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BAB 4
METODE PENELITIAN
4.1. Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel
Penelitian ini menggunakan desain eksplanatori. Eksplanatori adalah
penjelasan terhadap peristiwa atau keadaan sekarang (explanation) maupun
peristiwa yang akan terjadi (prediction). Menurut Umar (2004) penelitian
eksplanatori (explanatory research) adalah penelitian yang bertujuan untuk
menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya
atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Metode

pengumpulan data yang dilakukan adalah survei atas objek yang menjadi sampel
penelitian. Survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh faktafakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara
faktual atas populasi penelitian. Sugiyono (2008) menyatakan bahwa populasi
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan ditarik kesimpulannya. Arikunto (2006) mengatakan bahwa populasi adalah
keseluruhan subyek penelitian.
Penelitian-penelitian sebelumnya terutama yang terkait dengan alignment
faktor-faktor GUG, akuntansi manajemen dan manajemen, implementasi strategi
Miles dan Snow, dan kinerja banyak dilakukan pada level Strategic Business Unit
(SBU) yang hasilnya juga mencerminkan korporasinya (Song et al., 2007;
Parnell, 2010).

Porter (1985) juga menyatakan bahwa keunggulan bersaing

terletak pada SBU. SBU adalah bagian organisasi yang memiliki pasar untuk
produk dan jasa, serta memiliki strategi bersaing yang berbeda dengan SBU
lainnya. Pada konteks PT, Departemen/Jurusan atau Program Studi adalah SBU
sehingga fokus penelitian ini adalah pada Program Studi. Ketua Program Studi
menjadi responden penelitian yang mewakili Program Studi karena merupakan
pihak yang paling berperan dalam pengidentifikasian, perumusan dan pelaksanaan
strategi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Chenhall, 2005; Furrer et al.,
2008; Riccaboni dan Leone, 2010).
Penelitian ini memilih Program Studi S1 Akuntansi sebagai objek
penelitian, selain karena populasinya yang cukup besar dan hampir selalu ada
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pada Fakultas Ekonomi dan PT, dari sudut pandang strata, S1 paling memenuhi
kriteria public good dibandingkan strata lainnya. Penugasan dosen dan tenaga
kependidikan umumnya juga dimulai dari pelaksanaan tridharma PT di Program
Studi S1. Keberadaan peneliti sebagai bagian dari civitas akademika Program
Studi S1 Akuntansi semakin menguatkan motivasi peneliti memberikan
sumbangsih bagi pengembangan Program Studi S1 Akuntansi di Indonesia
melalui penelitian ini. Secara praktis, Ketua Program Studi S1 Akuntansi
dipandang lebih familiar dengan istilah-istilah dalam pengukuran indikator
penelitian ini, khususnya istilah akuntansi manajemen, sehingga lebih homogen
dan memudahkan dalam pengisian kuesioner.
Oleh karena itu, bersumber dari

Direktori Dikti tahun 2011, populasi

penelitian ini adalah Program Studi S1 Akuntansi di Indonesia yang berjumlah
507 Program Studi Akuntansi. Berdasarkan Rumus Slovin pada α=5% diperoleh
sampel minimal 205 Program Studi S1 Akuntansi, sedangkan mengikuti (2) Tabel
Krecjie pada α=5% diperoleh sampel minimal antara 205 dan 213 Program Studi
S1 Akuntansi (Tejada dan Punzalan, 2012; Setiawan, 2007). Agar sampel dapat
diolah ditambahkan kriteria sebagai berikut.
1. Program Studi S1 Akuntansi yang berasal dari PT di seluruh Indonesia baik
PTN maupun PTS dan telah menghasilkan lulusan (berumur sekurangkurangnya 5 tahun).
2. Bersedia menjadi sampel yang dibuktikan dengan mengembalikan
kuesioner.
Guna memperkuat analisis dengan sampel yang lebih homogen dilakukan
pula pemilahan sampel menjadi dua kelompok yaitu kelompok sampel PTN dan
kelompok sampel PTS. Kriteria tambahan diberlakukan untuk kedua kelompok
sampel tersebut yaitu berasal dari universitas berakreditasi BAN PT dengan
peringkat A dan B. Mahsun (2006) menyebutkan berdasarkan perspektif balance
scorecard, terdapat perbedaan kinerja PT dengan status terakreditasi A, PT
dengan status terakreditasi B, dan PT dengan status terakreditasi C.
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4.2. Definisi Operasional dan Pengembangan Instrumen Penelitian
Penelitian ini melibatkan 25 (dua puluh lima) variabel teramati dan 5 (lima)
variabel laten. Dua puluh lima variabel teramati meliputi TRANSP, ACCOUNT,
RESPONS, FAIRNESS, OTONOMI, KREDIBEL, STRKGOV, ETIKA, VISI,
MISI, sebagai indikator dari GUG; PENGKIN, AKT, BUDSLACK, sebagai
indikator dari AKMAN; INOVASI, SISTER, SIMINTAS, PENGIN, sebagai
indikator dari MAN; REACT, DEFEND, ANALYS, PROSPECT, sebagai
indikator dari STRATEGI, dan KINKEU, STAF, RISET, MHS, LAYAKAD,
sebagai indikator KINERJA. Variabel laten eksogen yaitu: GUG, dan variabel
laten endogen yaitu: AKMAN, MAN, STRATEGI, dan KINERJA. Secara
lengkap definisi operasional, skala dan teknik pengukuran, dan instrumen
variabel-variabel penelitian disajikan pada bagian berikut.
4.2.1 Good University Governance (GUG)
Good University Governance adalah penerapan prinsip-prinsip dasar “good
governance” dalam sistem dan proses governance pada institusi perguruan tinggi,
melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus
dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan PT (Wijatno, 2009; Shattock, 2006;
Carnigie, 2009). GUG adalah variabel laten eksogen yang dikonstruk oleh
VISIMISI, ETIKA, STRKGOV, KREDIBEL, TRANSP, ACCOUNT, RESPONS,
FAIRNESS, dan OTONOMI.
4.2.1.1. Visi, Misi dan Tujuan yang Efektif (VISIMISI)
Visi

adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian

sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Visi merupakan cita-cita
tentang keadaan di masa depan yang ingin diwujudkan oleh seluruh personel
organisasi, mulai dari atasan sampai dengan bawahan (Nawawi, 2005; Wibisono,
2006). Misi adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan berbagai unit
organisasi dan apa yang diharapkan untuk mencapai visi organisasi. Misi
merupakan penjabaran visi agar mudah dimengerti oleh seluruh staf organisasi
(Wheelen dan Hunger, 2010; David, 2009). Tujuan adalah hasil-hasil spesifik
yang ingin diraih oleh organisasi terkait dengan misi dasarnya (David, 2009).
Berdasarkan pengertian tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi normatif
atas visi, misi, dan tujuan sebagai berikut.
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Tabel 4.1. Karakteristik Visi Program Studi yang Efektif
No
1.

Dimensi
Graphic

Kriteria
Menggambarkan program studi yang berusaha untuk diciptakan
manajemen dan posisi pasar yang hendak dicapai
2.
Directional
Berpandangan ke depan, memberikan gambaran stratejik dan
manajemen, produk, pasar, pelanggan, perubahan dan teknologi yang
akan menolong program studi di masa depan
3.
Focused
Spesifik sehingga mampu memberikan panduan bagi para manajer
dalam membuat keputusan dan menggunakan sumberdaya
4.
Flexible
Tidak dibuat untuk berlaku pada segala waktu, tetapi dapat
disesuaikan seiring dengan perubahan pasar, teknologi, dan
pelanggan di masa depan
5.
Feasible
Dapat dicapai oleh program studi pada waktunya dan mudah
dilaksanakan
6.
Desirable
Memberikan tantangan untuk pencapaian tujuan jangka panjang
7.
Easy to
Dapat dijelaskan dalam 5-10 menit dan idealnya dapat
Communicate
disederhanakan dalam kalimat singkat
Sumber: Kotter (1996); modifikasi

Tabel 4.2. Karakteristik Misi Program Studi yang Efektif
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dimensi
Pelanggan
Produk atau jasa
Pasar
Teknologi
Fokus pada sustainabilitas,
growth, dan profitabilitas
Filosofi

7.
8.

Konsep diri
Fokus citra publik

9.

Fokus karyawan

Parameter/ Karakteristik
Siapa pelanggan program studi?
Apa produk dan jasa utama program studi?
Secara geografis, di mana program studi berkompetisi?
Apakah program studi menerapkan teknologi terbaru?
Apakah program studi berkomitmen untuk pertumbuhan
dan kondisi keuangan yang baik?
Apa dasar-dasar kepercayaan, nilai, aspirasi, dan prioritas
etika program studi?
Apa kemampuan khusus atau keunggulan program studi?
Apakah program studi responsif terhadap pemikiran
sosial dan masyarakat?
Apakah dosen dan staf merupakan aset berharga bagi
program studi?

Sumber: David (2006); modifikasi

Tabel 4.3. Karakteristik Tujuan Program Studi yang Efektif
No.
1.

Dimensi
Specific

Parameter/ Karakteristik
Menjelaskan secara khusus mengenai apa yang ingin dicapai oleh
program studi
2.
Measurable
Ukuran kuantitatif dan timeline terhadap hasil yang ingin dicapai
3.
Achievable
Realistis terhadap apa yang ingin dicapai
4.
Realistic
Faktor tercapainya tujuan program studi dikaitkan dengan
lingkungan keseluruhannya
5.
Time-related
Ada batas waktu pencapaian tujuan secara jelas
Sumber: Ducker (2001), modifikasi

Selanjutnya evaluasi normatif visi, misi, dan tujuan Program Studi tersebut
dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan dengan respon skala likert 1-5.
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4.2.1.2. Nilai, Etika, Moral akademik (ETIKA)
ETIKA adalah tentang nilai-nilai dan tanggung jawab, sikap menghindari
perbuatan yang tidak terpuji, dan nilai luhur yang akan menjaga reputasi dan citra
PT (El Hilali et al. 2015; Ormerod dan Ulrich, 2013; Balan dan Knack, 2012).
Kristalisasi etika, moral dan nilai umumnya terwujud dalam seperangkat kode etik
(Yong-Ki et al., 2014). Pada program studi indikator ETIKA dapat diukur dengan
melihat ada tidaknya kode etik dosen dan akademik yang tertulis dan pengetahuan
dosen

dan civitas akademika atas

ETIKA tersebut. Selain itu dilihat pula

penegakan ETIKA tersebut. Dengan adanya kode etik tersebut setidaknya
menunjukkan keinginan Program Studi untuk menjadikan etika sebagai acuan
dalam bersikap dan bertindak. Konstruk ETIKA diukur melalui pertanyaan yang
disusun dengan pilihan jawaban dalam skala likert 1-5.
4.2.1.3. Struktur Governance (STRKGOV)
Bersumber dari AWI/MCI Program (2010) dan Quyen (2014), Struktur
Governance merupakan struktur yang direfleksikan oleh hubungan antar
stakeholders didalamnya yang menjamin seluruh stakeholder berpartisipasi dalam
struktur governance dan proses pengambilan keputusan institusi sesuai
tingkatannya.

Dengan demikian indikator untuk mengukur konstruk struktur

governance Program Studi adalah sebagai berikut.
1. Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan; diukur dengan melihat
kompetensi tim penilaian angka kredit dan kepangkatan dalam memberikan
pertimbangan kenaikan jabatan fungsional dosen. Selain itu juga diukur
dengan kompetensi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dalam
memutuskan kenaikan jabatan fungsional dan struktural.
2. SK pengangkatan Ketua Program Studi dengan tugas pokok dan fungsi yang
jelas.
3. Laporan berkala Program Studi, diukur dengan melihat penjadwalan
penerbitan Laporan Akademik dan NonAkademik Program Studi
4. Tidak adanya afiliasi Ketua Program Studi dengan pimpinan di atasnya,
diukur dengan melihat hubungan/afiliasi saudara sedarah semenda antara
Ketua Program Studi dan pimpinan di atasnya maupun di bawahnya
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5. Keterpisahan antara penyelenggara dan pemilik, diukur dengan melihat
keterpisahan personel manajemen Program Studi dan pemilik PT. Selain itu
dilihat pula tingkat intervensi pemilik terhadap manajemen Program Studi
6. Rapat berkala Program Studi dengan Dekanat, dilihat dari penjadwalannya.
Konstruk STRKGOV diukur melalui pertanyaan dengan pilihan jawaban
yang disusun dalam skala likert 1-5.
4.2.1.4. Kredibilitas (KREDIBEL)
Bersumber dari AWI/MCI Program (2010), KREDIBEL merupakan
kredibilitas Ketua Program Studi khususnya dalam kompetensi akademik,
integritas, kecerdasan, leadership dan kapasitas manajerial. Indikator untuk
mengukur KREDIBEL adalah.
1. Latar belakang pendidikan Ketua Program Studi baik formal maupun
profesi dan keanggotaan dalam asosiasi (IAI)
2. Pengalaman organisasi Ketua Program Studi atau dalam ad hoc di luar
Program Studi
3. Pencapaian target yang direncanakan oleh Program Studi selama Ketua
Program Studi menjabat
4. Kenaikan pangkat akademik Ketua Program Studi sesuai jadwal
5. Pengalaman pengabdian masyarakat Ketua Program Studi yang diakui
Konstruk KREDIBEL diukur melalui pertanyaan dengan pilihan jawaban
yang disusun dalam skala likert 1-5.
4.2.1.5. Transparansi (TRANSP)
TRANSP merupakan ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan
mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara low-cost sehingga stakeholders
dapat mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan dan implementasi keputusan
dilakukan dalam tata cara yang mengikuti hukum dan peraturan. Artinya bahwa
informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang
akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam
bentuk dan media yang mudah dimengerti. Hal tersebut dilihat dari adanya sistem
dan standar akuntansi untuk menjamin kualitas laporan keuangan dan
pengungkapannya, pengembangan management information system (MIS) untuk
menjamin pengukuran kinerja dan keefektifan proses pengambilan keputusan,
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pengembangan manajemen risiko program studi untuk menjamin bahwa seluruh
risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dikelola hingga batas toleransi
(Surya dan Yustiavandana, 2006). Dengan demikian indikator untuk mengukur
variabel transparansi adalah:
1. Keberadaan Laporan keuangan dan Laporan akademik Program Studi
2. Ketepatan penerbitan Laporan keuangan dan Laporan akademik Program
Studi
3. Adanya audit atas Laporan keuangan Program Studi atau institusi PT
4. Aksesabilitas Laporan keuangan dan laporan akademik Program Studi
5. Aksesabilitas Informasi tentang Program Studi melalui Information
Communication and Technology (ICT)
6. Aksesabilitas Notulen rapat Program Studi
Konstruk TRANSP diukur melalui pertanyaan dengan pilihan jawaban yang
disusun dalam skala likert 1-5.
4.2.1.6. Akuntabilitas (ACCOUNT)
Bersumber dari AWI/MCI Program (2010), ACCOUNT merupakan
tuntutan agar manajemen memiliki kemampuan bertanggung jawab merespon
pertanyaan stakeholders atas berbagai corporate action yang mereka lakukan.
ACCOUNT meliputi: i) kejelasan definisi jalur akuntabilitas: staf akademik, staf
manajerial, staf administrasi, badan governance; ii) proses untuk evaluasi
penyelesaian

goal institusi; iii) diseminasi informasi: goal institusi, prestasi

mahasiswa, penyerapan pasar lulusan, evaluasi institusional (internal dan
eksternal), akreditasi; iv) metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
mahasiswa, staf pengajar, staf administrasi, dan staf manajerial; v) pemeriksaan
keuangan: proses pemeriksaan akun PT; vi) pencegahan risiko; dan vii)
mekanisme penanganan misconduct. Dengan demikian indikator untuk mengukur
konstruk ACCOUNT sebagai berikut.
1. Kejelasan jalur pertanggungjawaban Ketua Program Studi
2. Adanya penjadwalan evaluasi pencapaian tujuan, prestasi mahasiswa,
penyerapan lulusan
3. Dilakukannya tindakan pencegahan dan penanganan risiko
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4. Adanya mekanisme dan pelaksanaan penyebaran informasi tujuan institusi,
prestasi mahasiswa, penyerapan lulusan
5. Peringkat Akreditasi BAN PT untuk Program Studi
6. Adanya rapat manajemen Program Studi sebagai tindak lanjut atas temuan
audit mutu eksternal maupun internal
7. Mekanisme evaluasi atas penyelenggaran Program Studi yang ajeg dan
sistematis
Konstruk ACCOUNT diukur melalui pertanyaan dengan pilihan jawaban
yang disusun dalam skala likert 1-5.
4.2.1.7. Responsiveness (RESPONS)
RESPONS merupakan kemampuan pihak Program Studi menangkap isu-isu
dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dinamika penyelenggaraan
Program Studi. Selain itu merupakan upaya respon Program Studi atas harapanharapan stakeholders dan penyikapan permasalahan yang terjadi. Program Studi
dituntut responsif terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya
dan mampu bertindak atau berpartisipasi untuk menyikapinya. Dapat dilihat
sebagai kepedulian atas tanggung jawab sosial dan penjaminan suasana dan
lingkungan akademik yang kondusif (Vigoda, 2002). Dengan demikian konstruk
RESPONS dapat diukur dengan indikator sebagai berikut.
1. Adanya kegiatan reanalisis kurikulum Program Studi secara berkala
2. Adanya kegiatan studi kebutuhan berbasis kurikulum dan pasar
3. Adanya kegiatan bersama

Program Studi dengan asosiasi

dan atau

masyarakat
4. Adanya kegiatan corporate social responsibility (CSR) Program Studi atau
institusi
Konstruk RESPONS diukur melalui pertanyaan dengan pilihan jawaban
yang disusun dalam skala likert 1-5.
4.2.1.8. Fairness (FAIRNESS)
FAIRNESS adalah keadilan terhadap stakeholders agar setiap stakeholders
terlindungi dari upaya penyelewengan baik dalam bentuk usaha untuk
kepentingan pribadi maupun benturan kepentingan atau praktik PT yang tidak
sehat (Anggriawan dan Nurkholis, 2014).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Terkait dengan mahasiswa praktik

Universitas Indonesia

16/42132.pdf

129

fairness dapat dilihat dari adanya skema subsidi dan alokasi biaya pendidikan
untuk mahasiswa kurang mampu. Berbagai bantuan keuangan mahasiswa dapat
meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi (Flannery dan O’Donoghue, 2013).
Dengan demikian konstruk FAIRNESS dapat diukur melalui indikator sebagai
berikut.
1. Adanya key performance indicator dalam menilai kinerja dan penerapannya
serta menjadi dasar penilaian kinerja
2. Adanya skema subsidi

dan alokasi biaya pendidikan untuk mahasiswa

kurang mampu
3. Adanya

sistem remunerasi dan penerapannya termasuk menjadi dasar

penghargaan bagi staf
4. Adanya

perwakilan

Program

Studi

pada

Senat

Fakultas

dan

keefektivitasannya
Konstruk FAIRNESS diukur melalui pertanyaan dengan pilihan jawaban
yang disusun dalam skala likert 1-5.
4.2.1.9. Otonomi (OTONOMI)
AWI/MCI Program (2010) dan Quyen (2014) mengemukakan OTONOMI
mengarah

kepada tingkat otonomi akademik internal, manajemen dan

pengembangan SDM, keuangan, dan organisasi. Otonomi akademik meliputi
otonomi penentuan struktur akademik, kebijakan penerimaan mahasiswa,
mekanisme jaminan mutu, pembukaan program baru, penerimaan mahasiswa tiap
program, evaluasi hasil pembelajaran, dan evaluasi metode pengajaran. Otonomi
pengembangan SDM meliputi staffing: kebijakan SDM, peran dan responsibilitas
yang terlibat, kemampuan merekrut staf (akademik dan administratif), kebijakan
pengembangan karir, kinerja manajemen, dan mekanisme menilai kinerja.
Otonomi keuangan meliputi otonomi dalam menggali dana, perjanjian kontrak
kerjasama, kepemilikan aset, dan memperoleh pinjaman (AWI/MCI Program,
2010). Dengan demikian indikator untuk mengukur konstruk OTONOMI adalah
kewenangan Program Studi dalam aspek-aspek sebagai berikut.
1. Penentuan struktur akademik
2. Penentuan kebijakan penerimaan mahasiswa
3. Penentuan mekanisme jaminan mutu
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4. Metode pengajaran dan evaluasi hasil belajar
5. Pembukaan Program Studi /Jurusan baru
6. Memperoleh dan menggali dana
7. Kontrak kerjasama
8. Perekrutan dosen dan staf
Konstruk OTONOMI diukur melalui pertanyaan dengan pilihan jawaban
yang disusun dalam skala likert 1-5.
4.2.2 Penerapan Akuntansi Manajemen (AKMAN)
AKMAN adalah penerapan akuntansi manajemen yang dipandang berperan
menyelaraskan GUG dengan prioritas strategi untuk mencapai kinerja yang
diharapkan (Chenhall dan Smith, 1998; Merchant, 1985; Tucker dan Parker, 2013;
Song, 2007; Parnell, 2010). AKMAN, adalah variabel laten endogen yang
dikonstruk oleh BUDSLACK, AKT, dan PENGKIN.
4.2.2.1. Budgetary Slack (BUDSLACK)
BUDSLACK merupakan penyusunan anggaran agar mudah untuk dicapai,
dengan cara menyajikan anggaran penerimaan di bawah dari yang seharusnya
(understated revenue budget) dan menyajikan anggaran pengeluaran di atas dari
yang seharusnya (overstated cost budget), untuk mengantisipasi ketidakpastian
dan perubahan lingkungan (Schiff and Lewin, 1970; Merchant, 1985; Young,
1985; Lukka, 1988; Sharfman et al., 1988; Dunk, 1993). Dengan kata lain
BUDSLACK merupakan upaya meminimalkan anggaran penerimaan dan
memaksimalkan anggaran pengeluaran pada batas pagu anggaran yang
diperkenankan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan perubahan lingkungan.
Indikator ini

diukur dengan total skor hasil survei dengan menggunakan

kuesioner modifikasi dari Onsi (1973) pada skala likert 1-5 dari sangat tidak
setuju ke sangat setuju sebagai berikut.
1. Untuk kepentingan diri sendiri, Ketua Program Studi mengusulkan suatu
anggaran yang dapat dicapai dengan mudah
2. Ketua Program Studi membuat dua tingkat (level) standar (anggaran): satu
untuk dirinya dan Ketua Jurusan, dan standar lainnya untuk dirinya dan
Dekan, supaya aman.
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3. Pada keadaan jumlah mahasiswa sesuai harapan, Ketua Jurusan/Dekan
bersedia menerima adanya kelonggaran (slack) sampai pada tingkat tertentu
yang dianggap wajar
4. Kelonggaran dalam anggaran adalah baik untuk melakukan sesuatu yang tak
dapat dibuktikan secara resmi.
4.2.2.2. Akuntansi Manajemen Modern (AKT)
AKT merupakan upaya penerapan akuntansi manajemen mutakhir seperti
Activity Based Costing (ABC) atau Target Costing (TC). ABC adalah pendekatan
akuntansi modern yang berfokus pada aktivitas sebagai titik mendasar akumulasi
biaya untuk memproduksi produk atau jasa (Hongren, et al., 2003; Hilton et al.,
2006). TC adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang fokus
pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur (Kaplan dan
Atkinson, 1998; Garrison dan Noreen, 2000). Konstruk ini diukur dalam skala
likert 1-5 untuk adanya penerapan metode activity based costing dan metode
target costing dalam penghitungan beban anggaran.
4.2.2.3. Penggunaan Teknik Pengukuran Kinerja (PENGKIN)
PENGKIN merupakan adopsi dan implementasi pengukuran kinerja baik
untuk individu maupun institusi seperti balance scorecard, performance based
measurement, dan Economic Valed Added (O’Hanlon dan Peasnell, 1998; Ansari
dan Bell, 1997; Kaplan dan Norton, 1996; Shields, 1995). Konstruk PENGKIN
diukur melalui skala likert 1-5 untuk adanya adopsi dan implementasi balance
scorecard, pengukuran berbasis kinerja, dan Economic value added.
4.2.3 Penerapan Teknik Manajemen (MAN)
MAN adalah proses manajemen yang dipandang menyelaraskan GUG
dengan strategi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Chenhall dan LangfieldSmith, 1998; Merchant, 1985). Variabel ini dikonstruk oleh PENGIN,
SIMINTAS, SISTER, dan INOVASI.
4.2.3.1. Pengendalian Internal (PENGIN)
PENGIN merupakan sistem pengendalian manajemen atau internal yang
mencakup sistem pengendalian prosedur dalam rangka memantau dan
memastikan adanya keselarasan seluruh kegiatan unit yang dilaksanakan oleh PT
terhadap strategi bisnis dan strategi kegiatan lainnya yang telah ditetapkan oleh
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PT. PENGIN merekomendasikan tindakan perbaikan (corrective action) apabila
ditemukan adanya penyimpangan (Tim Persiapan SPI UT, 2009). Hal-hal tersebut
umumnya merupakan kegiatan inti dari satuan pengawas intern (SPI) organisasi.
Oleh karena itu indikator ini dapat diukur melalui skala likert 1-5 dengan melihat
adanya sistem pengendalian internal dan satuan pengendalian internal atau
sejenisnya

yang telah efektif bekerja dan hasil-hasil temuannya atau

rekomendasinya ditindaklanjuti.
4.2.3.2. Sistem Jaminan Mutu atau Kualitas (SIMINTAS)
SIMINTAS merupakan sistem manajemen untuk mengelola semua
sumberdaya

dan proses yang ada guna memenuhi semua aspek mutu yang

diharapkan pelanggan. SIMINTAS dapat dilihat adanya komitmen pimpinan atas
jaminan mutu. Adanya

audit internal baik akademik maupun non akademik

secara berkala. Akreditasi dari lembaga jaminan mutu seperti BAN, ISO, dan
lembaga akreditasi lainnya. Dengan demikian dimensi indikator SIMINTAS dan
pengukurannya dalam skala likert 1-5 dapat diamati melalui.
1. Adanya pedoman, prosedur, dan sistem jaminan mutu, dan adanya
lembaga/unit jaminan mutu, efektivitasnya serta tindak lanjut atas
rekomendasinya
2. Adanya akreditasi BAN PT, sertifikasi sistem jaminan mutu, serta
pengakuan dari badan akreditasi dan sertifikasi dari lembaga lainnya.
4.2.3.3. Sistem Manajemen Terintegrasi (SISTER)
SISTER dapat dilihat dari adanya integrasi sistem penyelenggaran PT yang
menghubungkan seluruh elemen di dalam PT dan terhubung dengan pelanggan,
dapat diwujudkan dengan adanya Management Information System (MIS) PT.
(Indrajit dan Djokopranoto, 2006). Dengan demikian indikator ini dapat diukur
dalam skala likert 1-5 atas penerapan dan integrasi information, communication,
and technology (ICT) untuk seluruh layanan.
4.2.3.4. Adanya Inovasi Bisnis (INOVASI)
INOVASI merupakan perbaikan berkelanjutan melalui proses bisnis layanan
akademik antara lain pembukaan program studi baru atau jenjang baru, program
distance learning, program double degree, dan program off campus (Kaplan dan
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Norton, 1996; Indrajit dan Djokopranoto, 2006). Dengan demikian indikator ini
dapat diukur dalam skala likert 1-5 atas dimensi-dimensi sebagai berikut:
1. Pembukaan program studi atau jenjang studi atau peminatan baru
2. Adanya pembukaan distance learning baru
3. Adanya program double degree (kerjasama dengan PT lain)
4. Adanya program off campuss
4.2.4 Pilihan Prioritas Strategi Bersaing (STRATEGI)
STRATEGI adalah strategi kompetitif bersaing Program Studi sebagai SBU
PT untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Strategi Miles dan Snow
(1978) dipandang sebagai pola keputusan dimana SBU (Program Studi)
menyelaraskan dirinya dengan lingkungannya (Song et al., 2007). Keempat jenis
strategi prospectors, analyzers, defenders, dan reactors dapat berhasil jika
strategi SBU selaras dengan lingkungan yang kompetitif dan SBU mampu
mengembangkan kemampuan yang sesuai (Song, et al., 2007). Tipologi Miles
dan Snow masih dipandang manajemen strategis dan pemasaran sebagai cara
yang sah untuk menganalisis pengembangan strategi tingkat SBU (Conant et al.,
1990 ; DeSarbo et al, 2005, 2006;. Hambrick, 1983, 2003; Ruekert dan Walker,
1987;. Walker et al., 2003). Parnell (2010) menegaskan bahwa kejelasan pilihan
strategi, satu strategi atau kombinasi Miles dan Snow, strategi yang jelas atau
stuck in the middle menentukan pencapaian kinerja. Dengan demikian strategi ini
merupakan kejelasan pilihan strategi bersaing dari stakeholders Program Studi
(Miles dan Snow, 1978; Smith et al., 1989; Saur, 2008). Pilihan strategi program
studi (STRATEGI) ini adalah variabel laten endogen yang diwakili oleh konstruk
PROSPECT, ANALYS, DEFEND, dan REACT.
4.2.4.1. Pilihan strategi Prospector (PROSPECT)
PROSPECT

merupakan

orientasi

strategi

Program

Studi

yang

mementingkan pada inovasi, dan kreativitas untuk menciptakan produk baru
(Miles dan Snow, 1978; Smith et al., 1989; Saur, 2008). Program Studi selalu
berusaha untuk menjadi pioneer dalam bersaing, serta rela mengkompensasikan
efisiensi internal dengan inovasi dan kreasi. PROSPECT diukur dari total skor
kuesioner yang memilih strategi prospectors.
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4.2.4.2. Pilihan strategi Analyzers (ANALYS)
ANALYS merupakan Program Studi yang menggunakan kombinasi
prospectors dengan defenders, tidak berani ambil resiko dalam berinovasi, tetapi
tetap berupaya menciptakan keunggulan dalam pelayanannya kepada pasar (Miles
dan Snow, 1978; Smith et al., 1989; Saur, 2008). ANALYS dapat memulai
produk dan / atau pengembangan pasar tetapi tidak sesering prospectors dan
fokus pada stabilitas dan efisiensi tetapi pada tingkat lebih rendah daripada
defenders (Hambrick, 1983). ANALYS dapat beroperasi di domain yang
berbeda, satu di lingkungan stabil dan satu lagi di lingkungan yang tidak pasti.
ANALYS diukur dari total skor kuesioner yang memilih strategi analyzers.
4.2.4.3. Pilihan strategi Defenders (DEFEND)
DEFEND merupakan Program Studi yang selalu berusaha menciptakan
strategi stabilitas dan kelangsungan hidup. Strategi DEFEND fokus pada upaya
pencapaian stabilitas jangka panjang dan mempertahankan inti bisnisnya (core
business) tanpa banyak melakukan perubahan strategi (Miles dan Snow, 1978;
Smith et al., 1989; Saur, 2008). DEFEND bersaing terutama dengan terus
memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan (Slater dan Narver, 1995).
DEFEND memiliki rentang produk atau jasa yang terbatas dibandingkan pesaing,
fokus pada efisiensi sumber daya dan pengurangan biaya perbaikan proses,
melindungi pangsa pasar dengan menawarkan kualitas tinggi, layanan yang
unggul, dan harga yang lebih rendah, dan investasi dalam pemasaran (Hambrick,
1983; Shankar, 1999). DEFEND diukur dari total skor kuesioner yang memilih
strategi defenders.
4.2.4.4. Pilihan strategi Reactors (REACT)
REACT merupakan tipe Program Studi yang tidak memiliki konsistensi
strategi dalam beradaptasi (unstable) (Miles dan Snow, 1978; Smith et al., 1989;
Saur, 2008). Reaksi atas tekanan lingkungan seperlunya. REACT diukur dari total
skor kuesioner yang memilih strategi reactors.
Secara keseluruhan kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel
STRATEGI diadopsi dari Miles dan Snow (1973) yang telah disempurnakan oleh
Saur (2008). Terdapat 11 (sebelas) pernyataan untuk menggali kecenderungan
Program Studi dalam memilih strategi. Setiap pernyataan terdiri atas 4 (empat)
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alternatif jawaban yang mewakili pilihan strategi prospectors, analyzres,
defenders dan reactors. Pernyataan-pernyataan untuk menggali variabel
STRATEGI lebih lengkap disajikan pada Lampiran 4.1. pada bagian STAT92
sampai dengan STAT101
Tahap pengukuran STRATEGI adalah sebagai berikut:
1. Untuk pernyataan pada Lampiran 4.1 tersebut dihitung total skor masingmasing pilihan strategi berdasarkan panduan pada Tabel 4.4. berikut.
Tabel 4.4. Kecocokan Jawaban dengan Pilihan Strategi
Jawaban
Pernyataan 1
Pernyataan 2
Pernyataan 3
Pernyataan 4
Pernyataan 5
Pernyataan 6
Pernyataan 7
Pernyataan 8
Pernyataan 9
Pernyataan 10
Pernyataan 11

A
PROSPECT
DEFEND
PROSPECT
DEFEND
DEFEND
ANALYS
ANALYS
DEFEND
REACT
DEFEND
PROSPECT

B
ANALYS
ANALYS
DEFEND
REACT
ANALYS
DEFEND
DEFEND
ANALYS
PROSPECT
PROSPECT
REACT

C
DEFEND
REACT
ANALYS
PROSPECT
PROSPECT
PROSPECT
REACT
REACT
DEFEND
ANALYS
DEFEND

D
REACT
PROSPECT
REACT
ANALYS
REACT
REACT
PROSPECT
PROSPECT
ANALYS
REACT
ANALYS

2. Untuk masing-masing Program Studi pada Tabel 4.5., total skor untuk
PROSPECT masukkan ke dalam skor PROSPECT, total skor untuk
DEFEND masukkan ke dalam skor DEFEND Program Studi terkait dan
juga untuk ANALYS dan REACT. Total skor diperoleh dari perkalian
banyaknya jawaban masing-masing pilihan strategi dengan faktor pengali.
Faktor pengali untuk PROSPECT adalah 5, Faktor pengali ANALYS adalah
4, Faktor pengali DEFEND adalah 3, dan Faktor pengali REACT adalah 1.
Tabel 4.5. Total Skor Masing-masing Pilihan Strategi
Nama Program Studi

PROSPECT
-

DEFEND
-

ANALYS
-

REACT
-

3. Langkah terakhir yaitu mengonversi total skor tiap-tiap pilihan strategi
dalam skala likert 1-5. Cara mengonversi yaitu dengan membagi nilai
maksimal total skor masing-masing pilihan strategi ke dalam 5 bagian. 20%
pertama diberi skala 1, 20% kedua diberi skala 2, 20% ketiga diberi skala 3,
20% keempat diberi skala 4, dan 20% terakhir diberi skala 5.
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4.2.5 Kinerja Program Studi (KINERJA)
KINERJA adalah performance, pencapaian prestasi, unjuk kerja, output,
outcome sebagai hasil dari proses governance program studi dalam bentuk
layanan akademik, mahasiswa, riset, staf, dan keuangan (Higgins, 1989; Fielden,
2008; Sumarni, 2009; BAN PT, 2010; El Hilali et al., 2015; Wentworth dan
Middleton, 2014; Ghignoni dan Verashchagina, 2014). Dengan demikian
KINERJA adalah variabel laten endogen, dikonstruk oleh LAYAKAD, MHS,
RISET, STAF, KEUANGAN.
4.2.5.1. Kinerja Layanan akademik (LAYAKAD)
LAYAKAD merupakan ukuran kinerja yang memberikan peringkat atas
jenis pelayanan kepada mahasiswa dan pemanfaatannya serta mutunya.
Pengukuran untuk indikator tersebut dengan melihat kemampuan PT dalam
melayani mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan
pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan
penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan (El Hilali et al., 2015; Wentworth
dan Middleton, 2014; BAN PT, 2010). Berdasarkan kriteria yang dikemukakan
BAN PT (2010), indikator layanan akademik berupa adanya kelengkapan untuk
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi:
1. Perkuliahan tatap muka
2. Ketersediaan dan penggunaan media internet/ICT
3. Layanan administrasi akademik
4. Bimbingan dan konseling
5. Minat dan bakat
6. Layanan beasiswa
Pengukuran indikator layanan akademik disusun dalam Tabel 4.6. berikut
ini.
Tabel 4.6. Kriteria Indikator Kinerja Layanan Akademik dan Pengukurannya
Kriteria
Jika 6 layanan akademik mahasiswa ada dan dimanfaatkan dengan baik
Jika ada 4 s.d 5 layanan akademik mahasiswa ada dan dimanfaatkan dengan baik
Jika ada 3 layanan akademik mahasiswa ada dan dimanfaatkan dengan baik
Jika ada 2 layanan akademik mahasiswa ada dan dimanfaatkan dengan baik
Jika hanya ada perkuliahan tatap muka

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Skala
likert
5
4
3
2
1

Universitas Indonesia

16/42132.pdf

137

4.2.5.2. Kinerja Mahasiswa (MHS)
MHS merupakan kinerja yang melihat kemampuan Program Studi
mengelola mahasiswa dan lulusannya antara lain dilihat dari tiga ukuran kinerja
mahasiswa yaitu komposisi IPK lulusan, lama kelulusan, dan serapan lulusan
(Higgins, 1989; Rhodd, 2009; Ghignoni dan Verashchagina, 2014).
Berdasarkan hal tersebut kriteria dan skala likert dituangkan dalam Tabel
4.7. berikut ini.

Tabel 4.7. Kriteria Indikator Kinerja Mahasiswa dan Pengukurannya
Kriteria
Rata-rata indeks
prestasi kumulatif
(IPK) pada tahun 2012
Rata-rata lama
kelulusan

Persentase lulusan
diserap oleh lapangan
kerja atau melanjutkan
studi setelah 6 bulan

1
<2.00

2
2.00 s.d 2.50

>6.1 tahun

5.1 tahun
sampai sama
dengan
6.0 tahun
51% s.d. 60%

<50 %

Skala likert
3
2.51 s.d. 2.99

4
3.00 s.d. 3.49

5
>3.50

4.1 tahun s.d.
5.0 tahun

3.5 tahun s.d.
4.0 tahun

< 3.5 tahun

61% s.d. 70%

71% s.d. 80%

>80%

4.2.5.3. Kinerja Riset (RISET)
Kinerja RISET merupakan jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang
keilmuan, jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dan karya dosen yang telah
memperoleh hak paten/HAKI, atau mendapatkan pengakuan/penghargaan
(Higgins, 1989; BAN PT, 2010). Dengan demikian pengukuran kinerja ini adalah
perbandingan publikasi/karya ilmiah dengan jumlah dosen pada Program Studi
dari tahun 2010 sampai dengan 2012.
Hasil perhitungan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Tabel 4.8. sesuai
Program Studi dan tahun masing-masing sebagai berikut.
Tabel 4.8. Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Riset
Nama Program Studi

2010
-

2011
-

2012
-

Langkah terakhir yaitu mengonversi hasil perhitungan masing-masing tahun
dan Program Studi ke dalam skala likert 1-5 dan menyusunnya dari Program Studi
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dengan kinerja riset paling rendah (minimal) sampai Program Studi dengan
kinerja riset paling tinggi (maksimal). Cara mengonversi yaitu dengan membagi
nilai maksimal total skor masing-masing Kinerja Aset ke dalam 5 bagian. 20%
pertama diberi skala 1, 20% kedua diberi skala 2, 20% ketiga diberi skala 3, 20%
keempat diberi skala 4, dan 20% terakhir diberi skala 5.
4.2.5.4. Kinerja Staf (STAF)
Menurut BAN PT (2010) Kinerja STAF merupakan kinerja sumberdaya
manusia baik tenaga kependidikan maupun non kependidikan pada Program Studi
yang meliputi:
1. Efektivitas sistem perekrutan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian
dosen tetap dan tidak tetap dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu
penyelenggaraan program akademik
2. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen tetap dan
tidak tetap dan tenaga kependidikan
3. Kualifikasi akademik, kompetensi dosen tetap dan tidak tetap untuk menjadi
mutu program akademik
4. Jumlah, kualifikasi, dan pelaksanaan tugas dosen tidak tetap
5. Ketepatan waktu dosen menyerahkan nilai evaluasi hasil belajar
6. Rata-rata kehadiran per bulan untuk tenaga non kependidikan
4.2.5.5. Kinerja Keuangan (KINKEU)
KINKEU dilihat dari efisiensi biaya maupun peningkatan utilitas aset PT
dan mengatur intelectual capital-nya agar mampu menghasilkan revenue yang
lebih signifikan (Sumarni, 2009). Dalam sektor publik revenue tersebut lebih
dikenal sebagai sisa lebih penggunaan anggaran. Anggaran dan surplus anggaran
selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas ataupun kemampuan PT.
Muara dalam kemampuan tersebut adalah kemampuan PT menghasilkan tingkat
kembalian investasi yang positif. Hasil investasi yang nyata dari Program Studi
adalah aset intelektual yang dimiliki Program Studi. Aset intelektual dalam hal ini
adalah dosen tetap Program Studi yang menunjukkan hasil dari seluruh upaya
pelaksanaan tri dharma PT dengan dosen sebagai aktor pelaku utamanya. Kinerja
ini terekam dalam jabatan fungsional akademik dosen tetap. Oleh karena itu
KINKEU dapat diukur dari nilai aset intelektual Program Studi tersebut.
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Seperti diketahui Jabatan Fungsional Akademik dan tunjangan sesuai
ketentuan Pemerintah terdiri atas empat kepangkatan dengan masing-masing
tunjangan yaitu (1) Guru Besar Rp1.350.000, (2) Lektor Kepala Rp900.000, (3)
Lektor Rp700.000, dan (4) Asisten Ahli Rp375.000. Guna menghitung total aset
intelektual Program Studi maka dilakukan penghitungan jumlah dosen dalam nilai
rupiah berdasarkan tunjangan masing-masing jabatan akademik. Langkah terakhir
yaitu mengonversi hasil perhitungan total aset intelektual masing-masing Program
Studi ke dalam skala likert 1-5 dan menyusunnya dari Program Studi dengan total
aset intelektual paling rendah (minimal) sampai Program Studi dengan total aset
intelektual paling tinggi (maksimal). Cara mengonversi yaitu dengan membagi
nilai maksimal total aset intelektual dari seluruh Program Studi dalam 5 bagian.
20% pertama diberi skala 1, 20% kedua diberi skala 2, 20% ketiga diberi skala 3,
20% keempat diberi skala 4, dan 20% terakhir diberi skala 5.
4.2.6. Pengembangan Instrumen dan Kuesioner Penelitian
Berdasarkan definisi operasional, skala dan teknik pengukuran variabel di
atas maka dilakukan pengembangan instrumen penelitian. Instrumen penelitian
berupa pernyataan yang meminta responden memberikan penilaian atas
pernyataan yang tertuang dalam kuesioner. Rancangan kuesioner yang telah
disusun selanjutnya dilakukan pengujian:
1. bahasa dan kejelasan arti oleh rekan sejawat yang memiliki keahlian bahasa.
Hasil tahap ini berupa saran perbaikan redaksional untuk memperjelas
makna.
2. Pengujian substansi dan istilah-istilah akuntansi oleh Dosen Akuntansi.
Hasil tahap ini berupa saran perbaikan substansi dan istilah-istilah
akuntansi.
Kuesioner dapat dipakai jika telah melalui uji validitas dan reliabilitas.
Kuesioner

dikatakan

valid

jika

pernyataan

pada

kuesioner

mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kuesioner
dikatakan reliabel (handal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten
atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Daftar pertanyaan dan pernyataan
dalam kuesioner disajikan pada Lampiran 4.1.
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4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas
4.3.1 Pengukuran Validitas
Validitas berhubungan dengan sejauhmana suatu variabel mengukur apa
yang seharusnya diukur. Doll, Xia, dan Torkzadeh (1994) mengukur variabelvariabel dalam Model Confirmatory Factor Analysis (CFA) sebagai berikut:
1. Pada first-order model pengukuran, standard factor loadings (muatan faktor
standar) variabel-variabel teramati (indikator) terhadap variabel laten
(faktor) merupakan estimasi validitas variabel-variabel teramati tersebut.
2. Pada model pengukuran tingkat kedua atau yang lebih tinggi, standard
factor loadings dari faktor-faktor (variabel-variabel laten) pada konstruk
(variabel laten) yang lebih tinggi adalah estimasi validitas dari faktor-faktor
tersebut.
Menurut Ridgon dan Ferguson (1991), dan Doll, Xia, dan Torkzadeh
(1994), suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap
konstruk, jika:
1. Nilai t muatan faktornya (loading factors) lebih besar dari nilai kritis (atau >
1.96 atau untuk praktisnya > 2), dan
2. Muatan faktor Standardized Loading factors > 0.70
Igbaria et al. (1997) yang menggunakan panduan dari Hair et al. (1998)
tentang relative importance and significant of the factor loading of each item,
menyatakan bahwa muatan faktor standar > 0. 50 adalah very significant. Jika ada
nilai muatan faktor standar < 0.50, tetapi masih > 0.30 maka variabel yang terkait
bisa dipertimbangkan tidak dihapus. Penggunaan batas kritikal 0.50 atau 0.70
terserah kepada peneliti dengan mempertimbangkan teori atau substansi yang
mendasari model, banyaknya variabel teramati yang tersisa setelah penghapusan,
dan reliabilitas model pengukuran yang terkait (Igbaria et al.,1997).
4.3.2 Pengukuran Reliabilitas
Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi
menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam
mengukur konstruk latennya. Secara umum teknik untuk mengestimasi reliabilitas
adalah test-retest, alternative forms, split halves, dan cronbach’s alpha. Dari
pendekatan tersebut, cronbach’s alpha yang menggunakan batasan asumsi paling
sedikit. Bollen (1989) menyatakan alpha akan memberikan estimasi terlalu rendah
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jika digunakan untuk mengestimasi reliabilitas pengukuran congeneric. Oleh
karena itu untuk mengukur reliabilitas dalam model persamaan struktural akan
digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan
variance extracted measure (ukuran ekstrak varian).
Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung sebagai berikut.
(ΣStd. Loading)ଶ
= ݕݐ݈ܾ݈ܴ݅݅ܽ݅݁ݐܿݑݎݐݏ݊ܥ
(ΣStd. Loading)ଶ + Σej
Standar loading (standardized loadings) dapat diperoleh langsung dari
keluaran program LISREL-8, dan ej adalah measurement error untuk setiap
indikator atau variabel teramati (Fornel dan Larker, 1981). Ekstrak varian
mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-indikator (variabelvariabel teramati) yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat
dihitung sebagai berikut (Fornel dan Larker, 1981).
ΣStd. Loading ଶ
ܸܽ= ݀݁ݐܿܽݎݐݔܧ݁ܿ݊ܽ݅ݎ
ΣStd. Loading ଶ + Σej
Hair et al. (1998) juga mengajukan formula ukuran ekstrak variance sebagai
berikut.
ΣStd. Loading ଶ
ܸܽ= ݀݁ݐܿܽݎݐݔܧ݁ܿ݊ܽ݅ݎ
ܰ
N adalah banyaknya variabel teramati dari model pengukuran. Hair et al. (1998)
menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik adalah jika:
1. Nilai Construct Reliability (CR)-nya > 0.70, dan
2. Nilai Variance Extracted (VE)-nya > 0.50

4.4. Model Penelitian
Berdasarkan kajian teori dan penelitian-penelitian yang dikemukakan
sebelumnya, dapat dibangun satu model hipotesis fit antara good university
governance (GUG) dan kinerja Program Studi (KINERJA) dengan variabel
mediasi: penerapan akuntansi manajemen (AKMAN), penerapan teknik
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manajemen (MAN), dan pilihan prioritas strategi (STRATEGI). Identifikasi dan
spesifikasi model lebih rinci dikemukakan pada bagian berikut.
4.4.1 Model Hipotesis
Model hipotesis yang disajikan pada Gambar 4.1. menunjukkan KINERJA
dipengaruhi secara langsung oleh GUG. Secara tidak langsung KINERJA
dipengaruhi GUG melalui AKMAN, MAN, dan STRATEGI.

Gambar 4.1. Diagram Lintasan Fit GUG dengan Kinerja

Tabel 4.9. berikut menyajikan variabel-variabel laten penelitian (5 variabel)
dengan masing-masing indikatornya (total 25 indikator).

Tabel 4.9. Variabel dan Indikator Penelitian
No
1

Variabel Laten
Variabel eksogen
GUG

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Variabel Teramati/Indikator
1) Visi dan Misi serta Tujuan (VISIMISI),
2) Etika Akademik (ETIKA),
3) Struktur Governance (STRKGOV),
4) Kredibilitas (KREDIBEL),
5) Transparansi (TRANSP),
6) Akuntabilitas (ACCOUNT),
7) Responsiveness (RESPONS),
8) Fairness (FAIRNESS), dan
9) Otonomi (OTONOMI)
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Tabel 4.9. (sambungan)
No
2

Variabel Laten
Variabel endogen
AKMAN

3

Variabel endogen
MAN

4

Variabel endogen
STRATEGI

5

Variabel endogen
KINERJA

Variabel Teramati/Indikator
1) Budgetary Slack (BUDSLACK),
2) Akuntansi Manajemen Modern (AKT), dan
3) Pengukuran Kinerja (PENGKIN)
1) Pengendalian Manajemen atau Internal (PENGIN),
2) Sistem Jaminan Mutu atau Kualitas (SIMINTAS),
3) sistem terintegrasi (SISTER), dan
4) Inovasi Proses Bisnis (INOVASI)
1) Prospectors (PROSPECT),
2) Analyzers (ANALYS),
3) Defender (DEFEND), dan
4) Reactors (REACT)
1) Layanan Akademik (LAYAKAD),
2) Mahasiswa (MHS),
3) Riset (RISET),
4) Staf (STAF), dan
5) Keuangan (KINKEU)

Berdasarkan Gambar 4.1. terdapat dua belas hubungan utama yang akan
diuji melalui 3 kelompok besar hipotesis untuk menguji keselarasan GUG dengan
kinerja. Hubungan tersebut adalah:
1. Pengaruh langsung GUG terhadap KINERJA (H1)
2. Pengaruh parsial GUG dan Variabel Mediasi Fit terhadap Kinerja
1) Pengaruh langsung GUG terhadap AKMAN (H2.a)
2) Pengaruh langsung GUG terhadap MAN (H2.b)
3) Pengaruh langsung GUG terhadap STRATEGI (H2.c)
4) Pengaruh langsung AKMAN terhadap STRATEGI (H2.d)
5) Pengaruh langsung MAN terhadap STRATEGI (H2.e)
6) Pengaruh langsung STRATEGI terhadap KINERJA (H2.f)
3. STRATEGI merupakan faktor mediasi fit antara GUG, AKMAN, dan MAN
terhadap KINERJA (H3, H3.a, H3.b, H3.c)
4.4.2. Spesifikasi Model
Bersumber dari Wijanto (2008) dan Ghozali (1998) dapat dijelaskan bahwa
spesifikasi model adalah upaya menspesifikasi hubungan diantara variabel
penelitian dalam bentuk matematis berdasarkan hipotesis yang dibangun. Tujuan
utama spesifikasi tersebut adalah agar nampak lebih jelas, baik dari arah maupun
besaran pengaruh variabel explanatori atas variabel yang dijelaskan. Arah dan
besaran pengaruh ditunjukkan oleh koefisien estimasi. Agar dapat menyusun
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spesifikasi model terlebih dahulu dipaparkan karakteristik model persamaan
struktural.
Gambar 4.1. menunjukkan diagram lintasan (path diagram) dari KINERJA
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut merupakan
variabel eksplanatori yang dihipotesakan mempengaruhi KINERJA baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui variabel-variabel intervining atau
mediating, dan secara parsial maupun simultan dalam sistem fit antara GUG dan
KINERJA. Analisis tersebut disebut analisis lintasan (path analysis). Anak panah
pada diagram lintasan merupakan struktur satu arah (non-reciprocal) yang
menunjukkan pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya. Tipe hubungan
struktural tersebut dikenal sebagai model recursive (Muller, 1996). Diagram
lintasan dapat menggambarkan atau menspesifikasi structural equation model
(SEM) dengan lebih jelas dan lebih mudah. Selain itu, diagram lintasan sebuah
model dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam perintah atau
sintak SEM Software. Demikian juga, jika diagram lintasan sebuah model
digambar secara benar mengikuti aturan yang telah ditetapkan, maka akan dapat
diturunkan model matematik dari model tersebut (Hoyle, 1995).
Dalam SEM variabel kunci yang menjadi perhatian adalah variabel laten
(latent variables) atau konstruk laten. Variabel laten merupakan konsep abstrak,
hanya dapat diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui efeknya
pada variabel teramati. SEM memiliki 2 jenis variabel laten yaitu variabel
eksogen dan endogen. Perbedaan kedua variabel laten tersebut berdasarkan atas
keikutsertaannya sebagai variabel terikat pada persamaan-persamaan dalam
model. Variabel eksogen selalu muncul sebagai variabel bebas pada semua
persamaan yang ada dalam model. Sementara itu variabel endogen merupakan
variabel terikat pada paling sedikit satu persamaan dalam model, meskipun di
semua persamaan sisanya variabel tersebut adalah variabel bebas. Notasi
matematik dan simbul variabel dan efek dari satu variabel laten ke variabel laten
lainnnya

dan variabel laten dengan variabel teramati/indikator dikemukakan

dalam Tabel 4.10. berikut ini.
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Tabel 4.10. Notasi Matematik dan Simbol Hubungan Antar Variabel
Simbol atau notasi
ξ (“ksi”)
η (“eta”)
Atau

Keterangan
Notasi matematik dari variabel laten eksogen
Notasi matematik variabel laten endogen
Simbol variabel laten
Simbol untuk menunjukkan hubungan kausal
Gambar variabel laten eksogen
Gambar variabel laten endogen

atau

Simbol diagram lintasan dari variabel teramati

label X
Label Y
β (“beta”)

Notasi matematik variabel laten eksogen ξ
Notasi matematik variabel laten endogen η
Efek struktural dari variabel endogen terhadap variabel
endogen lain
Efek struktural variabel eksogen terhadap variabel
endogen
“Muatan-muatan faktor” atau “faktor loadings” yang
menghubungkan
variabel-variabel
laten
dengan
indikatornya
Notasi λ pada sisi X
Notasi λ pada sisi Y
Kesalahan struktural
Komponen kesalahan pengukuran yang berkaitan dengan
variabel teramati X
Komponen kesalahan pengukuran yang berkaitan dengan
variabel Y

γ (“gamma”)
λ (“Lambda”)
λx (lambda X)
λy (lambda Y)
ζ (“zeta”).
δ (“delta”)
ε (“epsilon”)

Sumber: Wijanto (2008), modifikasi

Variabel laten eksogen pada penelitian ini adalah GUG dengan variabel
manifes atau indikator VISIMISI, ETIKA, STRKGOV, KREDIBEL, TRANSP,
ACCOUNT, RESPONS, FAIRNESS, dan OTONOMI. Variabel laten endogen
adalah AKMAN, MAN, STRATEGI, dan KINERJA. AKMAN memiliki
indikator BUDSLACK, AKT, dan PENGKIN. MAN

memiliki indikator

PENGIN, SIMINTAS, SISTER, dan INOVASI. Variabel manifes untuk
STRATEGI meliputi PROSPECT, ANALYS, DEFEND, dan REACT. Variabel
laten endogen terakhir adalah KINERJA yang memiliki variabel manifes
LAYAKAD, MHS, RISET, STAF, dan KINKEU.
Diagram
menggambarkan

lintasan

menampilkan

hubungan-hubungan

model
yang

struktural,

ada

diantara

yang

umumnya

variabel

laten.

Hubungan-hubungan ini umumnya linier. Sebuah hubungan di antara variabelvariabel laten serupa dengan sebuah persamaan regresi linier diantara variabel
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laten yang terlibat. Beberapa persamaan regresi linier tersebut membentuk sebuah
persamaan simultan variabel-variabel laten. Koefisien regresi pada model tersebut
disebut koefisien struktural. Koefisien struktural menunjukkan dua tipe hubungan
yang dihipotesiskan, yaitu (1) efek struktural dari variabel endogen terhadap
variabel endogen lain, diberi label huruf Yunani β (“beta”), dan (2) efek struktural
variabel eksogen terhadap variabel endogen, diberi label huruf Yunani γ
(“gamma”) (Muller, 1996).
Satu keuntungan utama dari analisis jalur adalah kemampuan mengestimasi
pengaruh tidak langsung (indirect effecs) melalui variabel intervening atau
mediating selain pengaruh langsung (direct effect). Selain itu juga mengestimasi
pengaruh keseluruhan (total effect) (Schumacker and Lomax, 1996). Direct effect
diantara dua variabel laten adalah ketika ada sebuah panah menghubungkan
keduanya. Sebuah direct effect diukur dengan sebuah koefisien struktural. Indirect
effecs di antara 2 variabel laten ditemui ketika tidak ada panah langsung antara
kedua variabel laten tersebut, melainkan melalui satu atau lebih variabel laten lain
sesuai dengan lintasan yang ada. Total effect di antara 2 variabel laten sebagai
penjumlahan dari direct effect dan semua indirect effects yang ada diantara
mereka.
Dalam SEM setiap variabel laten biasanya mempunyai beberapa ukuran
atau variabel teramati atau indikator. Penggunaan SEM paling sering
menghubungkan variabel laten dengan variabel-variabel teramati melalui model
pengukuran yang berbentuk analisis faktor. Dalam model ini setiap variabel laten
dimodelkan sebagai sebuah faktor yang mendasari variabel-variabel teramati
terkait. “Muatan-muatan faktor” atau “faktor loadings” yang menghubungkan
variabel-variabel laten dengan indikatornya diberi label dengan huruf Yunani λ
(“Lambda”). SEM mempunyai dua matrik lambda yang berbeda, yaitu satu matrik
pada sisi X dan matrik lainnya pada sisi Y. Notasi λ pada sisi X adalah λx (lambda
X) sedangkan pada sisi Y adalah λy (lambda Y).
Pada umumnya penggunaan SEM tidak berharap bahwa variabel bebas
dapat memprediksi secara sempurna variabel terikat, sehingga suatu model
biasanya ditambahkan komponen kesalahan struktural. Kesalahan struktural ini
diberi label dengan huruf Yunani ζ (“zeta”). Untuk mempermudah estimasi
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parameter yang konsisten, kesalahan struktural ini diasumsikan tidak berkorelasi
dengan variabel-variabel eksogen dalam model. Dalam SEM indikator-indikator
atau variabel-variabel teramati tidak dapat secara sempurna mengukur variabel
laten terkait. Untuk memodelkan ketidaksempurnaan ini dilakukan penambahan
komponen yang mewakili kesalahan pengukuran ke dalam SEM. Komponen
kesalahan pengukuran yang berkaitan dengan variabel teramati X diberi label
dengan huruf Yunani δ (“delta”), sedangkan yang berkaitan dengan variabel Y
diberi label dengan huruf Yunani ε (“epsilon”).
4.4.2.1. Model Struktural
Penelitian ini berupaya membuktikan fit GUG dengan KINERJA melalui
AKMAN, MAN, STRATEGI dalam model SEM. Pemilihan penggunaan SEM
seperti yang dikemukakan Hair et al. (1998) mengingat kelebihannya. Pertama,
kemampuan mengestimasi multiple interrelated dependence relationships atau
susunan beberapa persamaan regresi berganda yang terpisahkan tetapi saling
berkaitan. Susunan persamaan ini dispesifikasikan dalam bentuk model struktural
dan diestimasi oleh SEM secara simultan. Variabel bebas pada satu persamaan
bisa menjadi variabel terikat pada persamaan lainnya. Kedua, kemampuan
menunjukkan konsep-konsep tidak teramati (unobserved concepts) serta
hubungan-hubungan yang ada di dalamnya, dan perhitungan terhadap kesalahankesalahan pengukuran dalam proses estimasi. Selain itu Kline dan Klammer
(2001) mendorong penggunaan SEM dibandingkan regresi berganda karena 5
alasan. Pertama, SEM memeriksa hubungan di antara variabel-variabel sebagai
sebuah unit, tidak seperti pada regresi berganda yang pendekatannya sedikit demi
sedikit. Kedua, asumsi pengukuran yang andal dan sempurna pada regresi
berganda tidak dapat dipertahankan, dan pengukuran dengan kesalahan dapat
ditangani dengan mudah oleh SEM. Ketiga, modification index yang dihasilkan
oleh SEM menyediakan lebih banyak isyarat tentang arah penelitian dan
pemodelan yang perlu ditindaklanjuti dibandingkan pada regresi. Keempat,
interaksi juga dapat ditangani dalam SEM, dan kelima SEM mampu menangani
non recursive paths.
Model struktural penelitian keselarasan GUG dan KINERJA seperti
ditampilkan Gambar 4.2. menunjukkan hubungan variabel laten eksogen GUG
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dengan variabel endogen KINERJA melalui variabel endogen AKMAN, MAN,
dan STRATEGI. Selain itu model struktural juga menunjukan hubungan variabel
endogen AKMAN dan MAN terhadap variabel endogen KINERJA melalui
STRATEGI, dan hubungan variabel STRATEGI terhadap KINERJA.

Gambar 4.2. Model Struktural Penelitian

Secara keseluruhan sesuai dengan model struktural di atas maka hubungan
yang akan diuji dapat dituangkan dalam notasi matematik sebagai berikut.
1. Pengaruh langsung GUG terhadap KINERJA (H1)
η4= γ41 ξ1+ζ4 atau
KINERJA= γ41 GUG+ζ4..................................................................................1)
2. Pengaruh parsial variabel konteks terhadap Kinerja
1) Pengaruh langsung GUG terhadap AKMAN (H2.a)
η1=γ11ξ1+ζ1 atau
AKMAN=γ11GUG+ζ1..............................................................................2)
2) Pengaruh langsung GUG terhadap MAN (H2.b)
η2=γ21 ξ1+ζ2 atau
MAN=γ21GUG+ζ2....................................................................................3)
3) Pengaruh langsung GUG terhadap STRATEGI (H2.c)
η3= γ 31ξ1+ζ3 atau
STRATEGI= γ 31GUG+ζ3.........................................................................4)
4) Pengaruh langsung AKMAN terhadap STRATEGI (H2.d)
η3=β31 η1+ ζ3 atau
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STRATEGI=β31AKMAN+ ζ3...................................................................5)
5) Pengaruh langsung MAN terhadap STRATEGI (H2.e)
η3=β32η2+ ζ3
STRATEGI=β32MAN+ ζ3.........................................................................6)
6) Pengaruh langsung STRATEGI terhadap KINERJA (H2.f)
η4=β43η3+ ζ4 atau
KINERJA=β43STRATEGI+ ζ4.................................................................7)
3. STRATEGI merupakan faktor mediasi fit antara GUG, AKMAN, dan
MAN terhadap KINERJA (H3)
1) Pengaruh tidak langsung GUG terhadap STRATEGI melalui AKMAN dan
MAN
η3= γ21ξ1β32η2+γ11ξ1*β31η1+ξ3 atau
STRATEGI = γ21ξ GUG* β32MAN+ γ11GUG* β31AKMAN+ ξ3............8)
2) Pengaruh tidak langsung GUG terhadap KINERJA melalui MAN,
AKMAN, dan STRATEGI
η4= γ21ξ1β32η2+ γ11ξ1*β31η1+ γ31ξ1)* β43η3+ ξ4 atau
KINERJA = γ21GUGβ32MAN+ γ11GUG*β31AKMAN+ γ31GUG)*
STRATEGI+ ξ4...................................................................9)
3) Pengaruh tidak langsung GUG, AKMAN dan MAN terhadap KINERJA
melalui STRATEGI (H3.a; H3.b; H3.c)
η4= β32η2* β43η3+ β31η1*β43η3+ ξ4
η4= (β32η2+ β31η1)*β43η3+ ξ4 atau
KINERJA = (γ31GUG*β43STRATEGI)
(β32MAN*β43STRATEGI)+(β31AKMAN*β43STRATEGI) + ξ4
KINERJA = (γ31GUG +β32MAN+ β31AKMAN)*β43STRATEGI+ ξ4..10)
Adanya fit GUG terhadap KINERJA dapat dilihat melalui efek mediasi
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jika total pengaruh tidak langsung GUG terhadap STRATEGI melalui
AKMAN dan MAN dan pengaruh GUG, AKMAN dan MAN terhadap
kinerja melalui STRATEGI signifikan; pengaruh langsung GUG terhadap
KINERJA tidak signifikan, maka terbentuk model mediasi penuh.
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2. Jika total pengaruh tidak langsung GUG terhadap STRATEGI melalui
AKMAN dan MAN dan pengaruh GUG, AKMAN dan MAN terhadap
kinerja melalui STRATEGI signifikan dan pengaruh langsung GUG
terhadap KINERJA juga signifikan, maka terbentuk model mediasi partial.
3. Jika total pengaruh tidak langsung GUG terhadap STRATEGI melalui
AKMAN dan MAN dan pengaruh GUG, AKMAN dan MAN terhadap
kinerja melalui STRATEGI signifikan lebih kecil dari pengaruh langsung
GUG terhadap KINERJA maka mediasi fit berperan secara

marginal

(Venkatraman, 1989).
4.4.2.2. Model Pengukuran
Model pengukuran untuk masing masing variabel laten pada model
struktural di atas terdiri atas 5 model, yaitu.
1. model pengukuran GUG, dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.3. Model Pengukuran GUG

Model pengukuran GUG di atas dapat dituliskan dalam notasi matematik
sebagai berikut.
X1 = λX11ξ1 + δ1 atau
VISIMISI= λX11GUG + δ1................................................................................11)
X2 = λX21ξ1 + δ2 atau
ETIKA= λX21GUG + δ2....................................................................................12)
X3 = λX31ξ1 + δ3 atau
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STRKGOV= λX31GUG + δ3.............................................................................13)
X4 = λX41ξ1 + δ4 atau
KREDIBEL= λX41GUG + δ4............................................................................14)
X5 = λX51ξ1 + δ5 atau
TRANSP= λX51GUG + δ5................................................................................15)
X6 = λX61ξ1 + δ6 atau
ACCOUNT= λX61GUG + δ6............................................................................16)
X7 = λX71ξ1 + δ7 atau
RESPONS= λX71GUG + δ7..............................................................................17)
X8 = λX81ξ1 + δ8 atau
FAIRNESS= λX81GUG + δ8.............................................................................18)
X9 = λX91ξ1 + δ9 atau
OTONOMI= λX91GUG + δ9.............................................................................19)
2. model pengukuran AKMAN dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.4. Model Pengukuran AKMAN

Model pengukuran AKMAN di atas dapat dituliskan dalam notasi matematik
berikut.
Y1 = λY11η1 + ε1 atau
BUDSLACK= λY11AKMAN + ε1....................................................................20)
Y2 = λY21η 1 + ε2 atau
AKT= λY21AKMAN + ε2.................................................................................21)
Y3 = λY31η 1 + ε3 atau
PENGKIN= λY31AKMAN + ε32...................................................................... 22)
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3. model pengukuran MAN dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.5. Model Pengukuran MAN

Model pengukuran MAN di atas dapat dituliskan dalam notasi matematik
berikut.
Y4 = λY42η 2 + ε4 atau
PENGIN= λY42MAN + ε4.................................................................................23)
Y5 = λY52η 2 + ε5 atau
SIMINTAS= λY52MAN + ε5............................................................................24)
Y6 = λY62η 2 + ε6 atau
SISTER= λY62MAN + ε6..................................................................................25)
Y7 = λY72η 2 + ε7 atau
INOVASI= λY72MAN + ε7...............................................................................26)
4. Model pengukuran STRATEGI dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.6. Model Pengukuran STRATEGI

Model pengukuran STRATEGI di atas dapat dituliskan dalam notasi
matematik sebagai berikut.
Y8 = λY81η 3 + ε8 atau
PROSPECT = λY83 STRATEGI + ε8................................................................27)
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Y9 = λY93η 3 + ε9 atau
ANALYS = λY93 STRATEGI + ε9...................................................................28)
Y10 = λY103η 3 + ε10 atau
DEFEND = λY103 STRATEGI + ε10.................................................................29)
Y11 = λY113η 3 + ε11 atau
REACT = λY113 STRATEGI + ε11....................................................................30)
5. model pengukuran KINERJA dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.7. Model Pengukuran KINERJA

Model pengukuran KINERJA di atas dapat dituliskan dalam notasi matematik
sebagai berikut.
Y12 = λY124η4 + ε12 atau
LAYAD = λY124 KINERJA + ε12.....................................................................31)
Y13 = λY134η4 + ε13 atau
MHS = λY134 KINERJA + ε13...........................................................................32)
Y14 = λY144η4 + ε14 atau.
RISET = λY144 KINERJA + ε14........................................................................33)
Y15 = λY154η4 + ε15 atau
STAF = λY154 KINERJA + ε15..........................................................................34)
Y16 = λY164η4 + ε16 atau
KINKEU = λY164 KINERJA + ε16....................................................................35)
Secara keseluruhan model struktural dan model pengukuran penelitian ini
dapat digambarkan sekali lagi sebagai berikut.
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Gambar 4.8. Model Struktural dan Pengukuran Keselarasan GUG dengan Kinerja

4.4.3. Identifikasi Model
Wijanto (2008) dan Ghozali (1998) berpendapat bahwa sebelum dilakukan
estimasi untuk mencari solusi dari persamaan simultan yang mewakili model yang
dispesifikasikan, terlebih dahulu diperiksa identifikasi dari persamaan simultan
tersebut. Terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan yaitu:
1. under-identified model adalah model dengan jumlah parameter yang
diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut
merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati)
2. just-identified model adalah model dengan jumlah parameter yang
diestimasi sama dengan data yang diketahui
3. over-identified model adalah model dengan jumlah parameter yang
diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui.
Pemahaman tentang identifikasi terkait dengan degree of freedom (df) dari
susunan persamaan. Secara sederhana banyaknya df suatu susunan persamaan
sama dengan jumlah data yang diketahui dikurangi dengan jumlah nilai/parameter
yang diestimasi. Dengan demikian hubungan antara identifikasi dengan
banyaknya df dapat dijelaskan sebagai berikut.
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1. under-identified model mempunyai df = jumlah data yang diketahui –
jumlah parameter yang diestimasi < 0. Dapat disimpulkan bahwa model
under-identified memiliki df negatif
2. just-identified model mempunyai df = jumlah data yang diketahui – jumlah
parameter yang diestimasi=0. Dapat disimpulkan bahwa model justidentified memiliki df nol
3. over-identified model pada SEM mempunyai df = jumlah data yang
diketahui – jumlah parameter yang diestimasi > 0. Dapat disimpulkan model
over-identified memiliki df positif.
Untuk model fit GUG dengan KINERJA diharapkan memenuhi kriteria
over-identified dengan df positif. Tujuan over-identified adalah agar persamaan
simultan pada model mendapatkan solusinya. Pemeriksaan identifikasi sekaligus
df model fit GUG dengan KINERJA sebagai berikut.
1. jumlah data yang diketahui dari Gambar 4.8 nampak bahwa jumlah variabel
teramati adalah 25, sehingga jumlah data yang diketahui adalah (n x
(n+1))/2 = (25 x(25+1))/2 = 325
2. jumlah parameter yang diestimasi dari Gambar 4.8. nampak bahwa
parameter-parameter yang diestimasi adalah, λX, λY, γ, β, ζ, ε, δ. Masingmasing terdiri atas λX, 9 parameter; λY, 16 parameter; γ, 4 parameter; β, 3
parameter; ζ, 4 parameter; ε, 16 parameter; δ, 9 parameter; sehingga jumlah
keseluruhan adalah 61 parameter.
3. degree of freedom adalah jumlah data yang diketahui dikurangi jumlah
parameter yang diestimasi. Jadi df = 325 – 61 =264>0 atau positif dan ini
berarti bahwa model yang dispesifikasikan adalah over- indentified.

4.5. Metode Analisis Data
Secara umum pada model persamaan struktural terdapat tiga hubungan
utama diantara variabel yang terlibat yang ditunjukkan oleh koefisien parameter
yaitu: (i) efek struktural variabel endogen terhadap variabel endogen lainnya,
dilambangkan oleh β (beta); (ii) efek struktural variabel eksogen terhadap variabel
endogen, dilambangkan oleh γ (gamma), dan (iii) efek pengukuran dari variabel
laten terhadap variabel teramati atau indikator, dilambangkan oleh λ (lambda).
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Estimasi atas koefisien parameter yang tidak diketahui dapat diperoleh
melalui metode iterasi, antara lain maximum likelihood (ML) dan generalized
least square (GLS). LISREL menyediakan analisa tersebut dengan dua tipe
koefisien parameter yaitu original value dan standardized value.
4.5.1. Uji Kecocokan Model dan Data
Menurut Hair et al. (1998) evaluasi terhadap kecocokan data dengan model
dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu.
1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)
2. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)
3. Kecocokan model struktural (Stuctural Model fit)
4.5.1.1. Kecocokan Keseluruhan Model
Bersumber dari Wijanto (2008) dan Ghozali (1998), tujuan uji kecocokan
keseluruhan model adalah untuk mengevaluasi secara umum derajat kecocokan
atau goodness of fit (GOF) antara data dengan model dengan menggunakan
beberapa ukuran GOF atau Goodness of Fit Indices (GOFI) yang dapat digunaan
secara bersama-sama atau kombinasi. Hair et al. (1998) mengelompokkan GOFI
yang ada menjadi 3 bagian yaitu absolut fit measures (ukuran kecocokan absolut),
incremental fit measures (ukuran kecocokan inkremental), dan parsimonious fit
measures (ukuran kecocokan parsimoni).
1. Ukuran kecocokan absolut
Ukuran ini menentukan derajat prediksi model keseluruhan (model
struktural dan pengukuran) terhadap matrik korelasi dan kovarian. Ukuran-ukuran
yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM ialah:
1) Chi-Square (χ2), digunakan untuk menguji seberapa dekat kecocokan antara
matrik kovarian sampel S dengan matrik kovarian model Ʃ (Ѳ). Diharapkan
nilai χ2 rendah yang menghasilkan significance level lebih besar atau sama
dengan 0.05 (p>0.05). Hal tersebut menandakan bahwa hipotesis nol
diterima dan matrik input yang diprediksi dengan yang sebenarnya (actual)
tidak berbeda secara statistik. χ2 disebut badness of fit karena nilai χ2 yang
besar menunjukkan kecocokan yang tidak baik (bad fit) sementara nilai χ2
yang kecil menunjukkan good fit (kecocokan yang baik).
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2) Non-Centrality Parameter (NCP), merupakan ukuran perbedaan antara Ʃ
dengan Ʃ (Ѳ). Semakin besar perbedaan Ʃ dengan Ʃ (Ѳ) semakin besar
nilai NCP. Jadi yang diperlukan mencari nilai NCP yang kecil atau rendah
3) Goodness-of-Fit Index (GFI), diklasifikasikan sebagai ukuran kecocokan
absolut, karena pada dasarnya GFI membandingkan model yang
dihipotesiskan dengan tidak ada model sama sekali (Ʃ(Ѳ)). Nilai GFI
berkisar antara 0 (poor fit) sampai 1 (perfect fit), dan nilai GFI>0.90
merupakan good fit, sedangkan 0.80<GFI<0.90 disebut marginal fit.
4) Root Mean Square Residual (RMR), mewakili nilai rerata residual yang
diperoleh dari mencocokkan matrik varian-kovarian dari model yang
dihipotesiskan

dengan

matrik

varian-kovarian

dari

data

sampel.

Standardized RMR mewakili nilai rerata seluruh standaradized residuals,
mempunyai rentang dari 0 ke 1. Model yang memiliki kecocokan baik akan
mempunyai nilai standardized RMR lebih kecil dari 0.05.
5) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). Nilai RMSEA<0.05
menandakan close fit, 0.05<RMSEA< 0.08 menunjukkan good fit, nilai
RMSEA >0.10 poor fit.
2. Ukuran kecocokan inkremental
Ukuran ini membandingkan model yang diusulkan dengan model dasar
(baseline model) yang sering disebut null model atau independence model. Ukuran
yang biasanya dipakai untuk mengevaluasi SEM yaitu:
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), merupakan perluasan dari GFI
yang disesuaikan dengan rasio antara df dari null/independence/baseline model
dengan df dari model yang dihipotesiskan atau diestimasi. Seperti GFI, nilai AGFI
berkisar antara 0 sampai 1 dan nilai AGFI>0.90 menunjukkan good fit, sedangkan
0.80<AGFI<0.90 disebut marginal fit.
3. Non Normed Fit Index (NNFI), nilainya berkisar 0 sampai 1.0 dengan nilai
NNFI> 0.90 menunjukkan good fit dan 0.80<NNFI<0.90 marginal fit
4. Normed Fit Index (NNFI), nilainya berkisar 0 sampai 1.0 dengan nilai NFI>
0.90 menunjukkan good fit dan 0.80<NFI<0.90 marginal fit
5. Relative Fit Index (RFI), nilainya berkisar 0 sampai 1.0 dengan nilai RFI> 0.90
menunjukkan good fit dan 0.80<RFI<0.90 marginal fit
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6. Incremental Fit Index (IFI), nilainya berkisar 0 sampai 1.0 dengan nilai IFI>
0.90 menunjukkan good fit dan 0.80<IFI<0.90 marginal fit
7. Comparative Fit Index (CFI), nilainya berkisar 0 sampai 1.0 dengan nilai CFI>
0.90 menunjukkan good fit dan 0.80<CFI<0.90 marginal fit
4.5.1.2. Kecocokan Model Pengukuran
Setelah kecocokan model dan data secara keseluruhan adalah baik, langkah
selanjutnya adalah evaluasi atau uji kecocokan model pengukuran. Evaluasi ini
dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran (hubungan antara satu
variabel laten dengan beberapa variabel teramati (indikator) secara terpisah
melalui evaluasi validitas dan reliabilitas model pengukuran.
Menurut Ridgon dan Ferguson (1991), dan Doll, Xia, dan Torkzadeh (1994)
suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap konstruk atau
variabel latennya jika nilai t muatan faktornya (loading factors) lebih besar dari
nilai kritis (atau > 1.96) dan muatan faktor standarnya (standardized loading
factors) > 0.70 atau menurut Igbaria et al. (1997) bahwa muatan faktor standar
>0.50 adalah very siginificant.
Hair et al. (1998) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai
reliabilitas yang baik adalah jika: nilai composite reliability-nya > 0.70, dan nilai
variance extracted-nya > 0.50. Penelitian ini menggunakan kriteria reliabilitas
yang dikemukakan Hair et al. (1998) tersebut.
4.5.1.3. Kecocokan Model Struktural
Evaluasi atau analisis terhadap model struktural mencakup pemeriksaan
terhadap signifikansi koefisien-koefisien yang diestimasi. Metode SEM dan
LISREL menyediakan nilai koefisien-koefisien yang diestimasi dan nilai t-hitung
untuk setiap koefisien. Dengan menspesifikasi tingkat signifikansi (lazimnya α =
0.05) maka setiap koefisien yang mewakili hubungan kausal yang dihipotesiskan
dapat diuji signifikansinya secara statistik (apakah berbeda dengan nol).
Selain hal itu juga perlu dilakukan evaluasi terhadap solusi standar dimana
semua koefisien mempunyai varian yang sama dan nilai maksimumnya adalah 1.
Nilai koefisien yang mendekati nol menandakan pengaruh yang semakin kecil.
Peningkatan nilai koefisien berhubungan dengan peningkatan pentingnya variabel
yang bersangkutan dalam hubungan kausal. Sebagai ukuran menyeluruh terhadap
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persamaan struktural, overall coefficent of determination (R2) dihitung seperti
pada regresi berganda.
4.5.2. Modifikasi Model
Apabila kecocokan model dengan data telah terjadi, maka model pada
hipotesis awal dapat menjelaskan persamaan struktural yang diinginkan. Namun
sekiranya terdapat ketidakcocokan model dengan data, maka model pada awal
mula harus dimodifikasi untuk meningkatkan hasil yang cocok (fit). Terdapat
berbagai pilihan untuk memodifikasi model, tergantung kepada tingkat
ketidakcocokan

model

dan

data,

umumnya

melalui

pengurangan

atau

penghilangan spesifikasi yang keliru. Program LISREL menyediakan informasi
bagaimana model seharusnya dimodifikasi.
4.5.3. Pengujian Tambahan
Seluruh pengujian pada bagian sebelumnya dilakukan pula untuk pengujian
tambahan. Pengujian tersebut dilakukan untuk subsampel seluruh PTS (202
sampel) dan subsampel seluruh PTN (29 sampel). Selain itu dilakukan pula
pengujian untuk subsampel PTS berakreditasi minimal B (51 sampel) dan
subsampel PTN berakreditasi minimal B (24 sampel). Kriteria tersebut merujuk
pada hasil temuan Mahsun (2006) yang menyimpulkan secara umum terdapat
perbedaan kinerja PT yang berakreditasi B dengan PT yang berakreditasi C.
Selain untuk melihat konsistensi model dan hasil, pengujian tersebut untuk
melihat fit GUG terhadap Kinerja pada subsampel PTN dan pada subsampel PTS
baik subsampel seluruh PTS (202 sampel) maupun subsampel PTS dari
Universitas berakreditasi minimal B (51 sampel).
Guna memastikan bahwa terdapat perbedaan parameter-parameter atau
koefisien-koefisien dalam model penelitian di antara kelompok sampel awal dan
kelompok subsampel, dan diantara subsampel PTN dan subsampel PTS dilakukan
multisampel analysis. Prosedur multisampel analysis menurut Byrne (1998) dalam
Wijanto (2008) adalah sebagai berikut.
1. Estimasi model penelitian; Estimasi ini dilakukan dengan menggunakan
seluruh sampel yaitu 231 sampel.
2. Pembagian sampel ke dalam grup-grup; Langkah ini menghasilkan lima
grup yaitu (1) sampel awal (231 sampel) dan subsampel PTS (202 sampel),
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(2) subsampel PTS (202 sampel) dan subsampel PTN (29 sampel), (3)
subsampel PTS (202 sampel) dan subsampel PTS berakreditasi minimal B
(51 sampel), (4) subsampel PTN (29 sampel) dan subsampel PTN
berakreditasi minimal B (24 sampel), serta (5) subsampel PTN berakreditasi
minimal B (24 sampel) dan subsampel PTS berakreditasi minimal B (51
sampel).
3. Pembentukan model dasar (baseline model); Selanjutnya kelima kelompok
sampel dilakukan estimasi model penelitian secara terpisah.
4. Estimasi multisample model dengan parameter ditetapkan sama; Langkah
ini berhubungan dengan estimasi model multisample dimana model dasar
dari semua grup diletakkan pada satu program dan diestimasi secara
serempak. Pada langkah ini, nilai parameter-parameter dari model dasar
pada setiap grup ditetapkan sama. Lima grup pada langkah 2 masing-masing
diestimasi serentak. Proses tersebut membentuk model A. Tujuannya untuk
mendapatkan nilai χ2 dan degree of freedom (df).
5. Estimasi multisample model dengan parameter berbeda
Langkah ini serupa dengan langkah keempat namun parameter yang akan
dianalisis bebas diestimasi dalam grup masing-masing. Proses tersebut
membentuk model B.
6. Evaluasi perbedaan parameter di antara grup-grup
Langkah terakhir menghitung perbedaan nilai χ2 (Δχ2) dan degree of
freedom (Δdf) yang dihasilkan pada langkah 4 dan langkah 5. Dari nilai χ2
sebesar Δχ2 dan df sebesar Δdf dapat diperoleh nilai p. Jika nilai p< 0.05
maka perbedaan parameter-parameter yang dianalisis diantara grup adalah
signifikan, sedangkan nilai p > 0.05 menunjukkan perbedaan parameterparameter yang dianalisis diantara grup tidak signifikan.
Perlu diketahui banyak sampel pada subsampel PTN berakreditasi minimal
B (24 sampel) dan subsampel seluruh PTN (29 sampel) serta subsampel PTS
berakreditasi minimal B (51 sampel) sangat kecil sehingga tidak mencukupi untuk
menjalankan model SEM yang sedang diteliti. Jika dipaksakan akan menghasilkan
under-identified model yaitu jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari
jumlah data yang diketahui. Metode SEM menyarankan menggunakan model path
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dengan memanfaatkan data hasil pembentukan latent variable score (LVS) dari
lima variabel utama penelitian. Konsekuensinya adalah model pengukuran
masing-masing variabel penelitian tidak akan nampak, hanya model struktural
saja. Namun demikian hal tersebut tidak mengurangi makna dan tujuan utama dari
pengujian dalam penelitian ini.
4.5.4. Robustness Test
Secara konseptual memungkinkan adanya efek langsung dari akuntansi
manajemen pada kinerja seperti yang telah dibuktikan oleh Banker et al. (2011),
Spekle dan Verbeeten (2014), dan Ramli dan Iskandar (2014); namun Acquaah
(2013) membuktikan akuntansi manajemen berpengaruh tidak langsung terhadap
kinerja melalui strategi bisnis. Hasil tersebut mendukung temuan Abernethy dan
Guthrie (1994), Moores dan Mula (2000), Bisbe dan Otley (2004), Henri (2006),
dan Widener (2007). Acquaah (2013) menambahkan hubungan tersebut sangat
tergantung kepada konteksnya (lingkungan dan ragam organisasi), terutama pada
konteks organisasi nirlaba seperti PT (Tucker dan Parker, 2013).
Rerangka pemikiran disertasi ini mengambil model akuntansi manajemen
dan teknik manajemen mempengaruhi kinerja melalui pilihan prioritas strategi,
bukan pilihan prioritas strategi mempengaruhi kinerja melalui akuntansi
manajemen dan teknik manajemen. Guna memastikan bahwa pada konteks PT,
model itulah yang lebih fit, dilakukan robustness test dengan menguji kembali
model utama dengan arah hubungan yang berbeda yaitu pilihan prioritas strategi
mempengaruhi kinerja melalui penerapan akuntansi manajemen dan teknik
manajemen. Jika hasil robusness test menunjukkan hubungan

positif dan

signifikan maka hipotesis bahwa akuntansi manajemen dan teknik manajemen
mempengaruhi kinerja melalui kejelasan pilihan prioritas strategi tidak terdukung.
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BAB 5
PEMBAHASAN
5.1. Penyebaran dan Pengumpulan Kuesioner
Populasi penelitian adalah 3.164 PT dengan 507 Program Studi (Prodi) S1
Akuntansi. Ukuran sampel minimal pada taraf signifikansi 5% mengikuti Rumus
Slovin untuk Prodi S1 Akuntansi dengan N = 507 adalah 205 Prodi S1 Akuntansi
atau mengikuti Tabel Krecjie antara 205 dan 213 Prodi S1 Akuntansi (Tejada dan
Punzalan, 2012; Setiawan, 2007). Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 2
September 2013 dan berakhir 21 November 2013. Kuesioner kembali pertama kali
tanggal 2 September 2013 dan terakhir kali kembali tanggal 27 November 2013.
Terdapat 231 eksemplar kuesioner yang dapat diolah dari 242 eksemplar
kuesioner yang kembali (Lampiran 5.1). Dengan demikian sampel minimal
terpenuhi, lebih besar dari yang dipersyaratkan.
Lampiran 5.1. menunjukkan bahwa proporsi populasi Prodi S1 Akuntansi
yang berasal dari PTN dan PTS adalah 9.86% berbanding 90.14% dengan tingkat
kembalian kuesioner masing-masing adalah 64% dan 46%. Perbandingan proporsi
kuesioner yang kembali antara PTN dan PTS dari total kuesioner yang kembali
(242 responden) adalah 13.22% berbanding 86.78%. Dari 242 kuesioner yang
kembali, hanya 11 kuesioner (4.55%) yang tidak dapat diolah.
Seluruh

anggota populasi

(N=507

Prodi

Akuntansi) mendapatkan

kesempatan yang sama sebagai sampel (Lampiran 5.2). 19.72% dari populasi
menerima kuesioner melalui pos dan sisanya 80.28% menerima kuesioner secara
langsung melalui petugas. Tingkat kembalian (response rate) melalui pos sangat
rendah yaitu 7.00%, sedangkan yang melalui petugas adalah 57.34%. Secara
keseluruhan tingkat kembalian adalah 47.73% (242 sampel). Berdasarkan
wilayah, response rate tertinggi adalah wilayah 6 (Jawa Tengah) yaitu 71%,
disusul wilayah 3 (DKI) yaitu 65%, dan wilayah 9 (Sulawesi) yaitu 62%.
Response rate terendah adalah wilayah 5 (DIY) yaitu 23%, disusul wilayah 1
(NAD, Sumatera Utara) yaitu 24%, wilayah 4 (Jawa Barat, Banten) yaitu 25%,
dan wilayah 12 (Maluku, Papua) yaitu 27%. Response rate wilayah lainnya
berkisar dari 42% sampai 60%. Rangkuman proses penarikan sampel disajikan
pada Tabel 5.1.
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Tabel 5.1. Penarikan Sampel Akhir
Kriteria
Populasi Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi yang memiliki Program
Studi S1 Akuntansi
Kuesioner yang tidak kembali
Kuesioner kembali
Kuesioner kembali yang tidak dapat diolah
Sampel Keseluruhan
Subsampel berakreditasi BAN PT minimal B
dan dari Universitas
Sumber: Data diolah

PTN
PTS
Jumlah
jumlah
%
jumlah
%
92
2.91
3072 97.09
3164
50
9.86
457 90.14
507
18
32
3
29
24

6.79
13.22
27.27
12.55
32.00

247
210
8
202
51

93.21
86.78
72.73
87.45
68.00

265
242
11
231
75

Setelah dilakukan pemilahan sampel dan kriteria subsampel ditambahkan
yaitu (1) Program Studi berasal dari Universitas dan (2) minimal memiliki
akreditasi BAN PT dengan peringkat B maka sampel menyisakan 24 Program
Studi berasal dari PTN dan 51 Program Studi berasal dari PTS.

5.2. Hasil Pengujian Kuesioner
Hasil pengujian kuesioner pada First Order Confirmatory Factor Analysis
disajikan pada Lampiran 5.3. Kuesioner yang dikembangkan semula terdiri atas
105 pernyataan, namun setelah uji validitas dan reliabilitas tersisa 82 (delapan
puluh dua) pernyataan. Dengan kata lain terdapat 23 (dua puluh tiga) pernyataan
yang dikeluarkan dari kuesioner karena tidak lolos uji. Selanjutnya disusun Latent
Variable Score (LVS) berdasarkan kedelapan puluh dua pernyataan tersebut
sesuai variabel masing-masing. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan kembali
pada masing-masing variabel yang telah berbentuk LVS untuk membentuk
variabel utama (GUG, AKMAN, MAN, STRATEGI dan KINERJA). Uji tersebut
disebut Second Order Confirmatory Factor Analysis yang hasilnya disajikan pada
Tabel 5.2.
Berdasarkan Lampiran 5.2. Kecuali variabel Reactor (REACT) dan
KINERJA MAHASISWA (MHS), dapat dilihat seluruh standardized loading
factor > 0.5. Sementara itu seluruh variabel memiliki t-value >1.96. Demikian
pula Construct Reliability (CR) >0.70 dan Variance Extracted (VE) >0.5. Dengan
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demikian seluruh variabel dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut karena
validitas dan reliabilitasnya baik.
Tabel 5.2. 2nd Order Analisis Faktor Konfirmasi
2nd Order Confirmatory Factor Analysis
Validitas
Reliabilitas
No Variabel Teramati
Construct
SLF
t-value
Reliability
(CR>0.70)
1
TRANSP
0.95
44.60
2
ACCOUNT
0.96
45.23
3
RESPONS
0.90
40.52
4
FAIRNES
0.96
45.62
5
OTONOMI
0.93
43.07
6
KREDIBEL
0.81
33.76
7
STRKGOV
0.92
41.58
8
ETIKA
0.89
39.48
9
VISIMISI
0.65
25.03
GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)
0.97
10 PENGKIN
0.97
46.52
11 AKT
0.97
46.52
12 BUDSLACK
0.97
46.52
PENERAPAN AKUNTANSI MANAJEMEN (AKMAN)
0.98
13 INOVASI
1.00
48.92
14 SISTER
1.00
48.92
15 SIMINTAS
1.00
48.92
16 PENGIN
1.00
48.92
TEKNIK MANAJEMEN (MAN)
1.00
17 KINKEU
0.90
40.60
18 STAF
0.57
27.12
19 RISET
0.74
38.05
20 MHS
0.17
15.63
21 LAYAKAD
1.08
58.57
KINERJA
0.85
22 REACT
(0.11)
(3.15)
23 DEFEND
0.88
38.13
24 ANALYS
0.85
35.41
25 PROSPECT
0.92
41.07
PILIHAN PRIORITAS STRATEGI (STRATEGI)
0.80
Sumber: Data diolah

Variance
Extracted
(VE>0.50)

0.79

0.95

1.00

0.57

0.59

5.3. Gambaran Umum Responden
Sebelum

disajikan gambaran umum responden akan disajikan terlebih

profil masing-masing proses bisnis jenis PT. Profil proses bisnis PT dapat dilihat
dari Pengaturan Pengelolaan PT yang tersurat dalam PP No 4 tahun 2014 dan
best practices di PT yang merepresentasikan 4 (empat) jenis PT yaitu : (1) PTN
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Murni, (2) PTN PK-BLU, (3) PTN Badan Hukum, (4) PTS. Berikut profil
masing-masing jenis PT tersebut.
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) MURNI
PTN murni adalah PT yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh
Pemerintah. PTN ini memiliki Rencana Strategis, dan Rencana Operasional, dan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta anggaran berasal dari DIPA-APBN.
Secara umum PTN murni memiliki karakteristik sebagai teaching university:
pelestarian/konservasi ipteks, dan penyebarluasan ipteks melalui pengajaran. PTN
memiliki unsur utama: Program Studi dan kelompok penelitian (mono-disiplin
dan non interaksional). Tekanan utama PTN murni adalah pada pengembangan
ilmu pengetahuan, penyelesaian berbagai masalah, peningkatan kesejahteraan
rakyat dan penciptaan insan cerdas dan berdaya saing.
1. Otonomi PTN
1) Bidang Akademik
(1) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan
terdiri atas: (a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima,
(b) kurikulum Program Studi, (c) proses pembelajaran, (d) penilaian
hasil belajar, (e) persyaratan kelulusan, dan (f) wisuda
(2) Penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat
2) Bidang Nonakademik
Urusan bidang non akademik PTN murni sepenuhnya mengikuti peraturan
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada satuan kerja di lingkungan
Kemristekdikti, KemenPAN dan KemenKeu. Secara rinci Urusan bidang
non akademik PTN murni meliputi.
(1) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi
terdiri atas: (a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan (b)
sistem penjaminan mutu internal,
(2) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan
terdiri atas: (a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup
Tridharma PT; dan (b) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.
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(3) Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) seluruhnya disetor ke kas
negara, pencairan proses panjang dan ketat, tidak boleh mengelola dana
cadangan sendiri baik yang diperoleh dari atau bukan dari dana
masyarakat, harus menunggu persetujuan melalui Kemristek Dikti,
Departemen Keuangan dan DPR-RI. Proses revisi memerlukan waktu
lama dan persetujuannya sering terjadi pada akhir tahun.
(4) Penetapan

norma,

kebijakan

operasional,

dan

pelaksanaan

kemahasiswaan terdiri atas: (a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler
dan ekstrakurikuler, (b) organisasi kemahasiswaan; dan (c) pembinaan
bakat dan minat mahasiswa
(5) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan
terdiri atas: (a) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
(b) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia.
Status ketenagaan di PTN ini adalah PNS.
(6) Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan
sarana dan prasarana terdiri atas: (a) penggunaan sarana dan prasarana,
(b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan (c) pemanfaatan sarana dan
prasarana. Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti ketentuan Perpres No
4 tahun 2015. Manajemen Barang Milik Negara diatur dalam PP No 27
tahun 2014.
2. Pola Pengelolaan Keuangan PTN murni dengan mengikuti pola pengelolaan
keuangan negara pada umumnya.
3. Tata Kelola PTN
1) Unsur Penyusun Kebijakan: Senat PT yang menjalankan fungsi penetapan
dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
2) Unsur Pelaksana Akademik: Pemimpin PT yang menjalankan fungsi
penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan PT untuk dan atas nama
Menteri
3) Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu: satuan pengawas internal yang
menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama
pemimpin PTN.
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4) Dewan penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan
nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan statuta
5) unsur penunjang akademik atau sumber belajar
6) unsur pelaksana administrasi atau tata usaha
4. Akuntabilitas

Publik;

Akuntabilitas

PTN

murni

diwujudkan

melalui

pemenuhan atas:
1) kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional
sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh
Menteri,
2) Target Kinerja yang ditetapkan Menteri,
3) Standar Nasional PT melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
yang ditetapkan Menteri, dan
4) Ringkasan Laporan tahunan PT wajib diumumkan setiap tahun kepada
masyarakat.
Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PTN PK-BLU)
Pengelolaan PTN dengan pola pengelolaan PK-BLU untuk empat bentuk
pengaturan seluruhnya sama dengan PTN murni kecuali pada pengelolaan
keuangannya. Secara umum PTN PK-BLU memiliki karakteristik sama dengan
PTN murni yaitu teaching university. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
tidak harus disetor ke kas negara, namun boleh dikelola sendiri namun harus siap
dan sanggup diaudit, boleh mengelola dana cadangan sendiri yang bersumber
selain dari jasa layanan masyarakat dan APBN/APBD, juga hasil kerjasama
dengan pihak lain, hasil usaha sendiri, dan hibah tidak terikat. PT pola ini
bercirikan antara lain:
1.

Terdapat proses perencanaan anggaran,

2.

Pengelolaan transaksi uang keluar dan masuk yang terdistribusi dari pusat
ke masing-masing unit,

3.

Terdapat proses pelaporan dan evaluasi kinerja keuangan,

4.

Secara rutin diaudit oleh auditor publik dan dewan pengawas,

5.

Adanya standard operational procedure (SOP) dan dilaksanakan untuk
menjamin tercapainya standar pelayanan minimal (SPM),
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6.

Membuat dokumen pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat,

7.

menunjukkan pola tata kelola,

8.

menyusun laporan keuangan pokok,

9.

bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang
pendidikan, terutama menyangkut Tridharma PT, dan

10. Terdapat dua jenis ketenagaan yaitu PNS dan Pegawai BLU.
Secara umum PTN dengan pola PK-BLU memiliki Rencana Strategis,
Rencana Operasional, Rencana Strategis Bisnis, dan Rencana Kegiatan dan
Anggaran, serta setiap tahun melaporkan kontrak kinerja kepada Kementerian
Keuangan dan Kemristekdikti.
Pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan Perpres No 4 tahun 2015.
Manajemen Barang Milik Negara diatur dalam PP No 27 tahun 2014 seperti PTN
Murni.
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum
1. Otonomi Pengelolaan PT
Secara umum PTN Badan Hukum mengarah kepada Social Enterpreneur
university/Research university dengan ciri utama penciptaan ipteks baru melalui
riset dan pendidikan pascasarjana, difusi ipteks ke masyarakat luas melalui riset
dan pengabdian pada masyarakat. Unsur utama PTN Badan Hukum adalah
Program Studi mono-disiplin dan multi dan lintas disipliner, kelompok penelitian
dinamis dan interaksional, kegiatan pengajaran terintegrasi dengan kegiatan
penciptaan dan difusi ipteks di kelompok-kelompok penelitian dan pusat
pengabdian kepada masyarakat. Ciri lainnya adalah struktur organisasi fleksibel
dan adaptif, dan sistem administrasi yang bekerja dalam kompleksitas dan logika
non-linier.
PTN Badan Hukum memiliki otonomi yang lebih luas dari PTN murni dan
PTN PK-BLU dengan otonomi bidang akademik ditambahkan otonomi dalam
pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi. Untuk otonomi non
akademik sama dengan otonomi PTN PK-BLU namun dengan beberapa
penambahan untuk penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan
organisasi dengan

otonomi dalam struktur organisasi dan tata kerja dan sistem
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pengendalian dan pengawasan internal. Untuk penetapan norma, kebijakan
operasional, dan pelaksanaan keuangan ditambahkan otonom dalam perencanaan
dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang, tarif setiap jenis
layanan

pendidikan,

penerimaan,

pembelanjaan,

dan

pengelolaan

uang;

melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang, dan memiliki utang dan
piutang jangka pendek dan jangka panjang. memiliki otonomi mengelola
keuangannya termasuk mengelola dana cadangan sendiri yang diperoleh dari
kerjasama dgn pihak lain, hasil usaha sendiri, dan hibah tak terikat.
Penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan
sama dengan PTN lainnya. Sementara itu untuk penetapan norma, kebijakan
operasional, dan pelaksanaan ketenagaan ditambahkan persyaratan dan prosedur
penerimaan sumber daya manusia, dan pemberhentian sumber daya manusia,
memiliki sumbder daya manusia PNS dan PNS Badan Hukum; dan untuk
penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan
prasarana ditambahkan pemilikan sarana dan sarana. Kekayaan awal PTN Badan
Hukum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. Pengadaan
Barang dan Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai
praktik bisnis yang sehat. Untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari
pemerintah/pemerintah daerah mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa
instansi pemerintah, sementara untuk pengadaan barang dan jasa dari PTN Badan
Hukum mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Rektor. Demikian pula untuk
manajemen barang milik PTN Badan Hukum.
2. Pola Pengelolaan PT; Pola Pengelolaan PT mengikuti Pola PTN sebagai Badan
Hukum
3. Tata Kelola PT; Tata Kelola PT untuk PTN Badan Hukum adalah sebagai
berikut.
1) Unsur Penyusun Kebijakan: majelis wali amanat yang menjalankan fungsi
penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan
nonakademik
2) Unsur Pelaksana Akademik: Pemimpin PT yang menjalankan fungsi
pengelolaan PT dan bertanggung jawab kepada majelis wali amanat
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3) Senat akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian
pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik
4) Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu. Unsur pengawas: komite audit
dibentuk oleh majelis wali amanat untuk menjalankan fungsi pengawasan
nonakademik
5) unsur penunjang akademik atau sumber belajar
6) unsur pelaksana administrasi atau tata usaha
4. Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas PT diwujudkan melalui pemenuhan atas:
1) kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional
sesuai izin PT dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri
2) Target Kinerja yang ditetapkan Majelis Wali Amanat
3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui sistem penjaminan mutu
pendidikan tinggi yang ditetapkan Menteri
4) Ringkasan Laporan Tahunan PT wajib diumumkan setiap tahun kepada
masyarakat.
Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
Perguruan

Tinggi

Swasta

adalah

PT

yang

didirikan

dan/atau

diselenggarakan oleh masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggara
berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari Menteri.
Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum PTS
memiliki karakteristik Teaching university.
1. Otonomi Pengelolaan PT; Otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan
Penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas
Otonomi Akademik dan Otonomi nonAkademik yang meliputi.
1) Mengatur organisasi dan mengambil keputusan sendiri
2) Pengelolaan SDM; umumnya pegawai PTS terdiri atas Pegawai Yayasan
dan PNS DPK
3) Pengelolaan aset; terdiri antara lain pengadaan, pengelolaan vendor,
pemesanan, penerimaan aset, manajemen inventaris, penilaian inventaris,
penelusuran inventaris, dan penghapusan.
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pengelolaan barang dan jasa yang meliputi kegiatan yang dimulai dari
perencanaan keberadaannya sampai dengan penghapusan.
4) Pengelolaan keuangan; secara umum pengelolaan keuangan PTS adalah
sepenuhnya wewenang Yayasan yang tunduk kepada undang-undang
Yayasan.
2. Pola Pengelolaan PT, ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tata Kelola PTS; Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum terdiri
atas Yayasan sebagai pendiri PTS; Unsur Pimpinan Universitas: Rektor dan
Para Pembantu Rektor; Senat: Senat Universitas dan Senat Fakultas; Dewan
Penyantun; Unsur Pelaksana Akademik; Unsur Pelaksana Administrasi: Biro,
Bagian, Subbagian sesuai struktur organisasi; dan Unsur lain yang dianggap
perlu. Umumnya PTS memiliki Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
4. Akuntabilitas Publik; Akuntabilitas PTS diwujudkan melalui pemenuhan atas:
1) kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional
sesuai izin PTS dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri
2) Target Kinerja yang ditetapkan Badan Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui sistem penjaminan mutu
pendidikan tinggi yang ditetapkan Menteri.
4) Ringkasan Laporan tahunan PTS wajib diumumkan setiap tahun kepada
masyarakat.
Pengisian data karakteristik pada kuesioner oleh responden bersifat sukarela
sehingga terdapat beberapa data karakteristik responden yang tidak lengkap.
Secara rinci karakteristik responden disajikan pada Lampiran 5.5. hingga
Lampiran 5.13. Lampiran 5.5. menunjukkan secara keseluruhan terdapat 193
responden yang bersedia mengisi kolom jenis kelamin dan 38 responden (16.45%)
tidak bersedia mengisi, dengan komposisi jenis kelamin adalah 97 Laki-laki
(41.99%) dan 96 perempuan (41.56 %). Pada subsampel PTN, 45.83% laki-laki
dan 37.50% perempuan sedangkan pada subsampel PTS berakreditasi A dan B
47.06% laki-laki dan 43.14% perempuan. Pada subsampel seluruh PTS 41.09%
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laki-laki dan 42.08% perempuan. Informasi tersebut menunjukkan bahwa secara
umum Kaprodi yang berjenis kelamin laki-laki sedikit lebih banyak dari Kaprodi
yang berjenis kelamin perempuan namun dengan perbedaan yang tidaklah terlalu
mencolok. Jumlah Kaprodi yang tidak bersedia mengisi yaitu pada kisaran antara
10% dan 17% menunjukkan relatif banyak Kaprodi yang memiliki pandangan
tersendiri terhadap informasi jenis kelamin ini, atau juga jenis kelamin bukanlah
sesuatu yang mereka anggap sebagai informasi penting dalam kajian ini.
Lampiran 5.6. menunjukkan secara keseluruhan, 209 responden bersedia
mengisi kolom usia dan 22 responden (9.52%) tidak bersedia, dengan komposisi
berusia sampai dengan 30 tahun 18 orang (7.79%), berusia 31 sampai dengan 40
tahun 89 orang (38.53%), berusia 41 sampai dengan 50 tahun 74 orang (32.03%),
berusia 51 sampai dengan 60 tahun 25 orang (10.82%) dan berusia di atas 60
tahun 3 orang (1.30%). Pada subsampel PTN, 37.50% berusia diatas 30 tahun
hingga 40 tahun dan 33.33% berusia di atas 40 tahun hingga 50 tahun, serta
25.00% berusia di atas 50 tahun hingga 60 tahun. Pada subsampel PTS
berakreditasi A dan B sebagian besar berumur 31 tahun hingga 50 tahun mencapai
80.40%, sementara pada subsampel seluruh PTS untuk kisaran umur yang sama
mencapai 70.29%. Data tersebut menginformasikan bahwa Kaprodi sebagian
besar dijabat oleh dosen yang berumur di atas 30 tahun hingga 50 tahun.
Lampiran 5.7. secara keseluruhan menunjukkan terdapat Kaprodi memiliki
masa kerja 5 tahun ke bawah 44 orang (19.05%), 6 sampai dengan 10 tahun 52
orang (22.51%) hampir sama dengan yang bermasa kerja 11 sampai 15 tahun
yaitu 53 orang (22.94%). Ketua Prodi yang memiliki masa kerja 15 sampai
dengan 20 tahun adalah 28 orang (12.12%), dan yang memiliki masa kerja di atas
20 tahun adalah 31 orang (13.42%). Sementara itu yang tidak bersedia mengisi
adalah 23 orang (9.96%). Pada subsampel PTN, 50% Kaprodi memiliki masa
kerja 0 sampai dengan 15 tahun dan 45.83% memiliki masa kerja di atas 15 tahun.
Pada subsampel PTS berakreditasi A dan B, 62.74% memiliki masa kerja antara 0
sampai dengan 15 tahun, sementara di atas 15 tahun 33.34%. Pada subsampel
seluruh PTS, 65.84% memiliki masa kerja antara 0 sampai dengan 15 tahun dan
23.27% memiliki masa kerja di atas 15 tahun. Secara umum nampak bahwa
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Kaprodi merupakan tangga jabatan yang pertama bagi yang bermasa kerja sampai
dengan 15 tahun dengan persentase berkisar 50% sampai dengan 66%.
Lampiran 5.8. secara keseluruhan menunjukkan bahwa seluruh Kaprodi
merupakan dosen, dengan status tenaga pengajar adalah 36 orang (15.58%),
asisten ahli 64 orang (27.71%), dan Lektor 98 orang (42.42%). Kaprodi lainnya
memiliki jabatan akademik Lektor Kepala 30 orang (12.99%) dan Guru Besar (3
orang atau 1.30%). Pada subsampel PTN, sebagian besar memiliki jabatan
akademik Lektor dan Lektor Kepala, total 87.50%. Pada subsampel PTS
berakreditasi A dan B sebagian besar Kaprodi memiliki jabatan akademik Asisten
Ahli dan Lektor, total 82.36%, sementara pada subsampel seluruh PTS pada
jabatan akademik yang sama dengan total 71.78%. Secara umum dapat dikatakan
pada PTS Kaprodi dijabat sebagian besar oleh dosen yang memiliki jabatan
akademik tertinggi Lektor sementara untuk PTN dijabat oleh dosen yang memiliki
jabatan akademik tertinggi Lektor Kepala.
Lampiran 5.9. secara keseluruhan memperlihatkan sebagian besar Kaprodi
memiliki Golongan kepangkatan III. Terdapat 41 orang (17.75%) memiliki
Golongan kepangkatan IIIa, 39 orang (16.88%) memiliki Golongan Kepangkatan
IIIb, 55 orang (23.81%) memiliki Golongan Kepangkatan IIIc, dan 24 orang
(10.40%) memiliki Golongan Kepangkatan IIId. Hanya 33 orang yang berada
dalam golongan kepangkatan IV yang tersebar sebagai berikut: 22 orang (9.52%)
IVa, 6 orang (2.60%) IVb, 3 orang (1.30%) IVc, dan masing-masing 1 orang
(0.43%) IVd dan IVe. Terdapat 39 orang (16.88%) yang tidak bersedia mengisi.
Pada subsampel PTN, 54.17% berada pada golongan kepangkatan III dan 45.83%
pada golongan kepangkatan IV. Pada subsampel PTS berakreditasi A dan B,
sebagian besar memiliki golongan kepangkatan III sebesar 82.36%, dan pada
subsampel seluruh PTS pada golongan yang sama sebesar 70.30%. Dengan
demikian dapat dikatakan Kaprodi sebagian besar dijabat oleh staf atau dosen
yang berada pada golongan III.
Lampiran 5.10. secara keseluruhan menunjukkan Kaprodi yang bergelar
Akuntan adalah 94 orang (40.69%) dan Non Akuntan 12 orang (5.19%). Terdapat
125 orang (54.11%) tidak bersedia mengisi. Namun demikian yang tidak bersedia

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Universitas Indonesia

16/42132.pdf

174

mengisi seluruhnya bergelar sekurang-kurangnya Sarjana Ekonomi dari jurusan
Akuntansi.
Pada subsampel PTN nampak sebagian besar adalah Akuntan (70.83%)
demikian juga pada subsampel PTS berakreditasi A dan B lebih dari 50.98%
adalah Akuntan. Pada subsampel seluruh PTS persentase Kaprodi yang bergelar
Akuntan yaitu 36.63% jauh di bawah Kaprodi yang tidak bersedia mengisi yaitu
57.92%. Data tersebut menegaskan bahwa sebagian besar Kaprodi yang tidak
mengisi karena memang belum memiliki gelar Akuntan dan berasal dari PTS.
Lampiran 5.11. secara keseluruhan menunjukkan sebagian besar Kaprodi
yang menjabat sebagai Kaprodi S1 Akuntansi tidak lebih dari 3 tahun dengan
persebaran 1 tahun 44 orang (1.9.05%), 2 tahun 63 orang (27.27%), dan 3 tahun
39 orang (16.88%). Terdapat 15 orang (6.49%) memiliki masa jabatan sebagai
Kaprodi Akuntansi 4 tahun dan 40 orang (17.32%) memiliki masa jabatan 5 tahun
ke atas. Terdapat 30 orang (12.99%) tidak bersedia mengisi. Pada seluruh
kelompok subsampel sebagian besar Kaprodi menjabat tidak lebih dari 3 tahun,
masing-masing subsampel PTN 87.50%, subsampel PTS berakreditasi A dan B
70.59%, dan subsampel seluruh PTS 59.90%. Sekilas nampak bahwa sebagian
besar Kaprodi menjabat tidak lebih dari satu periode jabatan (4 tahun).
Lampiran 5.12. secara keseluruhan menunjukkan terdapat 113 orang
(48.92%) pernah mendapat tugas tambahan baik sebagai pejabat ataupun dalam
tim ad-hoc sebelum menjadi Kaprodi Akuntansi. 63 orang (27.27%) sebelumnya
dosen atau staf biasa, dan sisa 55 orang (23.81%) tidak bersedia mengisi. Hal
yang hampir sama juga terjadi pada kelompok sampel lainnya. Masing-masing
pada subsampel PTN, 58.33%; subsampel PTS berakreditasi A dan B, 49.02%
dan pada subsampel seluruh PTS 47.03%. Dengan demikian sekitar 50% Kaprodi
sebelum menjadi Kaprodi telah memiliki pengalaman mendapat tugas tambahan
atau setidaknya sebagai anggota tim ad-hoc.
Lampiran 5.13. secara keseluruhan menunjukkan hanya 27 program studi
(11.69%) yang berusia 5 tahun ke bawah. Terdapat program studi yang berusia 6
sampai dengan 10 tahun sejumlah 22 program studi (9.52%), berusia 11 sampai
15 tahun sejumlah 53 program studi (22.94%), dan berusia 16 sampai dengan 20
tahun sejumlah 50 program studi (21.65%). Program studi yang berusia di atas 20
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tahun cukup besar yaitu 79 program studi (34.20%). Pada subsampel PTN
sebagian besar Program Studi telah berusia di atas 10 tahun yaitu 62.50%,
demikian juga pada subsampel seluruh PTS yaitu 80.19%, bahkan pada subsampel
PTS berakreditasi A dan B, 100% berusia di atas 16 tahun. Dengan demikian
dapat dipandang sebagian besar Program Studi S1 Akuntansi telah berumur cukup
dewasa.

5.4. Statistik Deskriptif
Bagian berikut ini mengemukakan statistik deskriptif untuk 25 (dua puluh
lima) indikator yang menjadi refleksi dari 5 (lima) variabel penelitian. Khusus
penyajian statistik deskriptif indikator untuk variabel Good University
Governance dibagi menjadi dua bagian yaitu, pertama prinsip-prinsip governance
yang sudah dikenal berlaku di semua organisasi yaitu Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, dan Fairness. Kedua, selain prinsip-prinsip tersebut, prinsipprinsip governance yang berkembang di pendidikan tinggi yaitu : Visi Misi, Etika,
Struktur Governance, Kredibilitas, dan Otonomi.
5.4.1. Gambaran Good University Governance: Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, dan Fairness
Tabel 5.3. menyajikan statistik deskriptif Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, dan Fairness Prodi. Berkenaan dengan Transparansi Laporan
keuangan dan laporan akademik Prodi cukup mudah diakses. Informasi Prodi
melalui ICT dan notulen rapat Prodi relatif mudah didapat. Berkenaan dengan
Akuntabilitas, Prodi telah melakukan evaluasi pencapaian tujuan, prestasi
mahasiswa, penyerapan lulusan Prodi sekalipun belum terjadwal dengan baik.
Tindakan pencegahan dan penanganan risiko dilakukan sekalipun masih bersifat
insidental. Terdapat mekanisme penyebaran informasi tujuan institusi, prestasi
mahasiswa, dan penyerapan lulusan sekalipun dilaksanakan tanpa jadwal tetap.
Rapat manajemen Prodi sebagai tindak lanjut atas temuan audit mutu eksternal
maupun internal dilakukan sekalipun masih insidental. Terdapat mekanisme
evaluasi atas penyelenggaran Prodi dan dilaksanakan.
Berkenaan dengan Responsibilitas, Prodi telah melakukan reanalisis
kurikulum Prodi dan studi kelayakan kebutuhan berbasis kurikulum dan pasar
dalam 5 tahun terakhir. Prodi melakukan kegiatan bersama dengan asosiasi dan
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atau masyarakat, dalam 5 tahun terakhir sekalipun tidak sering. Demikian pula
Prodi atau institusi melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility,
dalam 5 tahun terakhir ini, sekalipun tidak sering. Berkenaan dengan Fairness,
Prodi dan atau institusi PT memiliki key performance indicator dalam menilai
kinerja sekalipun penerapannya masih terbatas. Prodi dan atau institusi PT
memiliki skema beasiswa dengan alokasi bantuan antara 5%-10% dari total
anggaran. Prodi dan atau institusi PT memiliki sistem remunerasi namun belum
diterapkan sepenuhnya. Prodi memiliki perwakilan pada Senat Fakultas, aktif,
namun tidak selalu menyampaikan hasil-hasil Rapat Senat ke Prodi.

Tabel 5.3. Deskripsi Statistik Good University Governance: Transparansi,
Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Fairness

Variable/Indikator

TRANSPARANSI
TRAN38.
Aksesabilitas
Laporan
keuangan dan laporan akademik Prodi
TRAN39. Aksesabilitas Informasi
tentang Prodi melalui ICT
TRAN40. Aksesabilitas Notulen rapat
Prodi
AKUNTABILITAS
ACC42. Evaluasi pencapaian tujuan,
prestasi
mahasiswa,
penyerapan
lulusan Prodi
ACC43.Tindakan Pencegahan dan
penanganan risiko
ACC44.Mekanisme
penyebaran
informasi tujuan institusi, prestasi
mahasiswa, dan penyerapan lulusan
ACC46. Rapat manajemen Prodi
sebagai tindak lanjut atas temuan audit
mutu eksternal maupun internal
ACC47.Mekanisme evaluasi atas
penyelenggaran Prodi
RESPONSIBILITAS
RESP48.
Berkenaan
reanalisis
kurikulum Program Studi, dalam 5
tahun terakhir
RESP49. Adanya studi kelayakan
kebutuhan berbasis kurikulum dan
pasar, dalam 5 tahun terakhir
RESP50. Kegiatan bersama Program
Studi asosiasi dan atau masyarakat,
dalam 5 tahun terakhir
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Sampel
AWAL1)

PTN2)

Mean

St.
Dev.

Mean

St.
Dev.

3.32

0.82

3.38

0.82

3.47

0.85

3.71

0.75

3.63

0.77

3.63

0.65

4.38

0.88

4.50

4.00

1.05

3.94

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.

Min

Max

1

5

1

5

1

5

3.29
3.32
3.45
3.46
3.65
3.62

0.94
0.82
0.97
0.86
0.77
0.78

0.83

4.41
4.38

0.83
0.87

1

5

4.21

0.83

5

4.33

0.76

0.95
1.06
0.99
1.26

1

1.21

4.06
4.00
4.18
3.89

1

5

3.43

1.24

3.79

1.10

3.55
3.40

1.08
1.24

1

5

4.02

0.79

4.04

0.75

4.10
4.03

0.73
0.81

1

5

4.12

1.02

4.21

0.78

4.33
4.11

0.95
1.05

1

5

3.80

1.11

4.04

0.86

3.96
3.78

0.96
1.13

1

5

3.47

1.06

3.75

0.74

3.45
3.44

1.03
1.09

1

5
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Tabel 5.3. (sambungan)

Variable/Indikator

Sampel
AWAL1)
Mean

PTN2)
St.
Dev.
1.22

Mean

St.
Dev.
1.25

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.
3.18
1.24
3.24
1.23

Min

Max

RESP51.Kegiatan CSR Program Studi 3.26
3.50
1
5
atau institusi, dalam 5 tahun terakhir
FAIRNESS
FAIR52. Berkenaan dengan key 3.17
1.23
3.42
1.18
3.14
1.13
1
5
performance indicator dalam menilai
3.17
1.22
kinerja, Program Studi dan atau
institusi PT
1.30
FAIR53. Berkenaan dengan beasiswa 3.14
3.29
1.40
3.14
1.33
1
5
pendidikan untuk mahasiswa kurang
3.15
1.26
mampu, Program Studi dan atau
institusi PT
FAIR54.Berkenaan dengan sistem 2.51
1.43
2.00
1.25
2.61
1.55
1
5
remunerasi, Program Studi dan atau
2.59
1.43
institusi PT
FAIR55.Berkenaan dengan perwakilan 3.54
1.32
4.00
1.25
3.69
1.26
1
5
Program Studi pada Senat Fakultas
3.49
1.33
Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan PTN.
2)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
4)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
Sumber: Data diolah

5.4.2. Gambaran Good University Governance: Visi Misi, Etika, Struktur
Governance, Kredibilitas, dan Otonomi
Tabel 5.4. mengungkap deskripsi statistik untuk Visi Misi, Etika, Struktur
Governance, Kredibilitas, dan Otonomi Prodi. Berkenaan dengan Visi Misi,
secara umum visi Prodi berorientasi masa depan, spesifik, dapat disesuaikan
dengan perubahan lingkungan, dan dapat dicapai.

Secara khusus Visi Prodi

berpandangan ke depan, memberikan gambaran stratejik dan manajemen, produk,
pasar, pelanggan, dan perubahan teknologi yang akan menolong Prodi di masa
depan. Visi Prodi juga cukup spesifik sehingga mampu memberikan panduan bagi
para manajer dalam membuat keputusan dan menggunakan sumberdaya.
Responden juga menyadari bahwa visi Prodi tidak dibuat untuk berlaku pada
segala waktu, tetapi dapat disesuaikan seiring dengan perubahan pasar, teknologi,
dan pelanggan di masa depan. Visi Prodi disusun agar mudah dilaksanakan
dengan tepat waktu. Berkenaan dengan Misi, secara keseluruhan Misi Prodi
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menunjukkan siapa pelanggan Prodi. Namun demikian berkenaan dengan
penerapan teknologi baru Prodi masih berhati-hati. Komitmen Prodi untuk
pertumbuhan dan kondisi keuangan yang baik relatif kuat. Prodi bersikap moderat
dalam memandang karyawan sebagai aset berharga bagi Program Studi.
Berkenaan dengan Tujuan, Prodi cukup jelas dalam mengemukakan tujuan
yang ingin dicapai. Hanya saja tujuan Prodi belum menunjukkan ukuran
kuantitatif dan timeline terhadap hasil yang ingin dicapai secara gamblang.
Tujuan realistis terhadap apa yang ingin dicapai. Pengungkapan tujuan belum
secara tegas mengaitkan dengan lingkungan keseluruhannya. Terdapat batas
waktu pencapaian tujuan Prodi sekalipun belum jelas dinyatakan. Berkenaan
dengan Etika, umumnya Prodi memiliki kode etik secara tertulis. Seluruh dosen
mengetahui kode etik tersebut termasuk juga civitas akademika. Kode etik juga
telah dijalankan sekalipun belum maksimal.
Berkenaan dengan Struktur Governance Prodi, Tim Penilaian Angka Kredit
dan Kepangkatan kompeten dalam memberikan pertimbangan kenaikan jabatan
fungsional dosen, demikian pula Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
kompeten dalam memutuskan kenaikan jabatan fungsional dan struktural. Surat
Keputusan pengangkatan Kaprodi dengan tugas pokok dan fungsi cukup jelas.
Penerbitan Laporan Akademik dan NonAkademik Prodi terjadwal dengan baik.
Intervensi pemilik terhadap manajemen Prodi juga sangat sedikit. Secara
terjadwal Prodi dengan Dekanat melakukan rapat koordinasi dan manajemen.
Berkenaan dengan Kredibilitas Prodi, sebagian besar Kaprodi bergelar S1 dan S2
dengan setidaknya salah satunya alumni Program Studi Akuntansi. Ketua Prodi
juga pernah menjabat pada jabatan lain sebelum menjadi Kaprodi. Selama
menjadi Kaprodi kinerja pencapaian target antara 61% sampai 80%. Berkenaan
dengan Otonomi Prodi, dalam penentuan kebijakan penerimaan mahasiswa, Prodi
tidak sepenuhnya otonomi, termasuk penentuan mekanisme jaminan mutu,
pembukaan Prodi/Jurusan baru, memperoleh dan menggali dana, kontrak
kerjasama, dan perekrutan dosen dan staf.
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Tabel 5.4. Deskripsi Statistik Good University Governance: Visi Misi, Etika,
Struktur Governance, Kredibilitas, dan Otonomi

Variable/Indikator

VISI
VM1.
Visi
Program
Studi
berpandangan
ke
depan,
memberikan gambaran stratejik dan
manajemen, juga produk, pasar,
pelanggan, perubahan teknologi
yang akan menolong Program Studi
di masa depan
VM2. Visi Program Studi spesifik
sehingga
mampu memberikan
panduan bagi para manajer dalam
membuat
keputusan
dan
menggunakan sumberdaya
VM3. Visi Program Studi tidak
dibuat untuk berlaku pada segala
waktu, tetapi dapat disesuaikan
seiring dengan perubahan pasar,
teknologi, dan pelanggan di masa
depan
VM4. Visi Program Studi dapat
dicapai oleh Program Studi pada
waktunya dan mudah dilaksanakan
MISI
VM7.
Misi
Program
Studi
menunjukkan pelanggan Program
Studi
VM10. Misi Program Studi
menunjukkan
Program
Studi
menerapkan teknologi terbaru
VM11. Misi Program Studi
menunjukkan komitmen Program
Studi untuk pertumbuhan dan
kondisi keuangan yang baik
VM15. Misi Program Studi
menempatkan karyawan sebagai
aset berharga bagi Program Studi
TUJUAN
VM16. Tujuan Program Studi
menjelaskan
secara
khusus
mengenai apa yang ingin dicapai
oleh Program Studi
VM17. Tujuan Program Studi
menunjukkan ukuran kuantitatif
dan timeline terhadap hasil yang
ingin dicapai
VM18. Tujuan Program Studi
realistis terhadap apa yang ingin
dicapai
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Sampel
AWAL1)

PTN2)

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.

Min

Max

0.76
0.80

1

4

2.57
2.63

0.76
0.77

1

4

0.72

3.12
3.06

0.93
0.84

1

4

2.58

0.504

2.26
2.32

0.56
0.57

1

4

0.88

2.88

0.992

2.63
2.57

0.89
0.86

1

4

2.56

0.89

2.50

0.722

2.43
2.43

0.88
0.88

1

4

2.50

0.85

2.92

0.881

2.39
2.46

0.87
0.84

1

4

1.92

0.42

2.04

0.204

1.84
1.91

0.42
0.44

1

4

2.77

0.88

2.83

0.917

2.78
2.77

0.88
0.87

1

4

1.68

0.60

1.67

0.70

1.69
1.68

0.62
0.60

1

4

2.56

0.64

2.54

0.66

2.61
2.56

0.70
0.64

2

4

Mean

St.
Dev.

Mean

St.
Dev.

2.91

0.81

3.29

0.81

2.90
2.87

2.68

0.79

3.08

0.83

3.09

0.84

3.42

2.36

0.56

2.60
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Tabel 5.4. (sambungan)

Variable/Indikator

Sampel
AWAL1)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.
1.84
0.81
1.85
0.82

Min

Max

1

4

0.50
0.53

1

4

3.47
3.61

1.36
1.22

1

5

0.61

3.98
3.90

0.68
0.76

1

5

4.17

0.57

4.00
3.90

0.63
0.72

1

5

0.73

4.29

0.75

4.29
4.27

0.86
0.72

1

5

3.75

0.91

3.42

0.97

3.90
3.82

0.90
0.88

1

5

3.87

1.19

4.38

0.88

5

0.87

3.54

0.88

1.22
1.21
0.99
0.86

1

3.65

4.04
3.80
3.71
3.67

2

5

3.27

1.24

3.92

1.41

3.37
3.19

1.30
1.20

1

5

3.10

1.46

3.58

1.44

3.51
3.05

1.42
1.45

1

5

3.78

0.79

3.88

0.68

3.90
3.78

0.78
0.80

1

5

3.13

1.00

2.96

1.00

5

0.89

3.33

0.87

1

5

2.90

0.98

3.04

0.96

0.98
1.01
0.91
0.90
1.02
0.98

1

3.39

2.75
3.16
3.31
3.40
2.73
2.87

1

5

1.83

St.
Dev.
0.81

1.75

St.
Dev.
0.74

1.55

0.52

1.58

0.50

1.47
1.54

3.58

1.26

3.50

1.38

3.94

0.74

4.25

3.93

0.70

4.26

Mean
VM19. Faktor tercapainya tujuan
Program Studi dikaitkan dengan
lingkungan keseluruhannya
VM20.
Ada
batas
waktu
pencapaian tujuan Program Studi
secara jelas
ETIKA
ET21. Berkenaan dengan etika,
Program Studi, memiliki kode etik
secara tertulis, diketahui dosen dan
civitas akademika, serta ditegakkan
dengan sungguh-sungguh
STRUKTUR GOVERNANCE
STR22. Kompetensi tim penilaian
angka kredit dan kepangkatan
dalam memberikan pertimbangan
kenaikan jabatan fungsional dosen
STR23.
Kompetensi
badan
pertimbangan
jabatan
dan
kepangkatan dalam memutuskan
kenaikan jabatan fungsional dan
struktural
STR24.
Kejelasan
SK
Pengangkatan Ketua Program Studi
dengan tugas pokok dan fungsi
STR25. Jadwal Penerbitan Laporan
Akademik
dan
NonAkademik
Program Studi
STR28. Intervensi pemilik terhadap
manajemen Program Studi
STR29. Jadwal Rapat Program
Studi dengan dekanat
KREDIBILITAS
KRED30.
Latar
Belakang
Pendidikan Kaprodi, S1 & S2
akuntansi, dan bergelar Ak dan
anggota IAI
KRED31. Pengalaman Kaprodi
dalam jabatan tertentu atau tim ad
hoc sebelum menjabat sebagai
Kaprodi yang sekarang
KRED32. Rerata Ketercapaian
target Prodi selama menjabat
OTONOMI
OTO57.
Penentuan
kebijakan
penerimaan mahasiswa
OTO58. Penentuan mekanisme
jaminan mutu
OTO60.
Pembukaan
Program
Studi/ Jurusan baru

PTN2)
Mean
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Tabel 5.4. (sambungan)

Variable/Indikator

Sampel
AWAL1)

PTN2)

OTO61. Memperoleh dan menggali
dana
OTO62. Kontrak kerjasama

2.89

St.
Dev.
1.02

3.30

OTO63. Perekrutan dosen dan staf

3.04

Mean

2.88

St.
Dev.
0.99

0.96

3.25

0.79

1.05

2.63

0.88

Mean

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.
2.65
1.02
2.88
1.03
3.20
1.04
3.31
0.98
2.98
1.10
3.10
1.07

Min

Max

1

5

1

5

1

5

Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan PTN.
2)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
4)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
Sumber: Data diolah

5.4.3. Gambaran Penerapan Akuntansi Manajemen : Budgetary Slack,
Penerapan Akuntansi Modern, dan Pengukuran Kinerja
Tabel 5.5. menyajikan statistik deskriptif aspek Budgetary Slack, Akuntansi
Modern, dan Pengukuran Kinerja.

Tabel 5.5. Deskripsi Statistik Penerapan Akuntansi Manajemen : Budgetary Slack,
Penerapan Akuntansi Modern, Pengukuran Kinerja

Variable/Indikator

BUDGETARY SLACK
BS64. Untuk kepentingan diri
sendiri, Ketua Program Studi
mengusulkan anggaran yang dapat
dicapai dengan mudah
BS65.Ketua
Program
Studi
membuat dua tingkat (level) standar
(anggaran): satu untuk diri sendiri,
dan standar lainnya untuk diri
sendiri dan Dekan, supaya aman
BS66.Pada
keadaan
jumlah
mahasiswa sesuai harapan, atasan
(dekan) bersedia menerima adanya
kelonggaran
anggaran
(slack)
sampai pada tingkat tertentu yang
dianggap wajar
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Sampel
AWAL1)

PTN2)

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.

Min

Max

1.15
1.21

1

5

2.16
2.24

1.05
1.03

1

5

2.75
2.89

1.23
1.11

1

5

Mean

St.
Dev.

Mean

St.
Dev.

2.55

1.21

2.42

1.21

2.35
2.57

2.19

1.00

1.88

0.68

2.87

1.09

2.92

0.83
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Tabel 5.5. (sambungan)

Variable/Indikator

Sampel
AWAL1)
Mean

PTN2)
St.
Dev.
1.07

Mean

St.
Dev.
0.87

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.
2.20
1.02
2.34
1.08

Min

Max

BS67. Kelonggaran dalam anggaran 2.31
2.33
1
5
diperlukan
untuk
melakukan
sesuatu yang tak dapat dibuktikan
secara resmi
PENERAPAN
AKUNTANSI
MODERN
AKT68.
Penggunaan
metode 2.97
1.01
3.00
1.10
3.02
1.05
1
5
activity based costing dalam
2.99
0.99
menghitung beban anggaran
AKT69. Penggunaan metode target 3.03
0.96
2.96
0.91
2.96
1.04
1
5
costing dalam penghitungan beban
3.06
0.96
anggaran
PENGUKURAN KINERJA
0.87
1
5
BSC70. Adopsi dan implementasi 2.80
0.91
2.67
0.76
2.63
0.93
2.82
balance scorecard
BSC71. Adopsi dan implementasi 3.23
0.94
3.17
0.87
3.20
1.02
1
5
pengukuran berbasis kinerja
3.25
0.94
BSC72. Adopsi dan implementasi 2.83
0.89
2.75
0.85
2.67
0.93
1
5
Economic value added
2.84
0.89
Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan PTN.
2)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
4)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
Sumber: Data diolah

Berkenaan dengan Budgetary Slack, dalam penyusunan dan pengusulan
anggaran, Ketua Prodi mengusulkan anggaran yang realistis dan membuat
anggaran untuk semua pihak. Terkadang pada keadaan jumlah mahasiswa sesuai
harapan, Atasan Kaprodi bersedia menerima adanya kelonggaran anggaran (slack)
sampai pada batas tertentu yang dianggap wajar. Ketua Prodi tidak melakukan
kelonggaran anggaran untuk melakukan sesuatu yang tak dapat dibuktikan secara
resmi. Berkenaan dengan penerapan Akuntansi Modern, Prodi bersikap netral
dalam menggunakan metode activity based costing dan target costing dalam
menghitung beban anggaran Prodi. Secara tidak resmi Kaprodi menggunakan
kedua metode tersebut semata karena kompetensi dirinya dalam bidang akuntansi.
Berkenaan dengan Pengukuran Kinerja, Prodi bersikap netral dalam adopsi dan
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implementasi balance scorecard, pengukuran berbasis kinerja, dan economic
value added.
5.4.4. Gambaran Penerapan Teknik Manajemen: Pengendalian Internal,
Sistem Jaminan Mutu, Sistem Terintegrasi, dan Inovasi
Tabel 5.6. mengemukakan deskriptif statistik Pengendalian Internal, Sistem
Jaminan Mutu, Sistem Terintegrasi, dan Inovasi. Berkenaan dengan Pengendalian
Internal, Prodi atau PT tempat Prodi berada memiliki dokumen sistem
pengendalian internal dan satuan pengendalian internal atau sejenisnya dan
efektif. Berkenaan dengan Sistem Jaminan Mutu, Prodi atau PT tempat Prodi
berada, memiliki pedoman, prosedur, dan sistem jaminan mutu, dan ada
lembaga/unit jaminan mutu, efektif. Prodi memiliki akreditasi BAN PT namun
tidak seluruhnya memiliki sertifikasi sistem jaminan mutu. Berkenaan dengan
Sistem Terintegrasi, Prodi menerapkan ICT dan terintegrasi dari 25% sampai
dengan 50% untuk seluruh layanan. Berkenaan dengan Inovasi, Sebagian besar
Prodi dalam 5 tahun terakhir belum pernah melakukan pembukaan program
studi/jenjang

studi/peminatan

baru,

dan

pembukaan

distance

learning.

Pembukaan program double degree (kerjasama dengan PT lain) juga belum
pernah. Termasuk pula pembukaan program off campuss hampir tidak pernah.

Tabel 5.6. Deskripsi Statistik Penerapan Teknik Manajemen: Pengendalian
Internal, Sistem Jaminan Mutu, Sistem Terintegrasi, dan Inovasi

Variable/Indikator

PENGENDALIAN INTERNAL
PI73. Program Studi atau Perguruan
Tinggi tempat Program Studi berada,
memiliki
sistem
pengendalian
internal dan satuan pengendalian
internal atau sejenisnya, telah efektif
dan rekomendasinya ditindaklanjuti
SISTEM JAMINAN MUTU
SIM74.
Program
Studi
atau
Perguruan Tinggi tempat Program
Studi berada, memiliki pedoman,
prosedur, dan sistem jaminan mutu,
dan ada lembaga/unit jaminan mutu,
telah efektif serta rekomendasinya
ditindaklanjuti
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Sampel
AWAL1)

PTN2)

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.

Mean

St.
Dev.

Mean

St.
Dev.

3.20

1.14

3.63

1.21

3.22
3.17

3.45

1.11

4.17

0.82

3.53
3.38

Min

Max

1.12
1.11

1

5

0.90
1.11

1

5
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Tabel 5.6. (sambungan)

Variable/Indikator

Sampel
AWAL1)
Mean

PTN2)
St.
Dev.
0.86

Mean

St.
Dev.
1.06

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.
3.51
0.88
3.46
0.84

Min

Max

SIM75. Berkenaan dengan akreditasi 3.45
3.46
1
5
BAN PT dan sertifikasi sistem
jaminan mutu (misalnya ISO),
Program Studi, memiliki akreditasi
BAN PT, sertifikasi sistem jaminan
mutu, serta pengakuan dari badan
akreditasi dan sertifikasi dari lembaga
lainnya
SISTEM TERINTEGRASI
1.41
SIS76. Berkenaan dengan sistem 2.88
3.33
1.61
3.06
1.35
1
5
informasi akuntansi dan manajemen
2.85
1.38
serta
penerapan
information
communication and Technology
(ICT)
INOVASI
0.91
IN77. Dalam 5 tahun terakhir 1.47
1.750 0.897 1.451 0.832 1
5
Program
Studi
melakukan
1.457 0.911
pembukaan program studi/jenjang
studi/peminatan baru
1.01
1.21
0.66
IN78.Dalam 5 tahun terakhir 1.45
1.59
1.15
1
5
Program
Studi
melakukan
1.48
1.02
pembukaan distance learning
0.99
IN79. Dalam 5 tahun terakhir 1.43
1.58
1.14
1.35
0.87
1
5
Program
Studi
melakukan
1.44
0.98
pembukaan program double degree
(kerjasama dengan PT lain)
0.65
IN80. Dalam lima tahun terakhir 1.23
1.42
1.14
1.26
0.56
1
5
Program
Studi
melakukan
1.22
0.57
pembukaan program off campuss
Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan PTN.
2)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
4)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
Sumber: Data diolah

5.4.5. Gambaran Kinerja: Layanan Akademik, Mahasiswa, Staf, Riset, dan
Keuangan
Tabel 5.7. mengungkap deskripsi statistik Kinerja Layanan Akademik,
Mahasiswa, Staf, Riset, Keuangan. Berkenaan dengan Layanan Akademik, dari
layanan akademik (1) perkuliahan tatap muka, (2) Ketersediaan dan penggunaan
media internet/ICT, (3) Layanan administrasi akademik, (4) Bimbingan dan
konseling, (5) Minat dan bakat, dan (6) Layanan beasiswa; sebagian besar Prodi
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memiliki 4 s.d 5 bahkan seluruh layanan akademik mahasiswa dan dimanfaatkan
dengan baik. Berkenaan dengan Kinerja Mahasiswa Prodi, rata-rata indeks
prestasi kumulatif (IPK) pada tahun 2012 adalah di sekitar 3.00. sementara Ratarata lama kelulusan pada tahun 2012 adalah sekitar 4 tahun. Persentase lulusan
diserap oleh lapangan kerja atau melanjutkan studi setelah 6 bulan sekitar 70%.
Berkenaan dengan Kinerja Staf, Prodi memiliki pedoman dan atau panduan
perekrutan dan pengembangan dosen/pegawai namun tidak sepenuhnya
diterapkan. Prodi memiliki pedoman evaluasi kinerja dosen/pegawai dan namun
juga tidak sepenuhnya diterapkan. Dosen dalam menyerahkan nilai evaluasi hasil
belajar cukup tepat waktu. Berkenaan dengan Kinerja Riset, sekalipun
menunjukkan tren peningkatan namun kinerja riset yang merupakan perbandingan
karya ilmiah yang dihasilkan dibandingkan jumlah dosen tetap yang dimiliki
Prodi menunjukkan masih sangat rendah. Pada skala lima masih di bawah 1.55.
Berkenaan dengan Kinerja Keuangan yang diambil datanya dari laman
dikti.go.id. Nampak bahwa aset intelektual yang dihasilkan Prodi yaitu nilai
kepangkatan akademik dosen masih cukup rendah. Sebagian besar masih berada
pada kisaran menaikkan kualifikasi dosen dari tenaga pengajar menjadi asisten
ahli.

Tabel 5.7. Deskripsi Statistik Kinerja: Layanan Akademik, Mahasiswa, Staf,
Riset, Keuangan

Variable/Indikator

LAYANAN AKADEMIK
LA81.Layanan akademik Program
Studi meliputi
(1) Perkuliahan tatap muka
(2) Ketersediaan dan penggunaan
media internet/ICT
(3) Layanan administrasi akademik
(4) Bimbingan dan konseling
(5) Minat dan bakat
(6) Layanan beasiswa
MAHASISWA
MHS82. Rata-rata indeks prestasi
kumulatif (IPK) pada tahun 2012
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Sampel
AWAL1)

PTN2)

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.

Mean

St.
Dev.

Mean

St.
Dev.

4.35

1.04

4.50

0.98

4.69
4.36

3.84

0.45

3.79

0.51

3.86
3.85

Min

Max

0.62
1.03

1

5

0.40
0.44

2

5
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Tabel 5.7. (sambungan)

Variable/Indikator

Sampel
AWAL1)

PTN2)

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.
3.77
0.47
3.67
0.51
3.84
1.14
3.69
1.09

Min

Max

2

5

1

5

1.12
1.31

1

5

3.88
3.79

1.01
1.17

1

5

0.55

3.96
3.76

0.69
0.74

1

5

1.63

1.01

5

1.71

0.96

1

5

1.55

0.94

1.79

1.02

1.12
0.87
1.17
0.94
1.24
0.97

1

0.91

1.77
1.31
1.80
1.55
1.84
1.57

1

5

1.36

0.77

2.21

1.02

1.67
1.26

0.99
0.66

1

5

3.64

St.
Dev.
0.54

3.42

St.
Dev.
0.72

3.75

1.11

4.21

1.06

3.63

1.33

3.71

1.40

3.77
3.62

3.84

1.14

4.21

0.83

3.78

0.73

3.96

1.29

0.84

RISET TAHUN 2011

1.54

RISET TAHUN 2012

Mean
MHS83. Rata-rata lama kelulusan
pada tahun 2012
MHS84. Persentase lulusan diserap
oleh
lapangan
kerja
atau
melanjutkan studi setelah 6 bulan
STAF
STAF85. Adanya pedoman dan
atau panduan perekrutan dan
pengembangan dosen/pegawai
STAF86.Adanya pedoman evaluasi
kinerja dosen/pegawai yang telah
dilaksanakan
STAF89. Ketepatan waktu dosen
menyerahkan nilai evaluasi hasil
belajar
RISET
RISET TAHUN 2010

KEUANGAN
Intelectual capital

Mean

Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan PTN.
2)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
4)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
Sumber: Data diolah

5.4.6 Gambaran Pilihan Strategi
Tabel 5.8. menunjukkan Pilihan Strategi yang diterapkan Prodi. Nampak
Prodi memanfaatkan hampir seluruh Pilihan Strategi yang ada. Pemilihan
berbagai alternatif pilihan strategi yang tidak kaku hanya pada satu strategi saja
menunjukkan bahwa Prodi selalu berusaha menyesuaikan pilihan strategi dengan
konteks atau kondisi lingkungan Prodi berada. Penjelasan atas hal tersebut dapat
ditelusur pada pernyataan-pernyataan untuk menggali informasi pilihan strategi.
Ketika Prodi memilih Strategi Analyzer berarti Prodi sedang mengadopsi ide-ide
baru dan inovasi, tetapi hanya ketika telah dilakukan analisis yang cermat;
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menghabiskan alokasi waktu yang wajar untuk monitoring pasar; memiliki
keterampilan yang memungkinkan untuk mengidentifikasi tren dan kemudian
mengembangkan penawaran layanan baru atau pasar; mampu hati-hati
menganalisis tren dan hanya mengadopsi yang benar-benar potensial terbukti; dan
terpusat di area layanan yang lebih mapan dan lebih partisipatif di daerah layanan
yang lebih baru (Smith, et al,1989; Saur, 2008).
Ketika Prodi memilih Strategi Defenders, berarti Prodi berkonsentrasi pada
pengembangan Prodi yang dilayankan; mempertahankan posisi keuangan yang
aman melalui pengendalian biaya dan kualitas; dan mengidentifikasi masalahmasalah yang jika diselesaikan, akan mempertahankan posisi Prodi dan kemudian
meningkatkan penawaran layanan saat ini dan posisi pasar. Ketika Prodi memilih
Strategi Prospectors berarti memastikan bahwa orang-orang, sumber daya dan
peralatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan layanan baru dan pasar baru
tersedia dan dapat diakses (Smith, et al.,1989; Saur, 2008). Secara keseluruhan
Prodi memanfaatkan semua pilihan prioritas strategi, namun lebih mengarah
kepada prioritas prospectors.

Tabel 5.8. Deskripsi Statistik Pilihan Prioritas Strategi

Variable/Indikator

Sampel
AWAL1)

PTN2)

Prospect

2.50

St.
Dev.
1.11

2.67

St.
Dev.
1.05

Analys

2.48

0.95

2.33

0.82

Defend

2.49

1.16

2.33

1.31

React

2.57

1.04

2.63

1.06

Mean

Mean

PTS akreditasi
A & B3)
Seluruh PTS4)
St.
Mean
Dev.
2.63
1.06
2.26
1.22
2.26
0.87
2.17
1.08
2.33
0.97
1.65
0.97
2.73
0.96
1.67
0.92

Min

Max

1

5

1

5

1

5

1

5

Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan PTN.
2)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.
4)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
Sumber: Data diolah
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Selanjutnya data tersebut dapat diolah menggunakan SEM jika data
merupakan data continuous. Selain itu data continuous tersebut telah diuji
normalitasnya. Program Lisrel 8.8 telah menyediakan fasilitas pengubahan data
dari interval menjadi continuous sekaligus pengujian normalitas.

5.5. Hasil Uji Kecocokan Model dan Data
Menurut Hair et al. (1998), evaluasi terhadap kecocokan data dengan model
dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu.
a. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit)
b. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)
c. Kecocokan model struktural (Stuctural Model fit)
Dari hasil perhitungan-perhitungan melalui program Lisrel 8.8 dan kriteria
yang ditentukan, kecocokan keseluruhan model dirangkum pada Tabel 5.9.
berikut ini.
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Tabel 5.9. Ukuran Goodness of Fit Seluruh Kelompok Sampel

846.69/0.00
(P = 0.00)
0.00 (0.00 ;0.00)

HASIL
ESTIMASI
Seluruh PTS2)
757.98/0.00
(P = 0.0)
0.00 (0.00; 0.00)

HASIL
ESTIMASI PTS
akreditasi A & B3)
140411089/0.00(P
= 0.0)
0.00 (0.00 ; 0.00)

HASIL
ESTIMASI
seluruh PTN4)
12393279/0.00 (P
=0.00)
0 (0.00; 0.00)

HASIL ESTIMASI
PTN akreditasi A &
B5)
11876139/0.00
(P=0.00)
0.00 (0.00 ; 0.00)

0.00
M: 1.77
S: 3.05
I: 19.52
M: 110.00
S: 702.00
I: 4489.68
M: 354.33
S: 2261.29
I: 4605.19
1.00
1.08
1.00
1.07
1.00
296

0.00
M: 2.02
S: 3.49
I: 20.52
M: 110.00
S: 702.00
I: 4124.87
M: 346.95
S: 2214.20
I: 4236.88
1.00
1.09
1.00
1.08
1.00
296

0.00
M: 0.47
S: 0.61
I: 1.23
M: 16.00
S: 30.00
I: 60.50
M: 39.45
S: 73.98
I: 75.16
1.00
1.25
1.00
1.16
1.00
7

0.00
M: 0.85
S: 1.11
I: 2.06
M: 16.00
S: 30.00
I: 55.54
M: 34.94
S: 65.51
I: 67.38
1.00
1.28
1.00
1.18
1.00
7

0.00
M: 1.05
S: 1.36
I: 1.91
M: 16.00
S: 30.00
I: 42.08
M: 33.42
S: 62.67
I: 52.97
1.00
1.45
1.00
1.28
1.00
7

UKURAN
GOF

TARGET-TINGKAT KECOCOKAN

HASIL ESTIMASI
Sampel Awal1)

Chi-Square
NCP
Interval
RMSEA
ECVI

Nilai yang kecil
p>0.05
Nilai yang kecil
interval yang sempit
RMSEA<0.08 Good fit
Nilai yang kecil dan dekat dengan ECVI saturated

AIC

Nilai yang kecil dan dekat dengan AIC saturated

CAIC

Nilai yang kecil dan dekat dengan CAIC saturated

NFI
NFI>0.90 good fit
NNFI
NNFI>0.90 good fit
CFI
CFI>0.90 good fit
IFI
IFI>0.90 good fit
RFI
RFI>0.90 good fit
Df
Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan PTN
2)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang memiliki akreditasi Prodi akreditasi A dan B
4)
Sampel seluruh PTN terdiri atas 29 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri
5)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang memiliki akreditasi Prodi A dan B
Sumber: Data diolah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Universitas Indonesia

16/42132.pdf

190
Nampak dari Tabel 5.9. χ2 seluruh subsampel menunjukkan nilai yang kecil
dan NCP interval memiliki nilai yang kecil dengan interval yang sempit.
Demikian juga RMSEA seluruh kelompok sampel memiliki nilai 0.00 jauh di
bawah target kecocokan (dibawah 0.08). Nilai ECVI, AIC, dan CAIC seluruh
kelompok sampel memiliki nilai yang kecil dan dekat dengan nilai saturated
dibandingkan kedekatan dengan nilai independen. Sementara itu nilai NFI, NNFI,
CFI, IFI dan RFI seluruh kelompok sampel berada di atas batas kriteria yaitu 0.90,
bahkan seluruhnya lebih besar atau sama dengan 1.00.
Dengan demikian dapat disimpulkan seluruh subsampel menunjukkan
kecocokan dengan model penelitian ini. Dengan kata lain seluruh kelompok
sampel memenuhi ukuran Goodness of Fit. Oleh karena itu hasil pengujian dapat
digunakan untuk melakukan analisis hubungan kausal Model Struktural masingmasing subsampel dan uji beda antar subsampel melalui multisampel analysis.
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian yang terdiri atas 202 Prodi
S1 Akuntansi dari PTS dan 29 Prodi S1 Akuntansi dari PTN. Sampel seluruh PTS
terdiri atas 202 Prodi S1 Akuntansi dari PTS tanpa membedakan akreditasi
masing-masing Prodi. Sampel PTS akreditasi A & B terdiri atas 51 Prodi S1
Akuntansi dari PTS yang memiliki akreditasi A & B. Sampel PTN akreditasi A
dan B terdiri atas 24 Prodi S1 Akuntansi dari PTN yang memiliki akreditasi A &
B. Sampel seluruh PTN yang terdiri atas 29 Prodi S1 Akuntansi dari PTN tanpa
memisahkan antara yang berakreditasi A, B, dan C, tidak dilakukan interpretasi
estimasi model pengukuran dan struktural. Hal tersebut mengingat pada saat
sampel seluruh PTN (n=29) dan sampel PTN akreditasi A & B dilakukan uji beda
melalui multisampel analysis disimpulkan tidak terdapat perbedaan. Sehingga
analisis selanjutnya untuk PTN cukup menggunakan sampel PTN akreditasi A dan
B.
5.5.1. Hasil Uji Beda Model Struktural dan Pengukuran antar Subsampel
Sesuai pembahasan pada Bab 4, pengelompokan Sampel Awal ke dalam
subsampel dilakukan untuk.
a. Uji tambahan dalam rangka memperkuat hasil estimasi Sampel Awal
b. Melihat pengaruh GUG terhadap Kinerja baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui variabel-variabel mediasinya untuk seluruh Prodi
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Akuntansi dari PTN dan seluruh Prodi Akuntansi dari PTS, Prodi Akuntansi
PTS berakreditasi A dan B dan Prodi Akuntansi PTN berakreditasi A dan
B. Pengujian multisampel analysis dilakukan juga antar subsampel untuk
melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antar subsampel tersebut.
Bersumber dari Lampiran 5.14 sampai dengan Lampiran 5.18 bahwa secara
umum Goodness of Fit seluruh model yang digunakan untuk pengujian adalah
baik sehingga dapat dilakukan penghitungan p. Dengan demikian dapat dilakukan
analisis uji beda antar subsampel untuk memastikan apakah antar subsampel
memang berbeda secara signifikan atau tidak, dengan hasil dikemukakan pada
Tabel 5.10 berikut.

Tabel 5.10. Hasil Uji Beda Antar Subsampel
Sampel Awal

PTS
akreditasi
A&B

Seluruh PTN

χ2=167.95;
df=6
p<0.05,
terdapat
perbedaan

χ2=29.01; df=6
p<0.05,
terdapat
perbedaan

PTN akreditasi
A&B

χ2 =99.34,
df
=32
p< 0.05, terdapat
perbedaan

Sampel
awal

Seluruh
PTS

Seluruh PTS

χ2 =99.34, df
=32
p<
0.05,
terdapat
perbedaan

PTS
akreditasi
A&B
Seluruh
PTN

PTN
akreditasi
A&B

χ2=167.95; df=6
p<0.05, terdapat
perbedaan
χ2=29.01; df=6
p<0.05, terdapat
perbedaan

χ2 = 27.31 df = 7;
p< 0.05, terdapat
perbedaan
χ2=0.25; df=7
p>0.05,
tidak
terdapat
perbedaan
χ2 = 27.31 df
= 7;
p<
0.05,
terdapat
perbedaan

χ2=0.25; df=7
p>0.05, tidak
terdapat
perbedaan

Sumber: Data Diolah

a. Hasil Uji Beda Subsampel PTN akreditasi A dan B dengan Subsampel
seluruh PTN menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan. Jadi dapat
disimpulkan tidak terdapat perbedaan model struktural antara Subsampel
Prodi Akuntansi PTN yang berakreditasi A dan B dan Subsampel Prodi
Akuntansi seluruh PTN yang tidak membatasi akreditasi.
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b. Hasil Uji Beda Subsampel PTS akreditasi A dan B dengan Subsampel PTN
akreditasi A dan B menunjukkan terdapat perbedaan signifikan. Jadi dapat
disimpulkan terdapat perbedaan model struktural antara Subsampel Prodi
Akuntansi PTS yang berakreditasi A dan B dan Subsampel Prodi Akuntansi
PTN yang berakreditasi A dan B.
c. Hasil Uji Beda Seluruh Sampel Awal dengan Subsampel seluruh PTS
menunjukkan terdapat perbedaan signifikan. Jadi dapat disimpulkan terdapat
perbedaan model struktural antara Seluruh Sampel penelitian dan
Subsampel Prodi Akuntansi seluruh PTS.
d. Hasil Uji Beda Subsampel seluruh PTS dengan Subsampel PTS akreditasi A
dan B menunjukkan terdapat perbedaan signifikan. Jadi dapat disimpulkan
terdapat perbedaan model struktural antara Subsampel Prodi Akuntansi
seluruh PTS dan Subsampel Prodi Akuntansi PTS berakreditasi A dan B.
e. Hasil Uji Beda Subsampel seluruh PTS dengan Subsampel seluruh PTN
menunjukkan terdapat perbedaan signifikan. Jadi dapat disimpulkan terdapat
perbedaan model struktural antara Subsampel Prodi Akuntansi seluruh PTS
dan Subsampel Prodi Akuntansi seluruh PTN.
Mengingat saat dilakukan uji beda untuk model persamaan struktural
subsampel seluruh PTN dan subsampel PTN berakreditasi A dan B menunjukkan
tidak berbeda secara signifikan, maka selanjutnya interpretasi hubungan antara
variabel laten untuk PTN menggunakan subsampel Prodi Akuntansi dari PTN
yang berakreditasi A dan B.
5.5.2. Hasil Kecocokan Model Pengukuran
Setelah kecocokan model dan data secara keseluruhan adalah baik,
selanjutnya adalah evaluasi atau uji kecocokan model pengukuran. Evaluasi ini
dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran (hubungan antara satu
variabel laten dengan beberapa variabel teramati (indikator) melalui evaluasi
validitas dan reliabilitas model pengukuran. Model pengukuran untuk masing
masing variabel laten terdiri atas 5 model yang hasil uji secara terpisah telah
disajikan pada Tabel 5.2. Berdasarkan deskripsi Tabel 5.2. dapat disimpulkan
seluruh variabel dapat digunakan untuk proses analisis lebih lanjut.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Universitas Indonesia

16/42132.pdf

193

Setelah validitas dan reliabilitasnya terpenuhi, estimasi model pengukuran
GUG, AKMAN, MAN, STRATEGI dan KINERJA dilakukan melalui model
SEM sesuai dengan notasi matematik Persamaan 11 sampai dengan Persamaan 35
yang telah dikemukakan pada Bab 4. Hasil estimasi model pengukuran GUG yang
diuji secara serempak dalam satu model struktural untuk masing-masing
subsampel disajikan pada Tabel 5.11.
Nampak dari Tabel 5.11. hasil estimasi Sampel Awal dan seluruh subsampel
menunjukkan signifikan pada α=5%. Pada Sampel Awal refleksi terbesar hingga
terkecil berturut-turut Fairness, Responsibilitas, Etika, Akuntabilitas, Struktur
Governance, Transparansi, Otonomi, Kredibilitas, dan Visimisi. Pada subsampel
seluruh PTS refleksi terbesar hingga terkecil berturut-turut hampir sama dengan
Sampel Awal, hanya saja posisi Kredibilitas yang semula di urutan ke delapan
menjadi urutan ke sembilan dan sebaliknya Visimisi yang semula pada posisi
kesembilan menjadi kedelapan. Pada subsampel PTS yang berakreditasi A dan B
refleksi terbesar hingga terkecil berturut-turut Fairness, Akuntabilitas, Etika,
Otonomi, Struktur Governance, Transparansi, Kredibilitas, Responsibilitas, dan
Visimisi. Pada subsampel PTN, refleksi terbesar hingga terkecil berturut-turut
Akuntabilitas, Responsibilitas, Struktur Governance, Etika, Fairness, Kredibilitas,
Visimisi, Otonomi, dan Transparansi.
Berdasarkan Tabel 5.11 pada Sampel Awal dikaitkan dengan deskriptif
statistik, berkenaan dengan Fairness berarti Prodi menghendaki adanya key
performance indicator dalam menilai kinerja dan sistem remunerasi yang
diterapkan secara luas. Prodi juga mengharapkan beasiswa untuk mahasiswa terus
meningkat. Prodi menghendaki perwakilannya pada Senat Fakultas dapat terus
aktif dan informatif atas hasil-hasil Rapat Senat ke Prodi.
Sebagai wujud responsibilitas pengelolaan dan pengembangan, Prodi
melakukan reanalisis kurikulum dan studi kelayakan kebutuhan berbasis
kurikulum dan pasar. Prodi juga melaksanakan kegiatan bersama dengan asosiasi
dan atau masyarakat, dan melaksanakan kegiatan CSR, dalam 5 tahun terakhir ini.
Upaya mewujudkan akuntabilitas dapat dilakukan melalui evaluasi
pencapaian tujuan, prestasi mahasiswa, penyerapan lulusan yang terjadwal dan
mekanisme evaluasi atas penyelenggaran Prodi secara keseluruhan. Demikian
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pula tindakan pencegahan dan penanganan risiko terus dilakukan. Rapat
manajemen Prodi sebagai tindak lanjut atas temuan audit mutu eksternal maupun
internal harus dilakukan. Prodi percaya mekanisme penyebaran informasi tujuan
institusi, prestasi mahasiswa, dan penyarapan lulusan dapat meningkatkan
akuntabilitas publik.

Tabel 5.11. Hasil Estimasi Model Pengukuran GUG
Variabel
FAIRNES
RESPONS
ACCOUNT
ETIKA
STRKGOV
TRANSP
OTONOMI
KREDIBEL
VISIMISI

Uji dalam model pengukuran
Sampel Awal1)
Sampel seluruh
PTS2)
(1)

0.76***
0.72***
(3)
0.70***
(4)
0.70***
(5)
0.67***
(6)
0.58***
(7)
0.44***
(8)
0.18***
(9)
0.15**
(2)

(1)

0.82***
0.72***
(4)
0.70***
(3)
0.71***
(5)
0.68***
(6)
0.58***
(7)
0.49***
(9)
0.15**
(8)
0.18**
(2)

Sampel PTS
Akreditasi A dan
B3)
(1)
0.80***
(8)
0.52***
(2)
0.78***
(3)
0.75***
(5)
0.72***
(6)
0.64***
(4)
0.73***
(7)
0.53***
(9)
0.18**

Sampel PTN4)
(5)

0.22***
0.84***
(1)
0.85***
(4)
0.53***
(3)
0.73***
(9)
0.15**
(8)
0.17**
(6)
0.21***
(7)
0.20**
(2)

***Signifikan pada level α=1%, t-value>2.576.
**Signifikan pada level α=5%, t-value>1.960
GUG (Good University Governance) adalah penerapan prinsip-prinsip dasar “good governance” dalam
sistem dan proses governance pada institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan
berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (Wijatno,
2009; Shattock, 2006; Carnigie, 2009). VISIMISI : Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan citacita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan (Nawawi, 2005; Wibisono, 2006). Misi
adalah pernyataan tentang apa yang dilakukan oleh berbagai unit organisasi dan apa yang mereka harapkan
untuk mencapai visi organisasi (Wheelen dan Hunger, 2010; David, 2009). Tujuan adalah hasil-hasil
spesifik yang ingin diraih oleh suatu organisasi terkait dengan misi dasarnya (David, 2009). ETIKA: adalah
tentang nilai-nilai dan tanggung jawab, sikap menghindari perbuatan yang tidak terpuji, dan nilai luhur
yang akan menjaga reputasi dan citra perguruan tinggi, dalam wujud kode etik (El Hilali et al. 2015; YongKi et al., 2014; Ormerod dan Ulrich, 2013; Balan dan Knack, 2012).. STRKGOV (Struktur Governance)
merupakan struktur yang direfleksikan oleh hubungan antar stakeholders didalamnya (AWI/MCI Program,
2010; dan Quyen, 2014). KREDIBEL merupakan kredibilitas Ketua Program Studi khususnya dalam
kompetensi akademik, integritas, kecerdasan, leadership dan kapasitas manajerial (AWI/MCI Program,
2010). TRANSP (Transparansi) merupakan ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah
dimengerti yang dapat diperoleh secara low-cost sehingga stakeholders dapat mengambil keputusan yang
tepat (Surya dan Yustiavandana, 2006). ACCOUNT (Akuntabilitas) merupakan tuntutan agar manajemen
memiliki kemampuan untuk merespon pertanyaan dari stakeholders atas berbagai corporate action yang
mereka lakukan (AWI/MCI Program, 2010). RESPONS (Responsibilitas) merupakan kemampuan pihak
Program Studi menangkap isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dinamika
penyelenggaraan Program Studi (Vigoda, 2002). FAIRNES (Fairness) adalah keadilan terhadap
stakeholders agar setiap stakeholders terlindungi dari upaya penyelewengan baik dalam bentuk usaha untuk
kepentingan pribadi maupun benturan kepentingan atau praktik universitas yang tidak sehat (Anggriawan
dan Nurkholis, 2014). OTONOMI merupakan otonomi Program Studi dari aspek akademik, finansial, dan
pengembangan SDM (AWI/MCI Program, 2010; dan Quyen, 2014).
Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan PTN.
2)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B
4)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang memiliki
akreditasi Prodi A dan B.

Sumber: Data diolah
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Dalam Struktur Governance, fokus perhatian Prodi adalah kompetensi Tim
Penilaian Angka Kredit dan Kepangkatan dan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Demikian pula Surat
Keputusan pengangkatan Kaprodi dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas.
Penerbitan Laporan Akademik dan NonAkademik Prodi yang tepat waktu dan
bermutu merupakan wujud dari hasil Struktur Governance yang baik. Prodi
menghendaki sesedikit mungkin intervensi pemilik terhadap manajemen Prodi.
Sebagai timbal balik, secara terjadwal Prodi dengan Dekanat melakukan rapat
koordinasi dan rapat tinjauan manajemen yang menjadi mekanisme Struktur
Governance dalam memantau kinerja Prodi.
Etika telah dinyatakan secara tertulis, diketahui dosen dan civitas
akademika, dan telah diimplementasikan dengan baik. Transparansi dilakukan
Prodi melalui kemudahan aksesabilitas atas Laporan keuangan dan laporan
akademik Prodi. Informasi tentang Prodi melalui ICT yang relatif mudah didapat
dan juga notulen rapat Prodi menjadi bagian dari upaya transparansi Prodi.
Otonomi yang dikehendaki Prodi adalah setidaknya dalam penentuan
kebijakan penerimaan mahasiswa Prodi, penentuan mekanisme jaminan mutu,
pembukaan Prodi/Jurusan baru, memperoleh dan menggali dana, kontrak
kerjasama, dan perekrutan dosen dan staf.
Prodi dalam menerapkan GUG tidak menjadikan kredibilitas sebagai fokus
dibanding yang lainnya. Indikator Kaprodi bergelar S1 dan S2, setidaknya salah
satunya dari jurusan akuntansi, pernah menjabat pada jabatan lain sebelum
menjadi Ketua Prodi, dan kinerja Kaprodi sudah dianggap cukup. Hal yang
menarik adalah VISIMISI yang menduduki posisi rendah dibanding yang lainnya
menunjukkan bahwa Prodi belum menganggap variabel manifes tersebut cukup
peranannya dalam memperkuat GUG. Sekalipun demikian formulasi kalimat visi,
misi, dan tujuan cukup jelas dan mudah dipahami dan menggambarkan visi apa
yang akan dicapai di masa datang. Dalam hal tujuan, sekalipun jelas dalam
formulasinya namun secara kuantitatif dan timeline belum tegas termasuk
keterkaitannya dengan lingkungan dan batas waktu.
Ketika kesembilan variabel manifes tersebut diuji dalam model struktural
dengan subsampel seluruh PTS, hasilnya terdapat beberapa pergeseran, demikian
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pula ketika dibandingkan dengan subsampel PTS dengan akreditasi A dan B
terjadi sedikit pergeseran-pergeseran. Sekalipun Fairness

masih merupakan

refleksi terbesar, namun Responsiveness bergeser jauh dari urutan kedua menjadi
urutan delapan, sementara posisi itu digantikan oleh Akuntabilitas. Variabel
Visimisi, Etika, Struktur Governance, dan Transparansi tidak bergeser dari posisi
semula, sementara posisi variabel otonomi bergeser kepada posisi keempat. Posisi
ketujuh ditempati variabel Kredibilitas. Nampaknya Prodi Akuntansi dari PTS
yang berakreditasi A dan B selain aspek fairness, juga sangat memperhatikan
aspek akuntabilitas, etika dan otonomi.
Pada subsampel PTN terdapat pergeseran dalam merefleksikan GUG.
Seluruh variabel signifikan dengan refleksi terbesar pada Akuntabilitas dan
Responsibilitas. Terlepas dari sampel PTN yang sangat sedikit nampak Otonomi
dan Transparansi masih menjadi refleksi PTN yang paling rendah. Hal tersebut
menjadi menarik jika dikaitkan dengan Posisi PTN yang merupakan satuan kerja
dari Kemendikbud (saat ini Kemenristek Dikti) yang seluruh kebijakan dan tata
aturan sentralistik pada kementerian tersebut. Dengan kata lain penerapan GUG
masih memerlukakan upaya keras untuk menampilkan otonomi dan transparansi
yang diidam-idamkan civitas akademika.
Secara keseluruhan hasil estimasi model pengukuran GUG pada Sampel
Awal dan seluruh subsampel menguatkan adanya unsur penting GUG yaitu
fairness (Kaihatu, 2006; Henard dan Mitterle, 2010; Flannery dan O’Donoghue,
2013;

Anggriawan

dan

Nurkholis,

2014),

responsibilitas

(Surya

dan

Yustiavandana, 2006; AWI/MCI Program, 2010), etika (David dan Philip, 2005;
Balan dan Knack, 2012; Riset Yong-Ki et al.,2014; El Hilali et al. 2015),
akuntabilitas (Surya dan Yustiavandana, 2006; AWI/MCI Program, 2010),
struktur governance (Madueke, 2008; Beth dan Yarbrough, 1999; Hussin dan
Asimirin, 2010; AWI/MCI Program, 2010; Quyen, 2014), transparansi (Surya
dan Yustiavandana, 2006; AWI/MCI Program, 2010), otonomi (Madueke, 2008;
Beth dan Yarbrough, 1999; Hussin dan Asimirin, 2010; AWI/MCI Program,
2010; Quyen, 2014), kredibilitas dan visi misi (Madueke, 2008; AWI/MCI
Program, 2010; Henard dan Mitterle, 2010; Bikmoradi et al., 2010).
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Hasil estimasi model pengukuran AKMAN dalam model struktural
dirangkum dalam Tabel 5.12. Hasil uji dalam model pengukuran variabel
Pengukuran Kinerja, Budgetary Slack dan Penerapan Akuntansi Modern pada
pada Sampel Awal dan seluruh subsampel menunjukkan signifikan pada α=1%.
Secara konsisten, kecuali pada subsampel PTS yang berakreditasi A dan B,
indikator PENGKIN memiliki koefisien estimasi paling tinggi, disusul penerapan
AKT dan terakhir Budgetary Slack. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa
ketiga indikator tersebut benar-benar merupakan refleksi dari variabel AKMAN.
Prodi mengadopsi dan mengimplementasikan balance scorecard, pengukuran
berbasis kinerja, dan economic value added secara baik. Prodi mengakui adanya
Budgetary Slack dalam penyusunan dan pengusulan anggaran, Ketua Prodi
menyusun anggaran yang realistis, kelonggaran anggaran ditolerir sampai batas
tertentu pada saat kondisi aman (keadaan jumlah mahasiswa sesuai harapan).
Senjangan anggaran tidak dilakukan Ketua Prodi untuk melakukan sesuatu yang
tidak benar. Penggunaan metode activity based costing dan target costing dalam
menghitung beban anggaran prodi belum secara resmi digunakan. Kaprodi
menggunakan kedua metode tesebut semata karena kompetensi dirinya dalam
bidang akuntansi.

Tabel 5.12. Hasil Estimasi Model Pengukuran AKMAN
Uji dalam model pengukuran
Sampel
Sampel seluruh Sampel PTS
Sampel
Awal1)
PTS2)
Akreditasi A & B3)
PTN4)
PENGKIN
0.97***
1.00***
0.79***
0.86***
AKT
0.85***
0.85***
0.80***
0.79***
BUDSLACK
0.81***
0.82***
0.78***
0.64***
***Signifikan pada level α=1%, t-value>2.576.
**Signifikan pada level α=5%, t-value>1.960
AKMAN adalah penerapan akuntansi manajemen yang dipandang berperan menyelaraskan
GUG dengan prioritas strategi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Chenhall dan Smith,
1998; Merchant, 1985; Tucker dan Parker, 2013; Song, 2007; Parnell, 2010). BUDSLACK
merupakan penyusunan anggaran agar mudah untuk dicapai, dengan cara menyajikan anggaran
penerimaan di bawah dari yang seharusnya (understated revenue budget) dan menyajikan
anggaran pengeluaran di atas dari yang seharusnya (overstated cost budget), untuk
mengantisipasi ketidakpastian dan perubahan lingkungan (Schiff and Lewin, 1970; Merchant,
1985; Young, 1985; Lukka, 1988; Sharfman et al., 1988; Dunk, 1993). Dengan kata lain
BUDSLACK merupakan upaya meminimalkan anggaran penerimaan dan memaksimalkan
anggaran pengeluaran pada batas pagu anggaran yang diperkenankan untuk mengantisipasi
ketidakpastian dan perubahan lingkungan. AKT merupakan upaya penerapan akuntansi
manajemen mutakhir seperti Activity Based Costing (ABC) atau Target Costing (TC). ABC
adalah pendekatan akuntansi modern yang berfokus pada aktivitas sebagai titik mendasar
akumulasi biaya untuk memproduksi produk atau jasa (Hongren, et al., 2003; Hilton et al.,

Variabel
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2006). TC adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang fokus pada produk
dengan mempertimbangkan proses manufaktur (Kaplan dan Atkinson, 1998; Garrison dan
Noreen, 2000). PENGKIN merupakan adopsi dan implementasi pengukuran kinerja baik untuk
individu maupun institusi seperti balance scorecard, performance based measurement, dan
Economic Valed Added (O’Hanlon dan Peasnell, 1998; Ansari dan Bell, 1997; Kaplan dan
Norton, 1996; Shields, 1995).
Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan
PTN.
2)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang
memiliki akreditasi Prodi A dan B
4)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang
memiliki akreditasi Prodi A dan B.
Sumber: Data diolah

Hasil estimasi model pengukuran MAN melalui model struktural dapat
dirangkum dalam Tabel 5.13. Seluruh variabel manifes signifikan pada taraf
α=1%. Secara konsisten, kecuali pada subsampel PTN, pada Sampel Awal,
subsampel seluruh PTS, dan subsampel PTS berakreditasi A dan B manifestasi
terbesar ada pada variabel Pengendalian Internal. Pada Sampel PTN refleksi MAN
terbesar pada Sistem Jaminan Mutu dan Inovasi kemudian disusul Sistem
Terintegrasi dan Pengendalian Internal. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan
bahwa Program Studi atau PT telah membangun sistem pengendalian internal
yang baik. Program studi juga bersungguh-sungguh membangun sistem informasi
akuntansi dan manajemen serta penerapan information communication and
Technology (ICT). Program studi juga berusaha menyusun sistem jaminan mutu,
perangkat pendukung termasuk lembaganya dan menjadikannya menjadi bagian
terpenting dalam manajemen Prodi. Konsentrasi Prodi untuk akreditasi BAN PT
dan sertifikasi sistem jaminan juga aspek penting dalam manajemen Prodi.

Tabel 5.13. Hasil Estimasi Model Pengukuran MAN
Variabel

Uji dalam model pengukuran
Sampel Awal1)
Sampel
seluruh PTS2)

Sampel PTS
Akreditasi
dan B3)
1.03***
0.68***
0.93***
0.78***

Sampel PTN4)
A

PENGIN
1.06***
1.05***
0.44***
SISTER
0.94***
0.94***
0.49***
SIMINTAS
0.89***
0.91***
0.82***
INOVASI
0.50***
0.50***
0.82***
***Signifikan pada level α=1%.
MAN (Penerapan Teknik Manajemen) adalah proses manajemen yang dipandang
menyelaraskan GUG dengan strategi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. (Chenhall &
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Smith, 1998; Merchant. K, 1985). PENGIN (Pengendalian Internal) merupakan sistem
pengendalian manajemen atau internal yang mencakup sistem pengendalian prosedur yang
bersifat tangible dan pengendalian substansi yang bersifat intangible dalam rangka memantau
dan memastikan adanya keselarasan seluruh kegiatan unit yang dilaksanakan oleh PT terhadap
strategi bisnis dan strategi kegiatan lainnya yang telah ditetapkan oleh PT, serta
merekomendasikan tindakan perbaikan (corrective action) apabila ditemukan adanya
penyimpangan (Tim Persiapan SPI UT, 2009). SIMINTAS (Sistem Jaminan Mutu atau
Kualitas) merupakan sistem manajemen untuk mengelola semua sumberdaya proses yang ada
guna memenuhi semua aspek mutu yang diharapkan pelanggan. SISTER (SISTEM
MANAJEMEN TERINTEGRASI) merupakan integrasi sistem penyelenggaran PT yang
menghubungkan seluruh elemen dalam PT dan terhubung dengan pelanggan, dapat diwujudkan
dengan adanya Management Information System (MIS) PT. INOVASI merupakan perbaikan
berkelanjutan melalui inovasi proses bisnis layanan akademik antara lain pembukaan program
studi baru atau jenjang baru, program distance learning, program double degree, dan program
off campus
Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan
PTN.
2)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang
memiliki akreditasi Prodi A dan B
4)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang
memiliki akreditasi Prodi A dan B.
Sumber: Data diolah

Secara umum, kecuali di PTN, inovasi menjadi aspek paling lemah dalam
manajemen Prodi. Dalam 5 tahun terakhir sebagian besar Prodi belum pernah
melakukan pembukaan program studi/jenjang studi/peminatan baru, dan
pembukaan distance learning. Pembukaan program double degree (kerjasama
dengan PT lain) juga belum pernah. Termasuk pula pembukaan program off
campuss hampir tidak pernah.
Hasil estimasi model pengukuran STRATEGI melalui model struktural
dapat dirangkum dalam Tabel 5.14. Hasil estimasi variabel manifes untuk
STRATEGI, pada seluruh subsampel menunjukkan signifikan pada α=1%. Secara
konsisten pilihan strategi PROSPECT menjadi fokus utama, dan khusus pada
subsampel PTN disusul oleh pilihan strategi ANALYS. Pilihan strategi DEFEND
belum secara bagus dilakukan demikian pula REACT. Hasil tersebut dapat
diinterpretasikan

bahwa

pada

pilihan

strategi

prospectors

Prodi

lebih

memprioritaskan memastikan bahwa orang-orang, sumber daya dan peralatan
yang dibutuhkan untuk mengembangkan layanan baru dan pasar baru tersedia
terlebih dahulu dan dapat diakses.
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Tabel 5.14. Hasil Estimasi Model Pengukuran STRATEGI
Uji dalam model pengukuran
Sampel Awal1)
Sampel
seluruh PTS2)

Variabel

Sampel PTS
Akreditasi
dan B3)
1.03***
-0.27***
-0.28***
-0.42***

Sampel PTN4)
A

PROSPECT
1.04***
1.00***
0.64***
ANALYS
-0.22***
-0.24***
0.56***
DEFEND
-0.51***
-0.47***
-0.56***
REACT
-0.30***
-0.28***
-0.86***
***Signifikan pada level α=1%.
STRATEGI (Pilihan Prioritas Strategi Bersaing) adalah strategi kompetitif bersaing dari
Program Studi untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Strategi ini merupakan
kecenderungan pilihan strategi bersaing dari stakeholders Program Studi. PROSPECT
(Prospectors) merupakan orientasi strategi Program Studi yang mementingkan pada inovasi,
dan kreativitas untuk menciptakan produk baru. Program Studi selalu berusaha untuk menjadi
pioneer dalam bersaing, serta rela mengkompensasikan internal efisiensi dalam berinovasi dan
berkreasi. ANALYS (Analyzers) merupakan program studi yang menggunakan kombinasi
prospectors dengan defenders, tidak berani ambil resiko dalam berinovasi, tetapi tetap berupaya
menciptakan keunggulan dalam pelayanannya kepada pasar. DEFEND (Defenders) merupakan
Program Studi yang selalu berusaha menciptakan strategi stabilitas dan kelangsungan hidup.
Fokus pada upaya pencapaian stabilitas jangka panjang dan mempertahankan inti bisnisnya
(core business) tanpa banyak melakukan perubahan strategi. REACT (Reactors) merupakan
tipe program studi yang tidak memiliki konsistensi strategi dalam beradaptasi (unstable) (Miles
& Snow, 1978; Smith et al., 1989; Saur, 2008).
Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan
PTN.
2)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang
memiliki akreditasi Prodi A dan B
4)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang
memiliki akreditasi Prodi A dan B.
Sumber: Data diolah

Atas kecenderungan pada Strategi Analyzers, Prodi lebih memilih
mengadopsi ide-ide baru dan inovasi, tetapi hanya ketika telah dilakukan analisis
yang cermat; menghabiskan alokasi waktu yang wajar untuk monitoring pasar;
memiliki keterampilan yang memungkinkan untuk mengidentifikasi tren dan
kemudian mengembangkan penawaran layanan baru atau pasar; mampu hati-hati
menganalisis tren dan hanya mengadopsi yang benar-benar potensial terbukti; dan
terpusat di area layanan yang lebih mapan dan lebih partisipatif di daerah layanan
yang lebih baru.
Kecenderungan Prodi memilih Strategi Defenders dapat dilihat dari pilihan
Prodi

berkonsentrasi

pada

pengembangan

Prodi

yang

dilayankan;

mempertahankan posisi keuangan yang aman melalui pengendalian biaya dan
kualitas; dan mengidentifikasi masalah-masalah yang jika diselesaikan akan
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mempertahankan posisi Prodi dan meningkatkan penawaran layanan dan posisi
pasar.
Hasil estimasi model pengukuran KINERJA dapat dirangkum dalam Tabel
5.15. menunjukkan secara konsisten pada seluruh subsampel, variabel-variabel
manifes signifikan pada level α=5%.

Tabel 5.15. Hasil Estimasi Model Pengukuran KINERJA
Variabel

Uji dalam model pengukuran
Sampel Awal1)
Sampel
seluruh PTS2)

Sampel PTS
Akreditasi
dan B3)
0.25***
0.21**
-0.51***
0.64***
0.80***

Sampel PTN4)
A

STAF
0.50***
0.51***
-0.66***
LAYAKAD
0.47***
0.48***
0.39***
KINKEU
0.28***
0.22***
-0.85***
MHS
0.24***
0.24***
-0.66***
RISET
0.16**
0.20**
0.36***
***Signifikan pada level α=1%.
**Signifikan pada level α=5%.
*Signifikan pada level α=10%.
KINERJA (Kinerja Program Studi) adalah performance, pencapaian prestasi, unjuk kerja,
output, outcome sebagai hasil dari proses governance program studi (Muhi, 2010; Fielden,
2008; BAN PT, 2010). LAYAKAD (Layanan Akademik) merupakan ukuran kinerja yang
memberikan peringkat atas jenis pelayanan kepada mahasiswa dan pemanfaatannya serta
mutunya. MHS (Mahasiswa) merupakan kinerja yang melihat kemampuan Program Studi
mengelola mahasiswa dan lulusannya antara lain dilihat dari tiga ukuran kinerja mahasiswa
yaitu komposisi IPK lulusan, lama kelulusan, dan serapan lulusan. RISET merupakan jumlah
penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan dan
karya dosen yang telah memperoleh hak paten/HAKI, atau mendapatkan
pengakuan/penghargaan. STAF merupakan kinerja sumberdaya manusia baik tenaga
kependidikan maupun non kependidikan pada Program Studi. KINKEU (Kinerja Keuangan)
merupakan kemampuan perguruan tinggi dalam menjaga kemampuan bertahan, bertumbuh
dan menghasilkan sisa lebih penggunaan anggaran yang digunakan untuk meningkatkan
kapasitas ataupun kemampuan perguruan tinggi. Muara dalam kemampuan tersebut adalah
kemampuan perguruan tinggi menghasilkan tingkat kembalian investasi yang positif. Hasil
investasi yang nyata dari Prodi adalah aset intelektual yang dimiliki prodi yaitu dosen.
Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS
dan PTN.
2)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta
yang memiliki akreditasi Prodi A dan B
4)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri
yang memiliki akreditasi Prodi A dan B.
Sumber: Data diolah

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa PT dan prodi akuntansi memberikan
ragam layanan akademik yang sama meliputi (1) perkuliahan tatap muka, (2)
Ketersediaan dan penggunaan media internet/ICT, (3) Layanan administrasi
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akademik, (4) Bimbingan dan konseling, (5) Minat dan bakat, dan (6) Layanan
beasiswa. Layanan akademik menjadi prioritas ukuran kinerja selain Kinerja Staf.
Ukuran Kinerja Staf dilihat dari ketepatan waktu penyerahkan nilai evaluasi hasil
belajar dari dosen. Ukuran tersebut diharapkan dapat menggambarkan kinerja
dosen secara keseluruhan. Evaluasi hasil belajar merupakan ujung dari proses
pembelajaran yang diketahui terdiri atas setidaknya perencanaan pembelajaran,
proses belajar mengajar, dan evaluasi hasil belajar. Kinerja Mahasiswa yang
dilihat dari rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK), rata-rata lama kelulusan, dan
persentase lulusan diserap oleh lapangan kerja bukan lagi menjadi ukuran utama
ketika standar penilaian masing masing PT yang beragam, sehingga nilai IPK 3.0
mahasiswa dari PT satu dengan tidak bisa serta merta disejajarkan dengan IPK 3.0
dari

mahasiswa dari PT lainnya. Pada subsampel PTN kinerja mahasiswa

menunjukkan tanda negatif yang menunjukkan masih rendah.
Demikian pula Kinerja Keuangan yang dilihat dari aset intelektual yang
dihasilkan Prodi yaitu nilai kepangkatan akademik dosen masih cukup rendah,
bahkan pada subsampel PTS dan sampel PTN berkinerja negatif. Kesadaran
untuk meningkatkan kepangkatan akademik dosen sudah ada namun hal tersebut
merupakan fungsi banyak hal, seperti waktu, publikasi karya ilmiah, motivasi
dosen, dan lingkungan budaya akademik. Kinerja RISET secara keseluruhan
rendah sekalipun pada subsampel PTS cukup tinggi dibandingkan yang lainnya.
Secara keseluruhan proses pembentukan variabel dan indikator penelitian
dari penyusunan instrumen awal hingga pengujian model pengukuran disajikan
pada Gambar 5.1. Nampak pergeseran-pergeseran peran refleksi masing-masing
indikator pada tiap variabel saat sebelum dan setelah diuji dalam model fit Good
University Governance dan Kinerja Program Studi.
Berdasarkan definisi operasional masing-masing variabel laten dan
indikatornya disusun instrumen penelitian. Semula terdiri atas 105 pernyataan,
namun setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada first order confirmatory
factor analysis tersisa 82 pernyataan. Selanjutnya dengan menggunakan teknik
latent variable score (LVS) disusunlah indikator masing-masing variabel laten
yang menghasilkan 25 indikator penelitian.
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Hasil pengujian goodness of fit dan pengujian model pengukuran masing
masing variabel laten menunjukkan bahwa refleksi atau manifes masing-masing
variabel laten dari yang paling besar hingga yang paling kecil adalah sebagai
berikut.
a. Good University Governance: fairness, akuntabilitas, transparansi, otonomi,
struktur governance, responsibilitas, etika, kredibilitas, dan visi misi
b. Penerapan Akuntansi Manajemen: budgetary slack, akuntansi modern, dan
pengukuran kinerja
c. Penerapan Teknik Manajemen: pengendalian internal, sistem jaminan mutu,
sistem informasi terintegrasi, dan inovasi
d. Pilihan Prioritas Strategi: prospectors, defenders, analyzers, reactors
e. Kinerja: layanan akademik, keuangan, riset, staf, mahasiswa.
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Gambar 5.1. Proses Pembentukan Variabel dan Indikator serta Hasil Uji Model
Pengukuran
Sumber: data diolah

Hasil pengujian model pengukuran bersamaan dengan pengujian model
struktural secara serempak dalam model fit menunjukkan refleksi masing-masing
variabel laten menunjukkan pergeseran dari yang paling besar hingga paling kecil
sebagai berikut.
a. Good University Governance: fairness, responsibilitas, akuntabilitas, etika,
struktur governance, transparansi, otonomi, kredibilitas, dan visi misi
b. Penerapan Akuntansi Manajemen: pengukuran kinerja, akuntansi modern,
dan budgetary slack
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c. Penerapan Teknik Manajemen: pengendalian internal, sistem informasi
terintegrasi, sistem jaminan mutu, dan inovasi
d. Pilihan Prioritas Strategi: prospectors, defenders, analyzers, reactors
e. Kinerja: staf, layanan akademik, keuangan, mahasiswa, riset.
Perubahan komposisi indikator masing-masing variabel laten tersebut
menegaskan bahwa dalam rerangka kontinjensi peran masing-masing indikator
akan dinamis menyesuaikan dengan konteks lingkungan, struktur, strategi, dan
kinerja yang diharapkan (Bae, 2011; Quyen, 2014).
5.5.3. Hasil Kecocokan Model Struktural
Evaluasi atau analisis terhadap model struktural mencakup terhadap
signifikansi koefisien-koefisien yang diestimasi. Metode SEM menyediakan nilai
koefisien-koefisien yang diestimasi dan nilai t-hitung untuk setiap koefisien.
Dengan menspesifikasi signifikansi (lazimnya α = 0.01; 0.05 atau 0.10) maka
setiap koefisien yang mewakili hubungan kausal yang dihipotesiskan dapat diuji
signifikansinya secara statistik (apakah berbeda dengan nol). Hasil kecocokan
model struktural seluruh subsampel disajikan pada Tabel 5.16.
Tabel 5.16. merupakan hasil pengujian model struktural sesuai persamaan 1
hingga persamaan 10 pada Bab 4. Pengujian model struktural pada seluruh sampel
menunjukkan hubungan antar variabel penelitian signifikan pada α = 1% atau α =
5%. Pada subsampel seluruh PTS hanya pengaruh AKMAN dengan KINERJA
melalui STRATEGI yang signifikan pada α = 10%, hubungan antar variabel
penelitian lainnya signifikan pada α = 1% atau α = 5%. Pada subsampel PTS yang
berakreditasi A dan B, dari 12 (dua belas) hubungan antar variabel penelitian
terdapat 6 (enam) hubungan yang tidak signifikan yaitu pengaruh GUG terhadap
STRATEGI, MAN terhadap STRATEGI, AKMAN terhadap STRATEGI, GUG
terhadap STRATEGI melalui AKMAN dan MAN, AKMAN terhadap KINERJA
melalui STRATEGI, dan MAN terhadap KINERJA melalui STRATEGI.
Pada subsampel seluruh PTN, hanya pengaruh AKMAN dengan KINERJA
melalui STRATEGI yang signifikan pada α = 10%, hubungan antara variabel
penelitian lainnya signifikan pada α = 1% atau α = 5%. Pada subsampel PTN,
seluruh hubungan antar variabel penelitian signifikan pada α = 1% atau α = 5%.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Universitas Indonesia

16/42132.pdf

206

Tabel 5.16. Hasil Kecocokan Model Struktural
Sampel Awal 1)

Hubungan

Seluruh PTS 2)

PTS akreditasi A
& B 3)
Koef
t-value
-0.22
-72.95
0.56
19.44
-0.55
-19.30
0.01
0.08
0.03
0.23
-0.08
-0.58
0.07
4.85
0.02

Seluruh PTN 4)

PTN akreditasi A
& B 5)
Koef
t-value
0.65
85.53
-0.09
-3.79
0.40
12.35
0.08
2.97
0.24
2.80
-0.24
-4.01
-0.29
-2.82
-0.02

Koef
t-value Koef
t-value
Koef
t-value
GUG  KINERJA
0.79
6.28
0.80
6.05
0.59
73.47
GUG AKMAN
0.48
6.20
0.51
6.20
-0.14
-7.32
GUG MAN
0.75
10.30
0.74
9.66
0.48
17.85
GUG STRATEGI
-0.60
-5.85
-0.43
-3.97
0.06
2.05
AKMAN  STRATEGI
0.29
4.31
0.24
3.29
0.17
2.25
MAN STRATEGI
0.96
10.78
0.87
9.16
-0.19
-3.52
STRATEGI  KINERJA
0.19
2.37
0.19
2.17
-0.30
-2.81
GUGSTRATEGI
0.14
0.12
-0.02
MELALUI AKMAN
GUGSTRATEGI
0.72
0.64
0.04
-0.10
-0.10
MELALUI MAN
GUGSTRATEGI
0.85
8.16
0.76
7.19
0.06
0.57
-0.12
-4.02
-0.12
-4.36
MELALUI AKMAN, MAN
GUGKINERJA
-0.11
-0.08
0.00
-0.02
-0.02
MELALUI STRATEGI
AKMANKINERJA
0.05
2.05
0.04
1.78
0.00
0.23
-0.05
-1.75
-0.07
-1.99
MELALUI STRATEGI
MANKINERJA
0.18
2.30
0.16
2.05
-0.01
-0.58
0.06
2.20
0.07
2.31
MELALUI STRATEGI
GUGKINERJA
0.05
2.08
0.06
2.03
0.01
2.26
0.02
2.52
0.01
2.01
MELALUI
AKMAN,
MAN, STRATEGI
GUG, AKMAN, MAN, 0.84
6.49
0.86
6.38
-0.22
-62.38
0.61
99.03
0.66
87.29
STRATEGIKINERJA
R2=0.97
R2=0.97
R2=0.99
R2=1.00
R2=1.00
Signifikan pada α = 1% dengan t-value >2.576; α = 5% dengan t-value >1.96; α = 10% dengan t-value >1.645;
GUG (Good University Governance) adalah penerapan prinsip-prinsip dasar “good governance” dalam sistem dan proses
governance pada institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus
dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (Wijatno, 2009; Shattock, 2006; Carnigie, 2009). AKMAN (Penerapan
Akuntansi Manajemen) adalah penerapan akuntansi manajemen yang dipandang berperan menyelaraskan GUG dengan prioritas
strategi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Chenhall & Smith, 1998; Merchant. K, 1985). MAN (Penerapan Teknik
Manajemen) adalah proses manajemen yang dipandang menyelaraskan GUG dengan strategi untuk mencapai kinerja yang
diharapkan. (Chenhall & Smith, 1998; Merchant. K, 1985). STRATEGI (Pilihan Prioritas Strategi Bersaing) adalah strategi
kompetitif bersaing dari Program Studi untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Strategi ini merupakan kecenderungan pilihan
strategi bersaing dari stakeholders Program Studi (Miles & Snow, 1978; Smith et al., 1989; Saur, 2008). KINERJA (Kinerja
Program Studi) adalah performance, pencapaian prestasi, unjuk kerja, output, outcome sebagai hasil dari proses governance
program studi (Muhi, 2010; Fielden, 2008; BAN PT, 2010).
Keterangan:
1)
Sampel Awal adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 231 Prodi Akuntansi dari PTS dan PTN
2)
Sampel seluruh PTS terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS
3)
Sampel PTS akreditasi A dan B terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang memiliki akreditasi Prodi akreditasi
A dan B
4)
Sampel seluruh PTN terdiri atas 29 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri
5)
Sampel PTN akreditasi A dan B terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang memiliki akreditasi Prodi A dan B

Sumber: Data diolah

5.6. Analisis Pengaruh Langsung Good University Governance terhadap
Kinerja
Seperti yang dikemukakan pada Tabel 5.16. bahwa pada Sampel Awal yang
merupakan seluruh sampel, GUG berpengaruh signifikan secara langsung
terhadap Kinerja dengan t-value = 6.28 dan nilai koefisien estimasi = 0.79.
Temuan tesebut menegaskan temuan Beth dan Yarbrough (1999) yang
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membuktikan adanya hubungan antara governance dan kinerja yang didukung
oleh kajian Gupta dan Sharma (2014), Martinez dan Fernandez (2010), Chang et
al. (2010), dan Kyriakopoulos et al. (2004). Pada konteks PT hasil tersebut
mendukung temuan Brown Jr (2001) dan Muhi (2010) bahwa terdapat pengaruh
positif GUG terhadap Kinerja. Temuan tersebut bertentangan dengan temuan
Meznar dan Johnson (2005) dan Leni dan Rasyd (2010), yang justru menunjukkan
tidak ada hubungan antara governance dengan kinerja.
Dengan demikian dapat dikatakan semakin baik GUG maka Kinerja
Program Studi akan semakin baik pula. Nilai koefisien estimasi yang tinggi (0.79)
dan

t-value=6.28 (signifikan pada α = 1%) menunjukkan besar dan pentingnya

peran GUG dalam menciptakan Kinerja Program Studi yang diharapkan. Artinya
prinsip-prinsip fairness, responsibilitas, etika, akuntabilitas, struktur governance,
transparansi, otonomi, kredibilitas, dan visi misi serta tujuan sangat berperan
dalam membangun GUG Program Studi. Dapat dikatakan hasil penelitian ini
mendukung H1, bahwa GUG berpengaruh positif terhadap Kinerja.
Pengaruh GUG terhadap variabel manifes dari Kinerja juga mendukung
pernyataan Fielden (2008). Hasil tersebut menegaskan bahwa pengaruh GUG
terhadap kinerja dapat dilihat dari kinerja PT dalam lima dimensi yaitu layanan
akademik, staf/SDM, keuangan/efisiensi, mahasiswa, dan riset (Fielden, 2008).
Bersumber dari Lampiran 5.14, GUG berpengaruh signifikan terhadap
variabel manifes KINERJA berturut-turut dari yang paling besar hingga paling
kecil yaitu STAF (t-value = 7.17, nilai koefisien estimasi = 0.42), LAYAKAD (tvalue = 6.49, nilai koefisien estimasi = 0.40), KINKEU (t-value = 5.38, nilai
koefisien estimasi = 0.24), MHS (t-value = 3.53, nilai koefisien estimasi = 0.20),
dan RISET (t-value = 2.34, nilai koefisien estimasi = 0.14). Dengan demikan
dapat dikatakan GUG akan mendorong pencapaian kinerja yang optimal dalam
kinerja staf/SDM, layanan akademik, keuangan/efisiensi, mahasiswa, dan riset.
Diantara lima ukuran kinerja Prodi, GUG berperan besar dalam kinerja
Staf/sumberdaya manusia yang ditandai oleh kinerja penyerahan nilai evaluasi
hasil belajar dari dosen dengan tepat waktu serta semakin baiknya sistem
remunerasi dan evaluasi kinerja dosen/pegawai. Selanjutnya GUG berperan besar
pada layanan akademik yang diberikan Prodi.
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ketersediaan dan penggunaan media internet/ICT, layanan administrasi akademik,
bimbingan dan konseling, minat dan bakat, dan layanan beasiswa yang dirasakan
oleh mahasiswa merupakan dampak positif dari GUG. GUG akan meningkatkan
kinerja keuangan Prodi berupa aset intelektual berupa dosen tetap yang memiliki
jabatan akademik semakin tinggi. GUG mendorong suasana pembelajaran yang
baik sehingga indeks prestasi kumulatif (IPK) akan semakin meningkat, rata-rata
lama kelulusan semakin cepat, dan persentase lulusan diserap oleh lapangan kerja
semakin tinggi. Demikan pula GUG akan mendorong peningkatan kinerja riset
yang dihasilkan oleh Prodi.
Temuan pada sampel awal dikuatkan oleh hasil pengujian model struktural
subsampel seluruh PTS. Bersumber dari Lampiran 5.15., GUG berpengaruh
signifikan secara langsung terhadap Kinerja dengan t-value = 6.05 dan nilai
koefisien estimasi = 0.80. Bersumber dari Lampiran 5.18., signifikansi pengaruh
langsung GUG dengan Kinerja dikuatkan pula oleh hasil pengujian tambahan atas
subsampel PTN. Sekalipun koefisien estimasi pengaruh langsung GUG terhadap
Kinerja menunjukkan sedikit penurunan (nilai koefisien estimasi = 0.65) namun
signifikansi meningkat tajam menjadi t-value = 85.53.
Berbeda dengan hasil pengujian model struktural pada Sampel Awal,
subsampel seluruh PTS, dan subsampel PTN, bersumber dari Lampiran 5.17.,
pengujian pada subsampel PTS yang berakreditasi A dan B, data gagal
mendukung Hipotesis 1. Hasil pengujian menunjukkan t-value = -72.95 dan nilai
koefisien estimasi = -0.22 yang bertolak belakang dengan yang diharapkan.
Artinya jika GUG dihubungkan langsung dengan kinerja, tanpa variabel-variabel
mediasi lainnya justru akan menurunkan kinerja, praktik GUG yang semakin
bagus malah berdampak pada penurunan kinerja. Oleh karena itu interpretasi hasil
tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan dikaitkan dengan saat melihat
pengaruh tidak langsung GUG terhadap kinerja melalui variabel mediasi :
penerapan akuntansi manajemen, teknik manajemen, dan pilihan prioritas strategi.
Secara signifikan, variabel mediasi tersebut mengharuskan praktik GUG
pada Program Studi PTS berakreditasi A dan B mengakomodasi dan
memanfaatkannya

variabel-variabel

mediasi

secara

optimal

agar

GUG

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Interpretasi lain dapat dikemukakan
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bahwa karakteristik GUG mendorong Prodi menaati norma-norma, ketentuanketentuan, dan prinsip-prinsip GUG yang dituntut stakehoders secara ketat. Hal
itu menjadikan Prodi PTS yang berakreditasi A dan B tidak dapat lagi lincah dan
fleksibel mengejar kinerja yang diharapkan. Kaprodi menjadi lambat dan raguragu serta berhati-hati dalam mencapai kinerja yang optimal karena setiap akan
bertindak senantiasa harus melihat norma dan aturan yang ditetapkan. Dengan
demikian semakin kaku dan rigid prinsip-prinsip GUG semakin kesulitan program
studi mencapai kinerja yang ditargetkan. Di situlah diharapkan adanya peran
variabel mediasi untuk meningkatkan peran GUG terhadap pencapaian kinerja
yang diharapkan nampak.
Hasil pengujian yang berbeda pada subsampel PTS yang berakreditasi A
dan B tersebut menegaskan bahwa interpretasi pengaruh langsung satu variabel
terhadap variabel lainnya dalam model persamaan struktural harus dilakukan
secara hati-hati dan bijak. Disinilah pentingnya konsep fit dalam bentuk mediasi
agar interpretasi model struktural dapat bersifat komprehensif dan kontinjen.

5.7. Pengaruh Parsial GUG dan Variabel Mediasi Fit terhadap Kinerja
5.7.1 Analisis Pengaruh Langsung Good University Governance terhadap
Penerapan Akuntansi Manajemen
Nampak dari Tabel 5.16. pada sampel awal yaitu keseluruhan sampel,
bahwa GUG berpengaruh positif signifikan terhadap AKMAN dengan t-value =
6.20 dan nilai koefisien estimasi = 0.48. Hasil penelitian ini melengkapi kajian
Juliana

(2011).

Keberhasilan

penerapan

akuntansi

manajemen

terbukti

dipengaruhi oleh GUG yang memperkuat temuan Schiff dan Lewin (1970),
Merchant (1985), Young (1985), Lukka (1988), Shields dan Young (1989, 1994),
Dunk (1993), Argyris dan Kaplan (1994), dan Shields (1995), Kaplan dan Norton
(1996), O’ Hanlon dan Peasnell (1998), dan Otley (1999). Dengan demikian,
semakin baik GUG, maka penerapan akuntansi manajemen Program Studi akan
semakin bagus. Dengan kata lain data mendukung H2.a bahwa GUG berpengaruh
positif terhadap penerapan akuntansi manajemen.
Pengaruh GUG terhadap variabel manifes penerapan akuntansi manajemen
yaitu pengukuran kinerja, senjangan anggaran dan penerapan akuntansi modern
juga terbukti. Bersumber dari Lampiran 5.14, terhadap variabel manifes dari
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AKMAN, GUG berpengaruh positif signifikan terhadap PENGKIN dengan tvalue = 6.60 dan nilai koefisien estimasi = 0.47. GUG terhadap variabel manifes
AKT berpengaruh positif signifikan dengan t-value = 6.25 dan nilai koefisien
estimasi = 0.41. GUG terhadap variabel manifes BUDSLACK berpengaruh positif
signifikan dengan t-value = 6.20 dan nilai estimasi =0.39.
Temuan tersebut berarti bahwa semakin baik GUG Prodi maka semakin
kuat Prodi dalam mengadopsi dan mengimplementasikan balance scorecard,
pengukuran berbasis kinerja, dan economic value added. Semakin baik GUG
maka penerapan Budgetary Slack semakin nyata. Pada batas tertentu-tingkat
senjangan yang wajar, terutama dalam koridor otonomi, Kaprodi mengusulkan
anggaran yang mudah dicapai. Kaprodi juga membuat standar anggaran yang
disepakati dengan atasan, namun juga standar anggaran untuk dirinya yang lebih
tinggi yang mungkin dicapai. Celah antara standar untuk atasan dan standar untuk
dirinya inilah yang dijadikan Kaprodi untuk melaksanakan otonomi di bidang
anggaran. Penyusunan dan pengusulan anggaran masih realistis dalam batas pagu
anggaran dan senjangan anggaran hanya dipakai untuk sesuatu yang benar. Oleh
karena itu kalau didalami dan dikaitkan dengan deskripsi statistik menunjukkan
bahwa sebagian besar Kaprodi berada pada posisi netral. Semakin baik GUG
maka penggunaan metode activity based costing dan target costing yang
dilakukan dalam menghitung beban anggaran Prodi akan semakin intensif.
Hasil pengujian pada Sampel Awal diperkuat oleh pengujian tambahan atas
subsampel seluruh PTS. GUG berpengaruh positif signifikan terhadap AKMAN
dengan t-value=6.20 dan nilai koefisien estimasi = 0.51. Demikian pula pengujian
tambahan menggunakan subsampel PTS yang berakreditasi A dan B, terbukti
GUG berpengaruh terhadap AKMAN dengan t-value = 19.56 dan nilai koefisien
estimasi = 0.56. Diantara pengujian ketiga subsampel, pada subsampel PTS
berakreditasi A dan B inilah koefisien tertinggi didapat.
Hasil yang berbeda nampak saat dilakukan pengujian tambahan dengan
menggunakan subsampel PTN. Sekalipun dengan nilai koefisien estimasi kecil (0.09), GUG berpengaruh negatif terhadap AKMAN dengan t-value = -3.79.
Sekalipun signifikan namun bertanda negatif yang berarti dengan hasil uji Sampel
Awal. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa dengan semakin bagusnya GUG
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semakin Program Studi sulit menerapkan akuntansi manajemen. Seperti diketahui
PTN adalah bagian dari institusi pemerintah yang gerak langkahnya selalu
dihadapkan kepada adanya aturan yang sentralistik.

Sepanjang belum ada

ketentuan dari Pemerintah tentang optimalisasi akuntansi manajemen dalam
praktik tata kelola PT, maka Program Studi masih sangat berhati-hati dalam
mempraktikkannya. dalam Dengan demikian, H2.a pada sampel PTN tidak
didukung.
Fakta tersebut dapat dijelaskan ketika ditelusuri ke pengaruh GUG terhadap
variabel manifes Penerapan Akuntansi Manajemen. Perencanaan dan pelaksanaan
anggaran Prodi harus ditetapkan dan tertuang dalam

Rencana Kegiatan dan

Anggaran Kementerian (RKA-K) terkait. Perubahan atas anggaran harus melalui
mekanisme Pemanfaatan perubahan RKA-K yang tidak setiap saat dapat
dilakukan. Budgetary slack pun juga sangat berhati-hati agar tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sepanjang belum terdapat aturan
yang jelas tentang pemanfaatan akuntansi modern seperti ABC dan TC, Kaprodi
belum dapat mempraktikkan secara resmi dalam pengelolaan Prodinya. Demikian
pula untuk adopsi pengukuran kinerja melalui BSC, Pengukuran berbasis kinerja
dan EVA, sekalipun dilakukan oleh sebagian Prodi namun tidak bersifat resmi.
Semakin ketat pelaksanaan GUG, PTN semakin tidak leluasa menerapkan
akuntansi manajemen dalam pengelolaan program studi.
Temuan ini berarti bahwa semakin baik GUG Prodi maka semakin sulit
Prodi secara resmi dalam mengadopsi dan mengimplementasikan balance
scorecard, pengukuran berbasis kinerja, dan economic value added. Semakin baik
GUG maka semakin lemah pemanfaatan Budgetary Slack dalam penyusunan dan
pengusulan anggaran yang realistis. Semakin baik GUG maka penggunaan
metode activity based costing dan target costing dalam menghitung beban
anggaran prodi akan semakin sedikit. Namun demikian, interpretasi hasil
pengujian pada sampel PTN tersebut harus dilakukan secara hati-hati mengingat
pengujian tersebut dilakukan dalam model persamaan struktural dimana
pemaknaan hubungan satu variabel laten terhadap variabel laten lainnya harus
memperhatikan hubungan antar variabel laten lainnya.
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5.7.2. Analisis Pengaruh Langsung Good University Governance terhadap
Penerapan Teknik Manajemen
Tabel 5.16. menunjukkan pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan
sampel, GUG berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan teknik
manajemen dengan t-value=10.30 dan nilai koefisien estimasi=0.75. Hasil
penelitian tersebut menindaklanjuti pernyataan Chenhall dan Langfield-Smith
(1998) tentang aspek yang mempengaruhi teknik manajemen, yakni dalam
penelitian ini diperankan oleh GUG. Pengaruh yang kuat dan signifikan (α=1%)
memperkuat pernyataan Kim (2008), Sumarni (2009), Ganescu (2012), dan El
Hokayem dan Kairoz (2014)

yang menyebutkan bahwa faktor-faktor GUG

menentukan keberhasilan penerapan teknik manajemen. Dengan demikian, dalam
kerangka sistem dan kontinjensi terbukti adanya pengaruh konteks internal, GUG,
terhadap penerapan teknik manajemen. Dengan kata lain H2.b terdukung bahwa
GUG berpengaruh positif terhadap Penerapan Teknik Manajemen.
Bersumber dari Lampiran 5.14, Terhadap variabel-variabel manifes dari
MAN, GUG juga berpengaruh positif signifikan. Pengaruh GUG terhadap
variabel manifes MAN berturut-turut dari yang paling besar ke yang kecil adalah
Pengendalian Internal (t-value=10.30, nilai koefisien

estimasi=0.79), Sistem

informasi terintegrasi (t-value=8.69, nilai koefisien estimasi=0.70), Sistem
Jaminan Mutu (t-value=10.88, nilai koefisien estimasi=0.66), dan Inovasi (tvalue=6.72, nilai estimasi=0.37).
Hasil pengujian Sampel Awal didukung oleh hasil pengujian tambahan pada
subsampel seluruh PTS dengan t-value = 9.66 dan nilai koefisien estimasi 0.74.
Demikian pula hasil pengujian tambahan subsampel PTN, mendukung temuan
pengaruh GUG terhadap MAN dengan t-value = 12.35 dan nilai koefisien estimasi
0.40.
Hasil yang berbeda nampak dari pengujian subsampel PTS berakreditasi A
dan B. Terdapat pengaruh negatif antara GUG terhadap MAN dengan t-value = 19.30 dan nilai koefisien estimasi = -0.55). Hampir mirip dengan pengaruh GUG
terhadap Kinerja, hasil tersebut bermakna semakin ketat dan bagus penerapan
prinsip-prinsip GUG, justru penggunaan teknik-teknik manajemen menjadi tidak
efektif. Boleh jadi peran dari teknik-teknik manajemen sudah terserap atau
tergantikan oleh peran GUG itu sendiri. Namun demikian sekali lagi pengujian
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tersebut dilakukan dalam model persamaan struktural yang bermakna interpretasi
hubungan satu variabel laten terhadap variabel laten lainnya harus dalam kerangka
sistem. Oleh karena itu interpretasi hasil tersebut harus dilakukan secara hati-hati
dan mempertimbangkan hubungan antar variabel-variabel laten lainnya. Dengan
demikian, H2.b gagal dididukung oleh subsampel PTS berakreditasi A dan B.
Bersumber dari Lampiran 5.15., pada subsampel seluruh PTS, GUG
terhadap variabel-variabel manifes MAN berpengaruh positif signifikan, berturutturut dari yang terbesar hingga terkecil adalah Pengendalian Internal (tvalue=9.66, nilai koefisien

estimasi=0.77), Sistem informasi terintegrasi (t-

value=8.23, nilai koefisien estimasi=0.69), Sistem Jaminan Mutu (t-value=10.20,
nilai koefisien estimasi=0.67), dan Inovasi (t-value=6.25, nilai estimasi=0.37).
Temuan ini berarti bahwa semakin baik GUG maka akan semakin baik
pengendalian internal Prodi. Semakin baik GUG Prodi maka akan semakin baik
dan meluas penerapan sistem informasi akuntansi dan manajemen serta penerapan
information communication and Technology (ICT). Semakin baik GUG Prodi
maka semakin baik sistem jaminan mutu yang dibangun Prodi meliputi sistem dan
prosedur serta dokumen, termasuk lembaganya. Prodi semakin berkonsentrasi
pada pencapaian akreditasi BAN PT yang lebih baik dan perolehan sertifikasi
sistem jaminan mutu. Semakin baik GUG Prodi maka kebutuhan inovasi Prodi
melalui pembukaan program studi/jenjang studi/peminatan baru, pembukaan
distance learning, pembukaan program double degree (kerjasama dengan PT
lain), dan pembukaan program off campuss semakin meningkat.
5.7.3. Analisis Pengaruh Langsung Good University Governance terhadap
Pilihan Strategi
Tabel 5.16. menunjukkan bahwa pada Sampel Awal yang merupakan
keseluruhan sampel, secara langsung GUG berpengaruh signifikan terhadap
Pilihan Prioritas Strategi Prodi dengan t-value=-5.85, dan nilai estimasi=-0.60.
Hal tersebut berarti semakin kuat GUG pemilihan prioritas strategi oleh Program
Studi akan semakin mengarah ke stuck in the middle, mengarah kepada pilihan
kombinasi strategi, semakin lemah GUG maka akan semakin jelas pilihan
prioritas strateginya, pada satu strategi tertentu. Hasil tersebut membuktikan
terjadi pengaruh signifikan GUG terhadap Pilihan Prioritas Strategi. Dengan
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demikian H2.c terdukung yaitu GUG berpengaruh terhadap pilihan prioritas
strategi dengan arah berlawanan dengan ekspektasi mula.
Hasil ini berlawanan dengan temuan Parnell (2010) bahwa semakin kuat
struktur governance harusnya semakin jelas memilih prioritas pada satu strategi,
bukan stuck in the middle atau kombinasi berbagai strategi. Resource-Based View
(RBV)

telah

digunakan

untuk

menjelaskan

bagaimana

perusahaan

mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mempertahankan dan
mengeksploitasi kapabilitas kompetitif (Barney, 1986, Barney & Zajac, 1994;
Wernerfelt, 1984). Ternyata sumberdaya yang terbatas (GUG) tersebut tidak
menjadikan

Program

Studi

fokus

pada

satu

strategi,

tetapi

untuk

mempertahankan dan mengeksploitasi kapabilitas kompetitif, Program Studi
lebih memilih kombinasi berbagai strategi untuk mencapai kinerja optimal. Jika
dilihat langsung dari nilai estimasi dari variabel manifes KINERJA yang
sekalipun signifikan namun umumnya kecil semakin menegaskan bahwa
kombinasi strategi atau kejelasan strategi yang stuck in the middle belum mampu
mencapai kinerja yang optimal seperti temuan Parnell (2010).
Terlepas dari pilihan prioritas strategi atau kombinasi berbagai strategi, hasil
tersebut mendukung kajian Venkatraman dan Prescott (1990)

dan temuan

disertasi Boezerooj (2006), dan Juliana (2011) bahwa kondisi internal dan
eksternal organisasi, dalam hal ini governance, berpengaruh terhadap strategi.
Pembuktian Hipotesis 2.c menegaskan penelitian Smith, et al. (1989) yang
mengungkap adanya peran governance terhadap pilihan strategi dalam tipologi
strategi Miles dan Snow (1978) yaitu prospectors, defenders, analyzers, dan
reactors. Menurut Smith, et al. (1989) tipologi strategi dari Miles dan Snow
(1978) tersebut dapat mencerminkan kompleksitas lingkungan yang dihadapi
organisasi dan proses organisasional dari berbagai dimensi, misalnya persaingan,
perilaku konsumen, situasi dan respon pasar, teknologi, struktur organisasi dan
karakteristik manajerial lainnya.
Hasil tersebut relevan dengan deskripsi statistik STRATEGI yang
menyajikan fakta bahwa sebagian besar Prodi memanfaatkan hampir seluruh
Pilihan Strategi yang ada. Pemilihan berbagai alternatif pilihan strategi yang tidak
kaku hanya pada satu strategi saja menunjukkan bahwa Prodi berusaha
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menyesuaikan pilihan strategi dengan konteks atau kondisi lingkungan Prodi
berada.
Ketika Prodi memilih Strategi Analyzers berarti Prodi sedang mengadopsi
ide-ide baru dan inovasi setelah melakukan analisis yang cermat, monitoring
pasar; mengidentifikasi tren dan menawarkan layanan atau pasar baru; berhati-hati
menganalisis tren dan mengadopsi yang benar-benar potensial terbukti; dan area
layanan yang lebih mapan dan lebih partisipatif di daerah layanan yang lebih baru
(Smith, et al,1989; Saur, 2008). Prodi cenderung memilih Strategi defenders
dengan

berkonsentrasi

pada

pengembangan

Prodi

yang

dilayankan;

mempertahankan posisi keuangan melalui pengendalian biaya dan kualitas; dan
mengidentifikasi masalah-masalah untuk mempertahankan posisi Prodi dan
kemudian meningkatkan penawaran layanan saat ini dan posisi pasar. Prodi
memilih Strategi Prospector dengan memastikan sumber daya dan peralatan yang
dibutuhkan untuk mengembangkan layanan baru dan pasar baru tersedia dan dapat
diakses (Smith, et al,1989; Saur, 2008). Secara keseluruhan Prodi memanfaatkan
pilihan-pilihan strategi, namun lebih mengarah kepada prioritas prospectors.
Bersumber dari Lampiran 5.14, terhadap variabel manifes STRATEGI,
GUG terhadap PROSPECT berpengaruh positif signifikan (t-value=3.65, nilai
koefisien estimasi=0.26). GUG terhadap DEFEND berpengaruh negatif signifikan
(t-value=-3.29, nilai koefisien estimasi=-0.13), terhadap REACT berpengaruh
negatif signifikan (t-value=-2.84, nilai koefisien estimasi=-0.08), dan terhadap
ANALYS berpengaruh negatif

signifikan (t-value=-2.56, nilai koefisien

estimasi=-0.06). Hasil ini bermakna bahwa semakin kuat GUG maka akan
semakin memilih prioritas strategi prospectors, dan semakin tidak memilih
masing-masing prioritas strategi defenders, reactors maupun analyzers ataupun
kombinasinya. Nampak sekali bahwa sesungguhnya Prodi masih lebih
memprioritaskan strategi prospectors dibandingkan strategi bisnis yang lain.
Sekalipun secara laten GUG yang kuat cenderung memilih kombinasi strategi
bisnis atau yang kejelasannya stuck in the middle namun sekali lagi tekanannya
masih pada strategi prospectors.
Hasil pengujian pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan sampel
didukung oleh hasil pengujian tambahan pada subsampel seluruh PTS yang
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menunjukkan GUG berpengaruh signifikan terhadap STRATEGI dengan t-value
= -3.97 dan nilai koefisien estimasi = -0.43.
Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh pengujian tambahan pada subsampel
PTN. GUG terhadap STRATEGI berpengaruh signifikan dengan tanda positif
dengan t-value = 2.97, dan nilai koefisien estimasi = 0.08. Hasil tersebut
bermakna bahwa pada saat posisi GUG PTN sudah baik maka pilihan prioritas
strateginya adalah prospectors atau satu strategi tertentu. Pada subsampel PTS
berakreditasi A dan B, GUG tidak berpengaruh terhadap STRATEGI.
Bersumber dari Lampiran 5.17., terhadap variabel-variabel manifes
STRATEGI, GUG PTN berpengaruh signifikan berturut-turut PROSPECT (tvalue = 4.51 dan nilai koefisien estimasi = 0.33), ANALYS (t-value = -2.87 dan
nilai koefisien estimasi = -0.08), REACT (t-value = -3.03 dan nilai koefisien
estimasi = -0.09), dan DEFEND (t-value = -3.73 dan nilai koefisien estimasi = 0.16).
5.7.4. Analisis Pengaruh Langsung Penerapan Akuntansi Manajemen
terhadap Pilihan Strategi
Nampak dari Tabel 5.16. pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan
sampel bahwa penerapan akuntansi manajemen berpengaruh positif signifikan
terhadap prioritas strategi (t-value=4.31, nilai koefisien estimasi=0.29). Prodi
yang menerapkan akuntansi manajemen yang efektif lebih jelas dalam memilih
prioritas strategi, prospectors. Semakin penerapan akuntansi manajemen tidak
efektif maka pilihan prioritas strategi semakin memilih stuck in the middle atau
kombinasi diantara berbagai strategi (Parnell, 2010; Song et al., 2007). Dengan
demikian H2.d terdukung bahwa penerapan akuntansi manajemen berpengaruh
terhadap pilihan strategi. Hasil tersebut mendukung kajian Naranjo-Gil dan
Hartmann (2006) tentang peran akuntansi akuntansi yang canggih dalam kejelasan
implementasi strategi.
Peran akuntansi manajemen terhadap strategi pada penelitian ini berbeda
arah dengan kajian (Shields, 1995) dan Ansari dan Bell (1997) yang membuktikan
adanya hubungan antara strategi kompetitif dan TC. Hasil ini menyempurnakan
temuan Fisher (1995) dan Acquaah (2013) bahwa tidak hanya pilihan strategi
yang mempengaruhi akuntansi manajemen namun juga sebaliknya akuntansi
manajemen mempengaruhi pilihan strategi. Hasil penelitian ini memperkuat Song
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et al. (2007), Parnell (2010) dan Acquaah (2013) dan bahwa akuntansi manajemen
dengan berbagai karakteristiknya (dalam hal ini anggaran, penentuan biaya, dan
manajemen pengukuran kinerja) mempengaruhi kejelasan pilihan strategi bisnis.
Akuntansi manajemen memberikan arahan strategis untuk inovasi dan efisiensi
(Simons, 2000; Marginson, 2002). Hubungan tersebut sangat tergantung kepada
konteksnya (Acquaah, 2013) khususnya pada konteks organisasi non profit
(Tucker dan Parker, 2013). Terbukti bahwa salah satu fungsi dari akuntansi
manajemen adalah untuk mendukung pelaksanaan strategi bisnis (Bruining et al.,
2004;. Marginson, 2002;. Kober et al., 2007; Merchant dan Otley, 2007; Simons,
2000). Dengan demikian pada konteks PT, akuntansi manajemen berpengaruh
positif terhadap strategi. Semakin baik penerapan akuntansi manajemen Program
Studi maka pemilihan prioritas strategi Program Studi akan semakin jelas.
Bersumber

dari

Lampiran

5.14.

penerapan

akuntansi

manajemen

berpengaruh positif signifikan terhadap pilihan strategi PROSPECTOR (tvalue=4.31, nilai koefisien estimasi=0.30). Penerapan akuntansi manajemen
secara tidak langsung terhadap DEFEND berpengaruh negatif signifikan (tvalue=-3.75, nilai koefisien estimasi=-0.15), terhadap REACT berpengaruh
negatif signifikan (t-value -3.11, nilai koefisien estimasi=-0.08) dan terhadap
ANALYS berpengaruh negatif signifikan (t-value=-2.76, nilai koefisien
estimasi=-0.06).
Hasil tersebut bermakna bahwa Prodi dengan senjangan yang lebar
cenderung memilih strategi prospectors karena prospectors lebih membutuhkan
inovasi dan alokasi biaya yang cukup besar. Demikian pula penerapan akuntansi
modern (ABC dan TC) yang efektif mendorong Prodi memilih strategi
prospectors untuk menghadapi kompetisi. Oleh karena itu agar kompetitif, suatu
proses harus efisien, efektif, dan mengoptimalkan produksi pada tingkat kualitas
tertinggi dengan tingkat biaya yang serendah mungkin. Berkenaan dengan
penerapan sistem pengukuran kinerja, hasil penelitian ini mendukung Kaplan dan
Norton (1996), bahwa penerapan sistem pengukuran kinerja sangat penting bagi
pimpinan dalam memantau implementasi strategis kegiatan dengan cara
membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Salah
satu manajemen pengukuran kinerja adalah BSC. Kekuatan utama pendekatan
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BSC adalah penekanan pada hubungan pengukuran kinerja dengan strategi unit
bisnis. BSC berpotensi mendorong manajer senior untuk memperhatikan isu-isu
fundamental dari penyebaran tujuan strategi organisasi yang efektif.
Hasil pengujian pada Sampel Awal yang merupakan seluruh sampel
didukung oleh uji tambahan pada subsampel seluruh PTS. Penerapan akuntansi
manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap pilihan strategi (t-value=3.29,
nilai koefisien estimasi=0.24). Hasil pengujian Sampel Awal dan Subsampel
seluruh PTS tersebut dikuatkan oleh hasil pengujian tambahan subsampel PTN
yang menunjukkan penerapan akuntansi manajemen berpengaruh positif
signifikan terhadap pilihan strategi dengan t-value = 2.80 dan nilai koefisien
estimasi = 0.24. Sementara itu hasil pengujian subsampel PTS berakreditasi A dan
B menunjukkan tidak ada pengaruh antara penerapan akuntansi manajemen dan
pilihan strategi.
Bersumber

dari

Lampiran

5.14.

penerapan

akuntansi

manajemen

berpengaruh positif signifikan terhadap pilihan strategi PROSPECTOR (tvalue=3.29, nilai koefisien estimasi=0.24). AKMAN terhadap DEFEND
berpengaruh negatif signifikan (t-value=-2.94, nilai koefisien estimasi=-0.11),
terhadap REACT berpengaruh negatif signifikan (t-value -2.56, nilai koefisien
estimasi=-0.07) dan terhadap ANALYS berpengaruh negatif signifikan (t-value=2.46, nilai koefisien estimasi=-0.06).
5.7.5. Analisis Pengaruh Langsung Penerapan Teknik Manajemen terhadap
Pilihan Strategi
Nampak dari Tabel 5.16. pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan
sampel MAN berpengaruh positif signifikan terhadap STRATEGI dengan tvalue=10.78 dan nilai estimasi 0.96. Hal tersebut bermakna bahwa penerapan
teknik manajemen berdampak kepada pilihan prioritas strategi. Jika penerapan
teknik manajemen pada Prodi efektif maka Prodi akan memilih satu prioritas
strategi yang jelas, prospectors. Ketika penerapan teknik manajemen Prodi belum
efektif, Prodi cenderung memilih kombinasi strategi defenders, reactors, atau
analyzers. Dengan demikan H2.e terdukung bahwa penerapan teknik manajemen
berpengaruh positif terhadap pilihan strategi.
Terdukungnya Hipotesis 2.e menguatkan temuan Chenhall dan LangfieldSmith (2003), Parnell (2010), dan Song et al. (2007). Jika pada penelitian Simons
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(1995) dan Langfield-Smith (1997) strategi berdampak pada aspek-aspek
manajemen, penelitian ini membuktikan bahwa manajemen juga berdampak
kepada strategi. Jadi hubungan diantara dua variabel tersebut, strategi dan
manajemen adalah saling mempengaruhi (Song et al., 2007).
Bersumber dari Lampiran 5.14, MAN terhadap variabel-variabel manifes
dari STRATEGI juga signifikan berturut-turut; PROSPECTOR (nilai tvalue=10.78 dan nilai koefisien estimasi = 0.99), DEFENDER (nilai t-value=-6.23
dan nilai koefisien estimasi = -0.49), REACT (nilai t-value = -4.16 dan nilai
koefisien estimasi = -0.28), dan ANALYS (nilai t-value=-3.41 dan nilai koefisien
estimasi = -0.21).
Hasil tersebut bermakna bahwa sistem jaminan mutu yang efektif, inovasi
yang tepat, sistem informasi manajemen terintegrasi yang efektif, dan
pengendalian internal yang efektif menyebabkan Prodi memilih prioritas satu
strategi, terutama prospectors, dibandingkan strategi defenders, reactors, dan
analyzers, atau kombinasinya (Parnell, 2010). Temuan ini memperkokoh
pernyataan Chenhall dan Langfield-Smith (2003) bahwa sistem pengendalian
manajemen atau sistem pengendalian internal adalah hal yang penting dalam
menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung formulasi dan
implementasi strategis. Sistem pengendalian internal memberikan informasi yang
dapat digunakan manajer dalam mengembangkan dan mempertahankan pola
perilaku tertentu dalam organisasi. Agak berbeda dengan Simons (1995) dan
Langfield-Smith (1997) yang menyatakan bahwa jenis perencanaan dan strategi
yang berbeda akan menyebabkan konfigurasi sistem pengendalian yang berbeda
pula.
Penjaminan dan pengendalian mutu dalam proses belajar mengajar, dalam
adminstrasi, dan dalam penelitian dianggap mutlak perlu untuk menjamin
tercapainya tujuan PT (Indrajit dan Djokopranoto, 2006). Keberadaan kebijakan
dan implementasi evaluasi dan pengendalian mutu dalam sistem mutu
menandakan adanya upaya untuk menjaga kualitas dan pencapaian kinerja
berkelanjutan melalui pilihan strategi yang diterapkan. Temuan ini juga
menegaskan

peran

teknologi

informasi

dalam

mengintegrasikan

sistem

manajemen (Indrajit dan Djokopranoto, 2006).
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Proses inovasi bisnis adalah bagian terpenting organisasi agar dapat terus
tumbuh dan berkembang. Proses inovasi bisnis yang tepat sangat terkait dengan
pilihan strategi. Penggiatan penelitian, kapasitas dosen dan peneliti, pembukaan
program baru pada PT merupakan cerminan arah strategi yang dipilih. Oleh
karena itu semakin baik dan benar inovasi yang dilakukan Prodi maka semakin
condong Prodi memilih strategi prospectors (Song, et al., 2007). Hasil temuan
pada Sampel Awal didukung oleh hasil uji pada subsampel seluruh PTS. MAN
berpengaruh positif signifikan terhadap STRATEGI dengan t-value=9.16 dan nilai
estimasi 0.87.
Hasil yang berbeda saat dilakukan pengujian menggunakan subsampel PTS
berakreditasi A dan B dengan hasil tidak signifikan, dan menggunakan
sumbsampel PTN dengan hasil berlawan arah dengan hasil uji Sampel Awal.
Pengaruh MAN terhadap STRATEGI ditunjukkan oleh t-value = -4.01 dan nilai
koefisien estimasi =

-0.24. Hasil tersebut bermakna semakin baik penerapan

teknik-teknik manajemen maka program studi memilih strategi strategi defenders,
reactors, dan analyzers atau kombinasi beberapa strategi. PTN cenderung
mempertahankan posisi strategisnya daripada mengejar pasar yang baru. Dengan
semakin baik pengendalian internal, sistem jaminan mutu, sistem informasi dan
inovasi energi PTN akan lebih fokus pada upaya-upaya mempertahankan posisi
nyaman yang dimilikinya saat ini.
Bersumber dari Lampiran 5.15, Pada PTS, MAN terhadap variabel-variabel
manifes

dari

STRATEGI

juga

berpengaruh

signifikan

berturut-turut;

PROSPECTOR (nilai t-value=9.16 dan nilai koefisien estimasi = 0.87),
DEFENDER (nilai t-value=-5.36 dan nilai koefisien estimasi = -0.41), REACT
(nilai t-value = -3.73 dan nilai koefisien estimasi = -0.25), dan ANALYS (nilai tvalue=-3.45 dan nilai koefisien estimasi = -0.21).
5.7.6. Analisis Pengaruh Langsung Pilihan Strategi terhadap Kinerja
Tabel 5.16. pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan sampel
menunjukkan bahwa pilihan strategi secara langsung berpengaruh positif terhadap
Kinerja Prodi (t-value=2.37,

nilai estimasi=0.19). Dengan demikian pilihan

strategi akan menciptakan kinerja yang superior bagi organisasi. Hasil penelitian
ini mendukung temuan Chenhall dan Smith (1998) yang membuktikan bahwa
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pilihan strategi yang berbeda menghasilkan kinerja yang berbeda. Pilihan strategi
yang tepat akan menciptakan nilai bagi konsumen dan menghasilkan keunggulan
kompetitif (Porter, 1980). Kinerja yang unggul dicapai melalui penerapan strategi
tunggal (Dess dan Davis, 1984; Hambrick, 1983; Song et al., 2007; Parnell,
2010). Parnell (2010) menambahkan organisasi dengan kejelasan stuck in the
middle atau kombinasi berbagai pilihan strategi cenderung berkinerja kurang
optimal dibandingkan yang fokus pada strategi tunggal atau yang jelas.
Strategi prospectors yang merupakan strategi proaktif dan defenders yang
merupakan strategi efisiensi terbukti mempengaruhi kinerja perusahaan (Acquaah,
2013; Beal & Yasai-Ardekani, 2000; Campbell-Hunt, 2000;. Kim et al., 2004;
Miller & Dess, 1993; Spanos et al., 2004;. Venohr & Meyer, 2007).
Hasil tersebut didukung oleh Meznar dan Johnson (2005) yang
membuktikan bahwa dalam konteks fit strategi berpengaruh terhadap kinerja. Bae
(2011) dan Ganescu (2012) dalam kajian berbasis teori kontinjensi lingkunganstrategi-kinerja membuktikan pilihan strategi berhubungan dengan kinerja
organisasi. Kyriakopoulos et al. (2004), dan Kucukancabas dan Akyol (2009)
menegaskan bahwa orientasi strategi sebagai variabel yang mempengaruhi
kinerja. Pilihan strategi yang jelas mencerminkan intensitas strategi organisasi
mencapai kinerja organisasi. SBU dengan kejelasan strategi lebih berkinerja
daripada SBU yang kejelasan strateginya stuck in the middle atau kombinasi
strategi karena trade-off yang melekat pada masing-masing strategi. SBU yang
fokus pada satu strategi akan berkinerja lebih tinggi dibandingkan yang memilih
kombinasi (Parnell, 2010). Dengan demikian semakin jelas pemilihan prioritas
strategi Program Studi, maka akan semakin baik kinerja Program Studi. Dengan
kata lain, H2.f bahwa pilihan strategi berpengaruh terhadap kinerja terdukung.
Bersumber dari Lampiran 5.14, terhadap variabel-variabel manifes kinerja,
pilihan prioritas strategi berpengaruh signifikan, berturut-turut terhadap Kinerja
Staf (t-value=2.40, nilai koefisien estimasi = 0.10). Kinerja layanan akademik (tvalue=2.37, nilai koefisien estimasi = 0.09), kinerja keuangan (t-value=2.30, nilai
koefisien estimasi = 0.05), Kinerja mahasiswa (t-value=2.06, nilai koefisien
estimasi = 0.05) dan pada α=10% kinerja riset (t-value=1.72, nilai koefisien
estimasi = 0.03).
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Hasil pengujian pada Sampel Awal didukung oleh pengujian tambahan
subsampel keseluruhan PTS yang menunjukkan bahwa pilihan strategi secara
langsung berpengaruh positif terhadap Kinerja Prodi (t-value=2.17,

nilai

koefisien estimasi=0.19) dan subsampel PTS berakreditasi A dan B dengan tvalue=4.85 dan nilai koefisien estimasi=0.07.
Hasil pengujian subsampel PTN menunjukkan bahwa semakin Prodi
memilih berkonsentrasi pada strategi prospectors maka kinerja secara keseluruhan
menurun. Kinerja meningkat jika Prodi memilih prioritas strategi defenders,
analyzers, reactors, atau kombinasi berbagai strategi (Parnell, 2010).
Bersumber dari Lampiran 5.15, terhadap variabel-variabel manifes kinerja
PTS, pilihan prioritas strategi berpengaruh signifikan, berturut-turut Kinerja Staf
(t-value=2.19, nilai koefisien estimasi = 0.10). Kinerja layanan akademik (tvalue=2.17, nilai koefisien estimasi = 0.09), Kinerja keuangan (t-value=2.06, nilai
koefisien estimasi = 0.04), pada α= 10% Kinerja mahasiswa (t-value=1.93, nilai
koefisien estimasi = 0.05) dan pada α=10% kinerja riset (t-value=1.74, nilai
koefisien estimasi = 0.04).
Berkenaan dengan pengaruh masing-masing pilihan prioritas strategi
terhadap kinerja dan variabel manifesnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.17. Analisis Jalur Pengaruh Pilihan Prioritas Strategi terhadap Kinerja
KINERJA
KINERJA
LAYAKAD
MHS
STAF
RISET
KINKEU

PROSPECTORS
Koefisien
t-value
0.43***
3.29
0.17***
3.29
0.14***
3.03
0.23***
4.24
0.05
1.27
0.07**
2.18

DEFENDERS
Koefisien
t-value
-0.28***
-2.72
-0.13***
-2.72
-0.11**
-2.56
-0.12***
-2.63
-0.06*
-1.76
-0.03
-1.49

ANALYZERS
Koefisien
t-value
0.02
0.19
0.01
0.19
0.01
0.19
0.01
0.19
0.00
0.18
0.00
0.19

REACTORS
Koefisien
-0.21
-0.09
-0.09
-0.10
-0.02
-0.04

t-value
-1.98**
-1.98**
-1.97**
-2.00**
-0.92
-1.65*

***Signifikan pada level α=1%, t-value>2.576
**Signifikan pada level α=5%, t-value>1.960
*Signifikan pada level α=10%, t-value>1.645

Nampak bahwa Prospectors berpengaruh ke hampir seluruh manifes Kinerja
kecuali terhadap riset. Hasil tersebut didukung oleh pengaruh defenders dan
reactors terhadap kinerja yang bertanda negatif. Fokus pada satu strategi yang
jelas, terutama Prospectors menjadi pilihan logis Prodi untuk meningkatkan
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kinerjanya. Semakin Prodi fokus pada satu pilihan prioritas strategi prospectors
maka kinerja akan semakin baik.
Sekalipun tidak signifikan, pengaruh prospectors terhadap riset masih lebih
baik dibandingkan pengaruh pilihan strategi lainnya (analyzers, defenders, dan
reactors). Dengan tanda yang positif, pengaruh tersebut mengkonfirmasi kondisi
riil di Indonesia yang menunjukkan kinerja riset masih rendah. Melalui pilihan
prioritas strategi Prodi,

khususnya pada strategi prospectors, PT berusaha

meningkatkan kinerja risetnya menuju research university. Fakta tersebut
didukung oleh data persebaran pilihan prioritas strategi seperti gambar berikut ini.

Gambar 5.2. Sebaran Pilihan Strategi Tunggal dan Kombinasi (dalam %)
Sumber : data diolah

Nampak bahwa sekalipun sekitar 75% (172 Prodi dari 231 Prodi) memilih
strategi kombinasi. Dari data statistik menunjukkan 70% Prodi menjadikan
strategi prospectors sebagai bagian utama dari strategi kombinasi. Sementara itu
untuk Prodi yang memilih prioritas strategi tunggal menunjukkan sekitar 46%
memilih strategi prospectors. Untuk sebaran prioritas strategi tunggal masingmasing kelompok berdasarkan status PT, PTS lebih agresif dibandingkan PTN
dengan memilih strategi prospectors (48.08% berbanding 28.57%). PTN lebih
memilih strategi defenders dibandingkan PTS (28.57% berbanding 48.08%). Data
menarik lainnya adalah terdapat 14.29% PTN yang memilih strategi reactors,
sedangkan PTS hanya 1.92%. Hal tersebut mungkin saja karena status negeri yang
menjadikan sebagian PTN tidak menyiapkan strategi tertentu dalam menghadapi
kompetisi, namun lebih bersifat menunggu dan baru bereaksi ketika ada
perubahan besar di pasar. Status negeri menjadikan PTN tidak khawatir akan
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ditinggalkan oleh pasar, konsumen yang akan mencari PTN. Akan tetapi hal
tersebut dalam jangka panjang akan merugikan PTN, mengingat secara
keseluruhan tren PT yang lebih memprioritaskan strategi prospectors.
Pengaruh terbesar Prospectors terhadap Kinerja hingga terkecil berturutturut Kinerja Staf, layanan akademik, mahasiswa dan kinerja keuangan. Semakin
jelas Prodi memilih strategi Prospectors maka semakin tepat waktu dosen
menyerahkan nilai evaluasi hasil belajar, semakin sempurna pedoman evaluasi
kinerja dan jelas manajemen sumberdaya manusia. Semakin Prospectors, Prodi
semakin lengkap layanan akademiknya, dan semakin bagus IPK mahasiswa dan
semakin cepat lulus serta lulusan makin diserap oleh lapangan kerja. Dengan
melakukan strategi proaktif, kinerja layanan akademik akan semakin baik,
sehingga partisipasi mahasiswa meningkat baik dari segi kuantitas maupun
kualitas, manajemen sumberdaya manusia makin profesional, sehingga pada
akhirnya meningkatkan revenue, dan dari revenue digunakan untuk menaikkan
mutu dan GUG Prodi.
Pengaruh Analyzers terhadap seluruh variabel manifes kinerja tidak
signifikan. Pengaruh Prospectors dan Reactors terhadap Kinerja Riset tidak
signifikan. Fakta tersebut cukup menarik ketika riset tidak terdampak signifikan
oleh strategi Prospectors. Prospectors umumnya bersaing dengan cara
mengidentifikasi kebutuhan pelanggan laten, respon cepat atas perubahan
lingkungan, menangkap peluang pasar, meluncurkan produk baru yang
memenuhi kebutuhan-kebutuhan laten, fokus pada sumber daya yang signifikan
untuk pengembangan produk baru, riset pasar, dan biaya tinggi atas pemasaran
(Maltz dan Kohli, 1996; Narver dan Slater, 1990; Narver et al, 2004; Slater &
Narver, 1995, 2000; Hambrick, 1983; Shortell dan Zajac, 1990;. Walker et al.,
2003). (Parnell, 2010; Song et al., 2007; Acquaah, 2013). Strategi proaktif
Prospectors ternyata tidak mampu mendorong para dosen meningkatkan jumlah
risetnya. Justru kombinasi berbagai strategi yang mungkin akan meningkatkan
kinerja Prodi.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Universitas Indonesia

16/42132.pdf

225

5.8. Analisis Pengaruh Tidak Langsung GUG, Penerapan Akuntansi
Manajemen, Teknik manajemen terhadap Kinerja melalui Pilihan
Strategi
Tabel 5.16 menunjukkan bahwa pengaruh GUG terhadap kinerja melalui
pilihan strategi memiliki koefisien estimasi =-0.11, pengaruh AKMAN terhadap
kinerja melalui pilihan strategi memiliki koefisien estimasi =0.05, dan pengaruh
MAN terhadap kinerja melalui pilihan strategi memiliki koefisien estimasi=0.18.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pilihan Strategi merupakan faktor
mediasi fit antara faktor-faktor konteks (GUG, penerapan akuntansi manajemen,
penerapanan teknik manajemen) terhadap kinerja.
Tanda negatif atas peran mediasi pilihan strategi pada hubungan GUG dan
kinerja menunjukkan bahwa orientasi strategi “stuck in the middle” atau
kombinasi strategi prospector, defender, analyzer, dan reaktor memainkan peran
dalam pencapaian kinerja Program Studi.
Hasil tersebut mendukung Bae (2011), Ganescu dan Cristina (2012), dan
Boezerooj (2006) bahwa GUG berpengaruh terhadap kinerja melalui strategi.
Demikian pula hasil tersebut mendukung Chenhall dan Langfield-Smith (1998)
yang membuktikan adanya peran satu strategi ataupun variasi berbagai strategi
dalam hubungan teknik manajemen dan penerapan akuntansi manajemen terhadap
kinerja.
Seperti dikemukakan di muka bahwa fit antara konteks dan strategi
memiliki implikasi positif terhadap kinerja. Dengan demikian melalui strategi
defender, analyzer, reactor atau kombinasi strategi tersebut variabel-variabel
konteks akan meningkatkan kinerja. Dari sudut pandang akuntansi manajemen
hasil tersebut mendukung Juliana (2011), Shield dan Young (1989), Argyris dan
Kaplan (1994), dan Shields (1995) bahwa penerapan akuntansi manajemen terkait
dengan strategi, dan kinerja.

Dari sudut teknik manajemen, hasil tersebut

mendukung Kucukancabas dan Akyol (2009) serta Kyriakopoulos et al. (2004)
yang memasukkan manajemen dan orientasi strategi sebagai variabel yang
mempengaruhi kinerja. Hasil tersebut juga mendukung penelitian Chenhall dan
Langfield-Smith (1998) yang menunjukkan pengaruh teknik manajemen terhadap
kinerja dalam kerangka kontinjensi, seperti juga yang dilakukan oleh Juliana
(2011). Dengan demikian terjadi keselarasan konteks (seperti GUG, penerapan
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akuntansi manajemen dan teknik manajemen) dengan kinerja seperti yang
diharapkan (Venkatraman, 1989). Pada konteks perguruan tinggi teori NPM
berlaku bahwa tool manajemen dapat dipakai untuk meningkatkan kinerja
program studi. Hasil pengujian pengaruh GUG terhadap kinerja melalui pilihan
strategi didukung oleh hasil pengujian sampel seluruh PTS dan sampel PTN.
5.8.1. Analisis Pengaruh Tidak Langsung GUG terhadap Kinerja melalui
Pilihan Strategi
Pada Tabel 5.16 nampak pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan
sampel, GUG mempengaruhi kinerja melalui pilihan strategi dengan koefisien
estimasi -0.11. Hasil tersebut didukung oleh hasil pengujian sampel seluruh PTS
(koefisien estimasi =-0.08) dan seluruh PTN (koefisien estimasi =-0.02),
sementara untuk pengujian PTS berakreditasi A dan B tidak signifikan. Hal
tersebut berarti bahwa orientasi pilihan strategi “stuck in the middle” atau
kombinasi memediasi peran GUG terhadap pencapaian kinerja.
Dilihat dari sebaran Program Studi yang memilih strategi kombinasi
sebanyak 74.26% untuk seluruh PTS dan 75.36% untuk PTN menegaskan bahwa
GUG program studi yang baik lebih berorientasi pada strategi kombinasi untuk
menghasilkan kinerja yang diharapkan. Hasil pengujian yang tidak signifikan
pada PTS yang berakreditasi A dan B, menunjukkan bahwa pilihan strategi
apapun tidak akan mempengaruhi hubungan GUG dengan kinerja. Dengan kata
lain PTS yang berakreditasi A dan B tidak menjadikan pilihan strategi sebagai
variabel utama dalam pencapaian kinerja.
Secara umum hasil tersebut kontradiksi dengan hasil penelitian Meznar dan
Johnson (2005) yang tidak menemukan hubungan yang jelas antara governance
dan kinerja dalam kerangka fit. Sedangkan penelitian ini membuktikan bahwa
peran pilihan strategi memperjelas pengaruh governance terhadap kinerja,
khususnya pada konteks PT. Dengan demikian hipotesa 3.a terdukung.
5.8.2. Analisis Pengaruh Tidak Langsung Penerapan Akuntansi Manajemen
terhadap Kinerja melalui Pilihan Strategi
Pada Tabel 5.16 nampak dari Sampel Awal yang merupakan keseluruhan
sampel, AKMAN berpengaruh signifikan terhadap Kinerja melalui pilihan
Strategi (t-value=2.05, nilai koefisien estimasi = 0.05). Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa Strategi Prospector, Defender, Analyzer dan Reactor mampu
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memainkan peran atas penerapan akuntansi manajemen dalam meningkatkan
kinerja Program studi. Hasil tersebut bermakna bahwa semakin intensif penerapan
akuntansi manajemen maka program studi semakin berorientasi pada strategi
tunggal, khususnya prospector. Semakin program studi fokus pada strategi
tertentu maka kinerja yang diharapkan akan semakin terwujud. Dengan demikian
hipotesis H3.b bahwa penerapan akuntansi manajemen berpengaruh positif
terhadap kinerja melalui pilihan prioritas strategi terdukung.
Penelitian ini menegaskan temuan Henri (2006) dan Widener (2007) dan
Moores dan Mula (2000) bahwa tidak ada hubungan langsung antara akuntansi
manajemen dan kinerja, namun hubungan tersebut melalui pilihan strategi
kompetitif seperti kajian Govindarajan dan Gupta (1988), Abernethy dan Guthrie
(1994), Bisbe dan Otley (2004), Henri (2006), Widener (2007), dan Acquaah
(2013). Dalam konteks PT, hasil kajian Simon (1987, 1995, 2000), terbukti
kembali bahwa ada pengaruh tidak langsung akuntansi manajemen terhadap
kinerja melalui strategi bisnis.
Hasil pengujian pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan sampel,
didukung oleh pengujian tambahan pada subsampel keseluruhan PTS

bahwa

AKMAN berpengaruh terhadap KINERJA melalui STRATEGI dengan α=10%, tvalue=1.78 dan nilai koefisien estimasi =0.04. Pada subsampel PTS berakreditasi
A dan B hasil uji tidak terbukti. Sementara itu pada subsampel PTN pengaruh
AKMAN terhadap KINERJA melalui STRATEGI dengan arah negatif signifikan
(t-value=-1.99 dan nilai koefisien estimasi -0.07). Hasil tersebut diperkuat oleh
hasil robustness test yang menghubungkan strategi terhadap kinerja melalui
penerapan akuntansi manajemen tidak terbukti.
5.8.3. Analisis Pengaruh Tidak Langsung Penerapan Teknik Manajemen
terhadap Kinerja melalui Pilihan Strategi
Pada Tabel 5.16 nampak dari Sampel Awal yang merupakan keseluruhan
sampel, MAN berpengaruh signifikan terhadap Kinerja melalui pilihan Strategi (tvalue=2.30, nilai koefisien estimasi = 0.18). Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa Strategi Prospector, Defender, Analyzer dan Reactor mampu memainkan
peran atas penerapan teknik manajemen dalam meningkatkan kinerja Program
Studi. Hasil tersebut bermakna bahwa semakin baik penerapan teknik-teknik
manajemen maka program studi akan semakin fokus pada strategi tunggal,
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terutama prospector, yang diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih
baik. Dengan demikian H3.c. bahwa penerapan teknik manajemen berpengaruh
terhadap kinerja melalui pilihan strategi terdukung.
Hasil tersebut menegaskan temuan Song et al. (2007) dan Acquaah (2013)
bahwa pengendalian internal, sistem informasi, sistem jaminan mutu, dan inovasi
(Day, 1994; Conant et al., 1990; DeSarbo et al., 2006) berpengaruh terhadap
kinerja yang dimediasi oleh pilihan strategi. Alignment mendorong perusahaan
mempertimbangkan upaya meningkatkan kesesuaian antara TI (termasuk di
dalamnya sistem informasi terintegrasi) dan strategi bisnis (Chan et al., 1997;
Chan et al., 2006; Oh dan Pinsonneault, 2007; Preston dan Karahanna, 2009;
Tallon, 2008).
Pada Tabel 5.16, kecuali pada subsampel PTS berakreditasi A dan B,
seluruh subsampel menunjukkan bahwa MAN berpengaruh terhadap Kinerja
melalui STRATEGI dengan arah positif. Subsampel keseluruhan PTS
menunjukkan signifikan dengan t-value = 2.05 dan nilai koefisien estimasi = 0.16.
Subsampel PTN menunjukkan signifikan dengan t-value = 2.31 dan nilai
koefisien estimasi = 0.07.
Dari pandangan kontinjensi pengaruh AKMAN dan MAN terhadap
KINERJA melalui STRATEGI mendukung hasil kajian Drazin dan Van de Ven
(1985),

Bae (2011), dan Ganescu dan Christina (2012). Variabel-variabel

kontinjensi seperti akuntansi manajemen dan manajemen serta strategi
memainkan peranannya dalam penciptaan kinerja. Terbukti ketika lingkunganstruktur-strategi diperlakukan dengan tepat akan menciptakan fit yang mampu
menghasilkan kinerja yang superior (Bae, 2011).

5.9. Analisis Pengaruh Tidak Langsung GUG terhadap Pilihan Strategi
melalui Penerapan Akuntansi Manajemen dan Penerapan Teknik
Manajemen
Tabel 5.16. menunjukkan pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan
sampel bahwa pengaruh GUG terhadap STRATEGI melalui AKMAN dan MAN
positif signifikan (t-value=8.16, nilai koefisien estimasi =0.85). Hasil tersebut
bermakna bahwa keberadaan AKMAN dan MAN mampu mengubah arah pilihan
strategi Prodi. Jika sebelumnya pada saat pengaruh langsung GUG terhadap
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STRATEGI menunjukkan bahwa Prodi cenderung memilih strategi defenders,
analyzers, atau kombinasi berbagai strategi maka dengan peran mediasi AKMAN
dan MAN pilihan prioritas strategi lebih jelas pada satu strategi, prospectors
(Parnell, 2010). Dengan demikian terbukti bahwa GUG berpengaruh terhadap
pilihan strategi melalui penerapan akuntansi manajemen dan penerapan teknik
manajemen.
Hasil pengujian pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan sampel
didukung hasil pengujian subsampel keseluruhan PTS bahwa pengaruh GUG
terhadap STRATEGI melalui AKMAN dan MAN signifikan dengan t-value=7.19
dan nilai koefisien estimasi =0.76). Sementara itu pada subsampel PTS
berakreditasi A dan B tidak terbukti GUG berpengaruh terhadap pilihan strategi
melalui penerapan akuntansi manajemen dan penerapan teknik manajemen. Pada
subsampel PTN juga signifikan dengan arah berkebalikan dengan hasil uji Sampel
Awal dan Subsampel keseluruhan PTS dengan t-value=-4.36, dan nilai koefisien
estimasi =-0.12. Hasil tersebut cukup menarik bahwa peran AKMAN dan MAN
mampu mengubah arah pengaruh GUG terhadap pilihan-pilihan strategi Prodi.
Pada Sampel Awal dan subsampel seluruh PTS, jika pada saat pengaruh
langsung, GUG Prodi yang baik mendorong Prodi memilih prioritas strategi
defenders, analyzers, atau kombinasi berbagai strategi maka dengan peran
AKMAN dan MAN pilihan prioritas strategi Prodi pada strategi tunggal,
khususnya

prospectors (Parnell, 2010). Sebaliknya pada subsampel PTN

berakreditasi A dan B, jika pada saat pengaruh langsung, GUG prodi yang baik
mendorong Prodi fokus pada prioritas strategi tunggal, prospectors, maka dengan
peran AKMAN dan MAN pilihan prioritas strategi Prodi mengarah pada prioritas
moderat atau kombinasi berbagai strategi prospectors, defenders, dan analyzers.
Hasil tersebut cukup membuktikan betapa pentingnya peran penerapan akuntansi
manajemen dan teknik manajemen dalam menentukan arah pilihan strategi Prodi.

5.10. Peran Mediasi Fit GUG dan Kinerja
Peran mediasi fit GUG dan Kinerja dapat dilihat dari total mediasi fit yang
dihasilkan oleh (1) pengaruh GUG, akuntansi manajemen dan teknik manajemen
terhadap kinerja melalui pilihan strategi;
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manajemen dan teknik manajemen terhadap kinerja melalui pilihan strategi.
Metode yang dilakukan adalah dengan membandingkan pengaruh langsung GUG
terhadap kinerja dan total mediasi dari dua pengaruh tidak langsung tersebut.
Sekalipun dengan nilai koefisien estimasi yang kecil, pada Tabel 5.16.
menunjukkan pada sampel Awal yang merupakan keseluruhan sampel terjadi
mediasi fit antara GUG dan Kinerja dengan t-value = 2.08 dan nilai koefisien
estimasi = 0.05. Dengan demikian secara keseluruhan penerapan akuntansi
manajemen, penerapan teknik manajamen dan prioritas strategi berperan sebagai
mediasi fit antara GUG dan kinerja. Hasil tersebut juga menyiratkan bahwa GUG
dapat mendorong kinerja yang baik ketika arah pilihan prioritas strategi jelas,
melalui penerapan akuntansi manajemen dan penerapan teknik-teknik manajemen
yang baik.
Hasil tersebut mendukung penelitian-penelitian sebelumnya dalam kerangka
teori kontinjensi. Penelitian ini membuktikan kajian Kyriakopoulos et al. (2004),
dan Kucukancabas dan Akyol (2009) yang memasukkan manajemen dan orientasi
strategi sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja. Penelitian tersebut
mendukung penelitian Chenhall dan Langfield-Smith (1998) yang menunjukkan
pengaruh teknik manajemen terhadap kinerja dalam kerangka kontinjensi. Secara
khusus penelitian ini membuktikan adanya variabel-variabel kontinjensi yang
menentukan kinerja superior organisasi dalam satu sistem fit sebagai mediasi
(Venkatraman, 1989; Van de Ven dan Drazin, 1985; Bae, 2011; Ganescu, 2012;
Acquaah, 2013).
Hasil tersebut menunjukkan bahwa teori-teori fit yang berkembang di
corporate dapat diterapkan pada strategic business unit PT yaitu Program Studi
namun dengan memperhatikan konteks (Tucker dan Parker, 2013). Dengan kata
lain hasil tersebut juga membuktikan teori NPM. Dari perbedaan arah hubungan
antar variabel pada konteks PTN dan PTS cukup membuktikan bahwa konteks
merupakan determinan penting dalam model kontinjensi. Jadi, organisasi PT tidak
dapat terlepas dari konteksnya antara lain lingkungan organisasi, faktor eksternal
dan faktor internal seperti implementasi GUG.
Implikasi temuan tersebut adalah PT harus menerapkan akuntansi
manajemen yang tepat khususnya dalam proses perancangan, penetapan,
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penerapan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (Tucker dan Parker,
2013) dan penerapan teknik manajemen yang profesional. Terakhir, perguruan
tinggi juga harus jelas menentukan pilihan-pilihan prioritas strategi yang tepat
(strategi

tunggal

ataukah

kombinasi

berbagai

pilihan

strategi)

untuk

merealisasikan kinerja akademik dan non akademik (DGHE, 2003; Sumarni,
2009; Puspitasari, 2012; Anggriawan dan Nurkholis, 2014).
Hasil pembuktian pengaruh tidak langsung GUG terhadap Kinerja melalui
variabel-variabel mediasi pada Sampel Awal didukung oleh hasil pengujian data
seluruh Subsampel. Berturut-turut pengaruh mediasi fit pada Subsampel seluruh
PTS signifikan pada t-value = 2.03 dan nilai koefisien estimasi = 0.06; subsampel
PTS berakreditasi A dan B signifikan pada t-value = 2.26 dan nilai koefisien
estimasi = 0.01; dan subsampel PTN (t-value = 2.01, nilai koefisien estimasi =
0.01).
Jika dilihat dari besarnya nilai koefisien dan dibandingkan pengaruh
langsung GUG terhadap Kinerja, sekilas menunjukkan bahwa variabel mediasi fit
mampu mengubah besarnya hubungan GUG

terhadap Kinerja. Bahkan pada

subsampel PTS berakreditasi A dan B yang menunjukkan pada saat pengaruh
langsung GUG terhadap kinerja bertanda negatif yang berarti semakin baik GUG
maka semakin buruk kinerja, dengan peran AKMAN, MAN dan STRATEGI
mampu mengubahnya menjadi positif yang berarti bahwa semakin baik GUG
dengan peran ketiga variabel mediasi tersebut kinerja menjadi semakin baik pula.
Guna membahas lebih mendalam Penerapan Akuntansi Manajemen,
Penerapan Teknik Manajemen, dan Pilihan Prioritas Strategi merupakan faktor
mediasi fit antara Good University Governance dan Kinerja yang membentuk
model fit disampaikan kembali rangkuman hasil pengujian hipotesis pada Sampel
Awal dan pengujian hipotesis tambahan melalui subsampel keseluruhan PTS, PTS
berakreditasi A dan B dan PTN pada pada Tabel 5.18. berikut ini.
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Tabel 5.18. Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis Seluruh SubSampel
Hipotesis
H1
H2.a
H2.b
H2.c

: GUG berpengaruh positif terhadap Kinerja
: GUG berpengaruh positif terhadap
penerapan akuntansi manajemen
: GUG berpengaruh positif
terhadap
penerapan teknik manajemen
: GUG berpengaruh terhadap pilihan strategi

H2.d

PTN 4)

Sampel
Awal1)
0.79***
0.48***

Seluruh
PTS 2)
0.80***
0.51***

PTS akreditasi
A dan B3)
-0.22***
0.56***

0.65***
-0.09***

0.75***

0.74***

-0.55***

0.40***

-0.60***

0.43***
0.24***

0.01

0.08***

: Penerapan
Akuntansi
Manajemen 0.29***
0.03
0.24***
berpengaruh terhadap pilihan strategi
H2.e
: Penerapan Teknik Manajemen berpengaruh 0.96***
0.87*** -0.08
-0.24***
terhadap kejelasan pilihan prioritas
H2.f
: pilihan Strategi berpengaruh terhadap 0.19***
0.19**
0.07***
-0.29***
Kinerja
H3.a
: GUG berpengaruh positif terhadap kinerja -0.11**
-0.08**
0.00
-0.02*
melalui pilihan strategi
H3.b
: Penerapan
Akuntansi
manajemen 0.05**
0.04*
0.00
-0.07**
berpengaruh positif terhadap kinerja
melalui kejelasan pilihan strategi
H3.c
: Penerapan Teknik Manajemen berpengaruh 0.18**
0.16**
-0.01
0.07**
terhadap kinerja melalui pilihan strategi
***signifikan pada α=1%, t-value>2.576
**signifikan pada α=5%, t-value>1.960
*signifikan pada α=10%, t-value>1.645
1)
Sampel Awal (n=231) adalah seluruh sampel penelitian, terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari PTS dan 29 Prodi
Akuntansi dari PTN.
2)
Sampel PTS (n=202) terdiri atas 202 Prodi Akuntansi dari seluruh PTS tanpa membedakan akreditasi masingmasing Prodi.
3)
Sampel PTS (n=51) terdiri atas 51 Prodi Akuntansi dari Universitas Swasta yang memiliki akreditasi Prodi A
dan B.
4)
Sampel PTN (n=24) terdiri atas 24 Prodi Akuntansi dari Universitas Negeri yang memiliki akreditasi Prodi A
dan B.

Sumber: Data diolah

Sebelum melakukan analisis fit pengaruh GUG terhadap Kinerja melalui
variabel-variabel mediasinya akan disampaikan kekuatan model yang dibangun.
dalam Tabel 5.16. pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan sampel
nampak bahwa pengaruh simultan GUG, AKMAN, MAN dan STRATEGI
terhadap KINERJA adalah positif signifikan dengan nilai total koefisien
estimasi=0.84 dan t-value=6.49, serta R2 = 0.97. Kriteria yang dikemukakan untuk
menentukan kekuatan suatu model dalam menjelaskan hubungan kausal antar
variabel penelitian adalah dari nilai R2. Terbukti bahwa nilai R2 model pada
Sampel Awal adalah signifikan.
Hasil pengujian kekuatan model dalam menjelaskan pengaruh GUG dan
Kinerja melalui variabel-variabel mediasinya didukung oleh uji tambahan
subsampel seluruh PTS dengan nilai total koefisien estimasi=0.86 dan tvalue=6.38, serta R2 = 0.97, dan subsampel PTN dengan nilai total koefisien
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estimasi=0.66 dan t-value=87.29, serta R2 = 1.00. Sementara itu uji subsampel
PTS berakreditasi A dan B menunjukkan nilai total koefisien estimasi=-0.22 dan
t-value=-62.38, serta R2 = 0.99.
Dengan demikian terbukti bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini
cukup kuat yang ditunjukkan oleh R2 dengan nilai antara 0.97 sampai 0.99. Secara
bersama-sama terhadap Kinerja seluruh variabel

eksogen dan endogen

berpengaruh signifikan dengan kemampuan menjelaskan antara 97% sampai 99%.
Sekali lagi hasil tersebut menegaskan bahwa variabel GUG dan variabel-variabel
mediasinya sangat penting dalam membangun kinerja Program Studi yang lebih
baik.
Adanya fit GUG terhadap KINERJA dapat dilihat melalui efek mediasi
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jika total pengaruh tidak langsung GUG terhadap STRATEGI melalui
AKMAN dan MAN dan pengaruh GUG, AKMAN dan MAN terhadap
kinerja melalui STRATEGI signifikan; pengaruh langsung GUG terhadap
KINERJA tidak signifikan, maka terbentuk model mediasi penuh.
2. Jika total pengaruh tidak langsung GUG terhadap STRATEGI melalui
AKMAN dan MAN dan pengaruh GUG, AKMAN dan MAN terhadap
kinerja melalui STRATEGI signifikan dan pengaruh langsung GUG
terhadap KINERJA juga signifikan, maka terbentuk model mediasi partial.
3. Jika total pengaruh tidak langsung GUG terhadap STRATEGI melalui
AKMAN dan MAN dan pengaruh GUG, AKMAN dan MAN terhadap
kinerja melalui STRATEGI signifikan lebih kecil dari pengaruh langsung
GUG terhadap KINERJA maka mediasi fit berperan secara

marginal

(Venkatraman, 1989).
Dengan kata lain fit tersebut dapat diuji dengan membandingkan pengaruh
langsung GUG terhadap Kinerja dengan pengaruh tidak langsung GUG terhadap
Kinerja melalui variabel-variabel mediasinya.
Seperti diketahui pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan sampel,
pengujian pengaruh langsung GUG terhadap Kinerja menghasilkan nilai koefisien
estimasi=0.79 dan t-value=6.28, sementara itu peran mediasi fit antara GUG
terhadap Kinerja adalah dengan nilai koefisien estimasi=0.05, t-value=2.08.
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Hasil tersebut memenuhi kriteria (c) yaitu terbentuk mediasi parsial dengan
peran marginal. Dengan demikian terbukti bahwa Penerapan Akuntansi
Manajemen, Penerapan Teknik Manajemen, dan Pilihan Strategi merupakan
faktor mediasi fit antara Good University Governance dan Kinerja.
Pada subsampel seluruh PTS, uji pengaruh langsung GUG terhadap Kinerja
menghasilkan nilai koefisien estimasi=0.80 dan t-value=6.05, sementara itu peran
mediasi fit antara GUG terhadap Kinerja adalah dengan nilai koefisien
estimasi=0.06 dan t-value=2.03. Pada subsampel PTN, uji pengaruh langsung
GUG terhadap Kinerja menghasilkan nilai koefisien estimasi =0.65 dan tvalue=85.53, sementara itu peran mediasi fit antara GUG terhadap Kinerja adalah
dengan nilai koefisien estimasi=0.01,

t-value=2.01.

Hasil tersebut juga

memenuhi kriteria (c) yaitu terbentuk mediasi parsial dengan peran marginal.
Dengan demikian pada sampel seluruh PTS dan PTN berakreditasi A dan B
terbukti bahwa Penerapan Akuntansi Manajemen, Penerapan Teknik Manajemen,
dan Pilihan Strategi merupakan faktor mediasi fit antara Good University
Governance dan Kinerja.
Pada subsampel PTS berakreditasi A dan B, uji pengaruh langsung GUG
terhadap Kinerja menghasilkan nilai koefisien estimasi=-0.22 dan t-value=-72.95,
sementara sementara itu peran mediasi fit antara GUG terhadap Kinerja adalah
dengan nilai koefisien estimasi=0.01,

t-value=2.03. Hasil tersebut memenuhi

kriteria (b) yaitu terbentuk mediasi parsial. Dengan demikian pada sampel PTS
berakreditasi A dan B terbukti bahwa Penerapan Akuntansi Manajemen,
Penerapan Teknik Manajemen, dan Pilihan Strategi merupakan faktor mediasi fit
antara GUG dan Kinerja.
Sebelum melakukan analisis mendalam atas temuan bahwa Penerapan
Akuntansi Manajemen, Penerapan Teknik Manajemen, dan Pilihan Strategi
merupakan faktor mediasi fit antara Good University Governance dan Kinerja
terlebih dahulu dikemukakan kembali rangkuman hasil uji H1, H2.a hingga H2.f,
dan H3.a, H3.b, H3.c. Tentang Hipotesis 1, pada Tabel 5.16., kecuali pada PTS
yang berakreditasi A dan B yang memiliki arah hubungan negatif, menunjukkan
seluruh subsampel mendukung pengaruh positif GUG terhadap Kinerja.
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Pada subsampel PTS berakreditasi A dan B yang memiliki koefisien
estimasi negatif bermakna semakin baik GUG maka pelayanan akademik prodi
semakin menurun. Pengaruh langsung GUG terhadap Kinerja yang bertanda
negatif boleh jadi karena konsentrasi ukuran kinerja PTS yang berakreditasi A dan
B sudah tidak lagi pada kelengkapan layanan akademik tapi lebih kepada kualitas
layanan akademik itu sendiri. Selain itu ukuran kinerja yang diharapkan oleh PTS
tersebut mulai bergeser kepada ukuran kinerja riset dan keuangan. Sementara itu
pada PTN dan PTS pada umumnya, hingga saat ini layanan akademik masih
menjadi salah satu isu utama untuk dapat bersaing. Orientasi yang berbeda antara
kinerja PTS berakreditasi A dan B dengan PTN dan PTS secara umumnya
mungkin saja menjadi penyebab mengapa hubungan diantara keduanya memiliki
arah yang berbeda.
Berkenaan dengan Hipotesis 2.a. terbukti bahwa GUG berpengaruh positif
terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen. Hanya saja pada PTN pengaruh GUG
terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen bertanda negatif sekalipun dengan
koefisien yang relatif kecil. Fakta ini sangat menarik bahwa ketika GUG PTN
bagus justru perhatian PTN dalam menerapkan Akuntansi Manajemen menurun.
Ini dapat dikaitkan dengan sifat dasar GUG yang sangat mengutamakan
kesesuaian dengan peraturan pemerintah (compliance). Semakin GUG bagus
maka suatu institusi PTN semakin berusaha memenuhi semua peraturan yang
berlaku dan melaksanakan atau mempraktikkan sesuatu hanya jika telah pasti
ketentuan atau normanya (normative based). Hal ini mungkin salah satu sisi
kurang positif dari keberhasilan GUG yaitu menjadikan para Kaprodi kurang
berani berimprovisasi atau berinovasi dalam meningkatkan performanya (seperti
menerapkan akuntansi manajemen), kecuali hanya jika telah ada peraturan
resminya.
Lain halnya dengan PTS yang lebih memberikan kewenangan kepada
Kaprodi untuk menerapkan akuntansi manajemen sepanjang mengarah pada
pencapaian sasaran utama Prodi itu sendiri. Justru dengan semakin baik GUG,
semakin PTS memberikan peluang kepada Kaprodi untuk mengadopsi akuntansi
manajemen secara lebih luas. Perkembangan akuntansi manajemen mutakhir
dipandang dapat mempercepat pencapaian kinerja, salah satunya dalam
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meningkatkan kemampuan Prodi dalam mencapai profitabilitas. Langkah apapun
akan direstui pemilik PTS sepanjang secara prinsip tidak bertentangan dengan
best practices dan sasaran yang ditetapkan pemilik PTS itu sendiri (principle
based).
Berkenaan dengan Hipotesis 2.b, kecuali pada PTS berakreditasi A dan B,
pada seluruh subsampel terbukti bahwa GUG berpengaruh positif terhadap
penerapan teknik manajemen.

Terbukti bahwa GUG yang baik akan

meningkatkan atau mendorong penerapan teknik manajemen secara tepat dan
benar. Pengendalian internal, sistem jaminan mutu, sistem informasi terintegrasi,
dan inovasi adalah hal-hal yang logis untuk ditingkatkan kualitasnya ketika GUG
Prodi telah baik. Sebagai misal, struktur governance dan otonomi yang bagus
tentu saja akan meningkatkan sistem pengendalian internal PT. Lain halnya
dengan PTS yang berakreditasi A dan B, justru memandang bahwa dengan
semakin baik GUG, peran penerapan teknik manajemen tidak lagi terlalu
diperlukan lagi. GUG yang semakin membaik dengan sendirinya akan
menggantikan teknik-teknik manajemen. Hasil tersebut berimplikasi pada perlu
dikaji apakah hubungan antara GUG dan teknik manajemen juga bersifat timbal
balik mengingat secara instuitif penerapan teknik manajemen yang tepat juga
mendorong terpenuhinya prinsip-prinsip GUG.
Berkenaan dengan Hipotesis 2.c, kecuali pada PTS berakreditasi A dan B,
pada seluruh subsampel terbukti bahwa GUG berpengaruh terhadap pilihan
strategi, namun dengan tekanan arah pilihan strategi yang bervariasi. Untuk
keseluruhan sampel dan sampel seluruh PTS menunjukkan bahwa semakin baik
GUG maka Prodi semakin jelas memilih strategi Defenders atau Analyzers,
sementara pada PTN justru sebaliknya bahwa semakin baik GUG maka semakin
berani Prodi jelas memilih strategi Prospectors. Sangat dimaklumi bahwa pada
Prodi yang memiliki akreditasi A dan B baik dari PTN maupun PTS, ketika GUG
baik, maka timbul kepercayaan diri untuk memilih strategi prospectors dengan
kata lain lebih memilih strategi agresif memasarkan Prodinya. Melalui
agresivitasnya, Prodi berusaha memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk
menawarkan produk atau variasi dari Prodinya. Prodi dengan keunggulan GUG
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berusaha mengejar peluang pasar yang ada di depannya dan terus berorientasi
pada pasar atau market. Apapun yang ditawarkan pasti akan direspon oleh pasar.
Sebaliknya dengan PTS secara umum, semakin baik GUG maka semakin
Prodi berusaha memenuhi aspek compliance daripada mengejar potensi pasarnya.
Prodi berusaha menjaga dan mempertahankan posisi yang telah ada dengan terus
memperkuat GUG. Prodi masih berpandangan, dengan GUG yang baik, tidaklah
harus terlalu agresif menawarkan produknya, justru harus lebih berhati-hati dan
senantiasa menjaga pasar yang telah ada dengan memperbaiki dan memperkuat
posisi internalnya. Prodi lebih memilih memperkuat posisi internalnya dengan
memilih strategi defenders, analyzers, atau kombinasi berbagai strategi salah
satunya dengan memenuhi seluruh prinsip-prinsip dari GUG. Ketika dihubungkan
dengan salah satu aspek GUG, maka pilihannya adalah meningkatkan
akuntabilitasnya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian
secara keseluruhan Prodi Akuntansi lebih cenderung kepada product oriented.
Bagi PTS dalam jangka pendek pilihan strategi defenders mungkin langkah
yang paling tepat namun ketika dihadapkan kepada persaingan global dan
semakin kuatnya Program Studi Akuntansi yang berakreditasi A dan B, perlu
dipikirkan dan mulai dirintis pilihan strategi prospectors dan analyzers. Pilihanpilihan tersebut adalah satu keniscayaan agar PTS tidak gagap ketika suatu ketika
menghadapi persaingan dan perubahan tren pendidikan tinggi di Indonesia.
Diperlukan peran akuntansi manajemen dan teknik manajemen untuk menopang
dinamisasi pilihan prioritas strategi dan fokus pada satu strategi saja atau
kombinasi beberapa strategi. Namun harus disadari menurut Parnell (2010)
penerapan kombinasi strategi banyak terbukti berkinerja buruk dibanding fokus
pada prioritas strategi tunggal. Hal tersebut terbukti ketika diuji dengan
menggunakan model mediasi fit, menunjukkan bahwa akuntansi manajemen dan
teknik manajemen mampu mengubah arah pilihan strategi.
Berkenaan dengan hipotesis 2.d, hanya sampel PTS berakreditasi A dan B
yang tidak signifikan membuktikan pengaruh akuntansi manajemen terhadap
pilihan prioritas strategi. Sebagaimana disinggung pada alinea sebelumnya,
akuntansi manajemen mendorong Prodi dengan jelas memilih prioritas strategi
yang tepat. Ketika penerapan akuntansi manajemen efektif, langkah-langkah
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implementasi pilihan strategi dapat secara efisien dan efektif mencapai
sasarannya. Semakin baik Penerapan Akuntansi Manajemen maka Prodi semakin
berani dengan jelas memilih strategi tunggal, khususnya strategi prospectors.
Berkenaan dengan hipotesis 2.e, kecuali pada PTS berakreditasi A dan B,
penerapan teknik manajemen mempengaruhi pilihan strategi. Secara umum
semakin baik Prodi menerapkan teknik manajemen maka prodi semakin memilih
prioritas strategi tunggal, seperti Prospectors. Sementara pada PTN, semakin baik
penerapan teknik manajemen maka Prodi cenderung memilih strategi defenders,
analyzers atau kombinasi berbagai strategi. Pada pilihan strategi apapun, teknik
manajemen harus tetap diterapkan. Hal yang mendorong Prodi memilih strategi
prospectors atau memilih strategi defenders, analyzers, atau kombinasi berbagai
strategi lebih kepada kesiapan GUG dan penerapan akuntansi manajemen di sisi
lain. Mungkin justru pilihan strategi itulah yang akan mendorong penerapan
teknik manajemen menjadi lebih baik dan berkualitas.
Pada hipotesis 2.f, seluruh kelompok sampel mampu membuktikan bahwa
pilihan strategi berpengaruh terhadap kinerja. Hanya saja untuk PTN memiliki
arah hubungan yang negatif. Pada subsampel seluruh PTS dan subsampel PTS
berakreditasi A dan B terbukti bahwa konsistensi pilihan prioritas strategi mampu
mengungkit penciptaan kinerja yang superior. PTN ataupun PTS yakin, dengan
pilihan strategi yang tepat kinerja Prodi akan meningkat secara signifikan, sama
yakinnya ketika pilihan strategi tidak tepat maka akan menurunkan kinerja secara
signifikan. Dengan demikian berarti langkah selanjutnya dari Prodi adalah secara
cermat dan terus menerus mengkaji serta melihat konteks internal maupun
eksternal agar keputusan pilihan strategi selalu tepat.
Pilihan Strategi merupakan faktor mediasi fit antara faktor-faktor konteks
(GUG, penerapan akuntansi manajemen, penerapanan teknik manajemen)
terhadap kinerja. Tanda negatif atas peran mediasi pilihan strategi pada hubungan
GUG dan kinerja menunjukkan bahwa orientasi strategi “stuck in the middle” atau
kombinasi strategi prospector, defender, analyzer, dan reactor memainkan peran
dalam pencapaian kinerja Program Studi. Hasil tersebut mendukung Chenhall dan
Langfield-Smith (1998), Bae (2011), Ganescu dan Cristina (2012), dan Boezerooj
(2006) bahwa GUG berpengaruh terhadap kinerja melalui strategi.
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Dengan demikian melalui strategi defender, analyzer, reactor atau
kombinasi strategi tersebut variabel-variabel konteks akan meningkatkan kinerja.
Dari sudut pandang akuntansi manajemen hasil tersebut mendukung Juliana
(2011), Shield dan Young (1989), Argyris dan Kaplan (1994), dan Shields (1995)
bahwa penerapan akuntansi manajemen terkait dengan strategi, dan kinerja. Dari
sudut teknik manajemen, hasil tersebut mendukung Kucukancabas dan Akyol
(2009) serta Kyriakopoulos et al. (2004) yang memasukkan manajemen dan
orientasi strategi sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja. Dengan demikian
terjadi keselarasan konteks (seperti GUG, penerapan akuntansi manajemen dan
teknik manajemen) dengan kinerja seperti yang diharapkan (Venkatraman, 1989).
Pada konteks perguruan tinggi teori NPM berlaku bahwa tool manajemen dapat
dipakai untuk meningkatkan kinerja program studi. Hasil pengujian pengaruh
GUG terhadap kinerja melalui pilihan strategi didukung oleh hasil pengujian
sampel seluruh PTS dan sampel PTN.
Secara keseluruhan mediasi oleh penerapan akuntansi manajemen dan
penerapan teknik manajemen membawa dampak atas pengaruh GUG terhadap
pilihan strategi. Pada PTS, adanya peran penerapan akuntansi manajemen dan
penerapan teknik manajemen mendorong GUG yang baik menjadikan Prodi lebih
memprioritaskan strategi prospectors. Ada potensi juga semakin baik akreditasi,
Prodi mencoba memilih prioritas strategi defenders, analyzers, atau kombinasi
berbagai strategi. Hal tersebut terbukti pada PTN, yang justru memilih strategi
defenders, analyzers atau kombinasi beberapa strategi. Harus diakui kemungkinan
adanya hubungan timbal balik antara akuntansi manajemen dan teknik manajemen
terhadap strategi. Hal tersebut menjadi peluang riset selanjutnya.
Pada Sampel Awal yang merupakan keseluruhan sampel, secara konsisten
Penerapan Akuntansi Manajemen dan Teknik Manajemen, melalui pilihan strategi
prospectors, berpengaruh terhadap Kinerja. Sementara itu pada subsampel seluruh
PTS hanya teknik manajemen yang berpengaruh terhadap kinerja melalui pilihan
strategi prospectors. Pada subsampel PTS yang berakreditasi A dan B, baik
Penerapan Akuntansi Manajemen maupun Teknik Manajemen, melalui kejelasan
pilihan strategi pada prospectors dan defenders, tidak berpengaruh terhadap
kinerja. Pada subsampel PTN melalui strategi defenders atau analyzers, penerapan
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akuntansi manajemen mempengaruhi kinerja dan teknik manajemen melalui
strategi prospectors mempengaruhi kinerja.
Secara keseluruhan terbukti adanya peran mediasi fit dalam pengaruh GUG
terhadap kinerja Pada seluruh subsampel, sekalipun dengan nilai koefisien yang
relatif kecil namun cukup membuktikan bahwa terdapat efek mediasi atau
pengaruh tidak langsung GUG terhadap Kinerja. Dengan demikian tidak dapat
dipungkiri penerapan akuntansi manajemen, penerapan teknik-teknik manajemen
dan pilihan strategi memiliki peran mediasi dalam meningkatkan atau
menurunkan pengaruh GUG terhadap Kinerja.
Fakta yang menarik lainnya adalah secara simultan terdapat pengaruh GUG
beserta variabel-variabel mediasinya yaitu: penerapan akuntansi manajemen,
teknik manajemen dan pilihan strategi terhadap kinerja dengan R2 yang positif.
Subsampel PTS yang berakreditasi A dan B memiliki arah koefisien estimasi
negatif sementara Subsampel lainnya memiliki arah koefisien estimasi positif. Ini
menegaskan kebenaran hasil uji beda subsampel PTS berakreditasi A dan B
dengan subsampel lainnya yang menunjukkan model struktural memiliki
perbedaan yang signifikan. Arah hubungan simultan yang negatif pada sampel
PTS berakreditasi A dan B menyiratkan bahwa GUG yang ada saat ini belum
mampu berdampak positif terhadap kinerja baik secara parsial maupun secara
simultan. Jika dihubungkan dengan hasil pengaruh tidak langsung GUG terhadap
Kinerja yang signifikan, menyiratkan bahwa pada PTS mutlak diperlukan peran
akuntansi manajemen, teknik manajemen dan pilihan strategi yang tepat untuk
mencapai kinerja yang diharapkan. Ketika perlakuan dan penerapan variabelvariabel mediasi dilakukan dengan tepat dan selaras dengan GUG dan Kinerja
sangat mungkin akan meningkatkan kinerja Prodi secara keseluruhan. Nilai R2
yang positif dan mendekati 1 membuktikan bahwa model keselarasan yang
dibangun cukup baik dan kuat.
Akhirnya ujung penelitian ini adalah membuktikan Penerapan Akuntansi
Manajemen, Penerapan Teknik Manajemen, dan Pilihan Strategi merupakan
faktor mediasi fit antara Good University Governance dan Kinerja. Sekalipun
gagal membuktikan adanya efek mediasi penuh, secara keseluruhan penelitian ini
membuktikan adanya fit dalam bentuk mediasi parsial dengan peran signifikan.
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Fit antara GUG dan berbagai variabel mediasi mampu meningkatkan Kinerja
Prodi.
Selain membuktikan fit sebagai mediasi (Venkatraman, 1989), penelitian ini
juga membuktikan kembali kajian Chenhall dan Langfield-Smith (1998) yang
menggunakan pendekatan sistem melalui teknik manajemen dan penerapan
akuntansi manajemen untuk melihat kecenderungan penerapan satu

strategi

ataupun variasi berbagai strategi, strategi yang jelas maupun yang samar atau
stuck in the middle (Parnell, 2010). Pendekatan sistem ini merupakan salah satu
dari tiga pendekatan utama dalam kerangka kontinjensi (seleksi, interaksi, dan
sistem) yang oleh Drazin dan Van de Ven (1985) dianggap merupakan pandangan
yang utuh dalam aplikasi konsep fit.
Sedari awal menjadi konsentrasi penelitian ini adalah adanya fit antara
konteks atau lingkungan, struktur, strategi dan kinerja seperti dikemukakan
Venkatraman dan Prescott (1990), Bae (2011) dan Ganescu (2012). Arah
pengaruh tidak langsung yang signifikan antara GUG terhadap kinerja dapat
membuktikan bahwa fit antara konteks dan strategi berpengaruh terhadap kinerja.
Hasil kajian Chenhall dan Langfield-Smith (1998)

yang menyatakan hanya

sebagian penerapan akuntansi manajemen dan teknik manajemen yang berperan
bagi strategi dan kinerja organisasi terjawab oleh penelitian ini.
Hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan Shank (1989) yang
mengemukakan bahwa perbedaan cara pandang antara manajer dalam
menerapkan strategi akan mempengaruhi penerapan akuntansi manajemen
(Shank, 1989), justru penerapan akuntansi manajemen yang mempengaruhi
pilihan strategi Prodi, sekalipun dengan pengaruh yang relatif sangat kecil,
bergantung pada strategi khusus yang ditekankan (Song, et al., 2007; Acquaah,
2013; Parnell, 2010) dan konteks organisasi nirlaba (Tucker dan Parker, 2013).
Penelitian ini menegaskan temuan Juliana (2011) yang menunjukkan bahwa
akuntansi manajemen merupakan faktor penting dalam pencapaian kinerja
organisasi. Demikian juga penelitian ini menguatkan temuan Shield dan Young
(1989) dan Argyris dan Kaplan (1994), dan Shields (1995) yang membuktikan
bahwa penerapan akuntansi manajemen terkait dengan kinerja dan evaluasinya.
Penerapan akuntansi manajemen yang tepat (senjangan anggaran, pengukuran
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kinerja, dan akuntansi manajemen modern) akan berdampak positif bagi kinerja.
Hal tersebut mendukung temuan Haedicke dan Feil (1991) dan Innes dan Mitchell
(1991) yang menemukan bahwa implementasi akuntansi manajemen yang tepat
akan membawa dampak positif atas kinerja organisasi.
Berkenaan dengan teknik manajemen yang diterapkan Prodi, penelitian ini
membuktikan kajian Kyriakopoulos et al. (2004) dan Kucukancabas dan Akyol
(2009) yang memasukkan manajemen dan orientasi strategi sebagai variabel yang
mempengaruhi kinerja. Penelitian ini mendukung penelitian Chenhall dan Smith
(1998) yang menunjukkan pengaruh teknik manajemen terhadap kinerja dalam
kerangka kontinjensi, seperti juga yang dilakukan oleh Juliana (2011).
Temuan penting penelitian ini mendukung kajian Drazin dan Van (1985),
Bae (2011), Ganescu (2012) dan Tucker dan Parker (2013) bahwa pemahaman
atas hubungan konteks, struktur dan kinerja suatu organisasi dapat memberikan
manfaat hanya jika dilakukan secara simultan atas berbagai faktor kontinjensi,
alternatif struktur, dan kriteria kinerja secara komprehensif. Kinerja yang
diharapkan sesungguhnya merupakan hasil dari berbagai keselarasan konteks dan
strategi. Jika pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, konteks terhadap
kinerja melalui strategi dan struktur (seperti teknik manajemen dan penerapan
akuntansi manajemen) signifikan, maka terbentuk keselarasan antara konteks dan
strategi yang diterapkan organisasi. Temuan penelitian ini membuktikan adanya
keselarasan konteks (GUG) dengan kinerja melalui pilihan strategi dan struktur
internal organisasi yaitu teknik manajemen dan penerapan akuntansi manajemen.
Hasil estimasi beberapa hubungan antar variabel yang signifikan namun
berbeda arah serta beberapa koefisien estimasi yang kecil sangat mungkin terkait
dengan karakteristik objek yang diteliti yaitu PT pada satu sisi, dan karakteristik
PTN dan PTS disisi lain. Pada PT karakteristik yang berbeda terutama dalam hal
tujuan profitabilitas. Perguruan tinggi seperti diketahui tujuan utamanya adalah
kualitas layanan akademik yang prima, bukan profit, baru kemudian efisiensi dan
ekonomis. Tekanan utama kinerja PTN adalah pada penyerapan anggaran yang
telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan
layanan akademik yang terbaik, sementara pada PTS sekalipun bukan pada
penyerapan anggaran pemerintah namun layanan kualitas akademik berdasarkan
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rencana anggaran yang telah disetujui oleh pihak Yayasan tetap merupakan
prioritas kinerjanya. Dengan demikian penilaian kinerja PTN akan sangat berbeda
dengan penilaian kinerja PTS yang umumnya bertumpu pada angka-angka
akuntansi atau keuangan serta pilihan strategi yang dinamis.
Benang merah penelitian ini adalah fakta bahwa PT, baik PTN maupun PTS
sama-sama berusaha menerapkan tatakelola yang baik untuk menghasilkan kinerja
yang diharapkan. Hal tersebut terbukti dengan peran GUG yang begitu besar dan
mendominasi dalam model fit yang dibangun peneliti. Kecenderungan kejelasan
pilihan strategi yang cair antara prospectors, analyzers dan defenders
membuktikan bahwa PT tidaklah semata-mata mengandalkan pilihan strategi
tertentu saja dalam mencapai kinerja yang diharapkan (Parnell, 2010).
Penelitian ini membuktikan semakin penting dan perlunya penerapan
akuntansi manajemen dan teknik manajemen dalam mendukung upaya-upaya
pencapaian kinerja yang diharapkan. Namun demikian perlu dipikirkan pilihan
kombinasi berbagai strategi dalam perspektif Miles dan Snow yang efektif dalam
menciptakan kinerja yang optimal agar temuan Parnell (2010) dan dugaan Porter
(1986) bahwa kombinasi berbagai strategi berpotensi sulit mencapai kinerja yang
optimal tidak terjadi pada Program Studi.
Program Studi sebagai ujung tombak PT memandang bahwa aspek prinsipprinsip GUG adalah yang utama dalam meraih kinerja yang unggul. Prodi
memandang bahwa aspek utama GUG yang meliputi aspek Fairness,
Responsibilitas, Akuntabilitas, Etika, Struktur Governance, Transparansi,
Otonomi, Kredibilitas, dan Visi Misi merupakan hal yang signifikan
mempengaruhi kinerja dan variabel-variabel mediasinya.
Urgensi GUG lahir dari konteks lingkungan (internal dan eksternal),
governance, dan manajerial untuk menghasilkan posisi strategi kompetitif yang
tepat guna mencapai kinerja yang dicita-citakan. Penelitian ini menegaskan secara
mendasar jika keselarasan GUG, baik dari segi prinsip-prinsip, sturuktur
governance, dan nilai, dengan posisi strategi kompetitif PT tepat, maka akan
berdampak positif terhadap kinerja. Demikian pula jika akuntansi manajemen dan
teknik manajemen dilibatkan dalam sistem GUG akan menjadikan hubungan
GUG dan strategi untuk mencapai kinerja makin fit.
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BAB 6
KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari pengujian 3 kelompok
hipotesis yang diajukan, penelitian ini memberikan gambaran yang nyata bahwa
Hubungan Good University Governance dan Kinerja Program Studi dipengaruhi
oleh Penerapan Akuntansi Manajemen, Penerapan Teknik Manajemen, dan
Pilihan Strategi sebagai mediasi fit. Pada konteks Strategic Business Unit (SBU)
Perguruan Tinggi, khususnya pada tingkat Program Studi, Penerapan Akuntansi
Manajemen, Penerapan Teknik Manajemen, dan Pilihan Strategi merupakan
suatu model fit sebagai mediasi yang berkontribusi pada pencapaian kinerja
yang diharapkan (Venkatraman, 1989; Song et al., 2007; Bae, 2011; Parnell,
2010; Ganescu dan Christina, 2012; dan Acquaah, 2013). Sesuai identifikasi dan
rumusan masalah, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama.
1. Good University Governance berpengaruh langsung terhadap Kinerja
Kesimpulan tersebut mendukung temuan Gupta dan Sharma

(2014),

Martinez dan Fernandez (2010), Chang et al. (2004), Kyriakopoulos et al. (2004),
dan Beth dan Yarbrough (1999) yang membuktikan adanya hubungan antara
governance dengan kinerja. Pada konteks PT hasil tersebut mendukung temuan
Brown Jr (2001), Boezerooj (2006) dan Muhi (2010) bahwa terdapat pengaruh
langsung GUG terhadap Kinerja. Kesimpulan ini berlawanan dengan temuan
Meznar dan Johnson (2005) dan Leni dan Rasyd (2010), yang justru menunjukkan
tidak ada hubungan antara governance dengan kinerja. Kesimpulan tersebut
didukung oleh hasil pengujian PTS

dan PTN. Hanya saja pengujian Prodi

Akuntansi dari PTS yang berakreditasi A dan B

gagal mendukung adanya

pengaruh positif Good University Governance terhadap kinerja.
Salah satu karakteristik Good University Governance adalah mendorong
Prodi menaati norma-norma, ketentuan-ketentuan, dan prinsip-prinsip Good
University Governance yang dituntut stakehoders secara ketat. Hal itu
menjadikan Prodi PTS yang berakreditasi A dan B tidak dapat lagi lincah dan
fleksibel mengejar kinerja yang diharapkan. Kaprodi sangat berhati-hati dalam
mengungkit kinerja karena setiap akan bertindak senantiasa harus melihat norma
245
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dan aturan yang ditetapkan. Dengan demikian semakin kaku dan rigid prinsipprinsip Good University Governance semakin kesulitan Prodi mencapai kinerja
yang ditargetkan. Di situlah diharapkan adanya peran variabel mediasi untuk
meningkatkan peran GUG terhadap pencapaian kinerja yang diharapkan.
Secara keseluruhan pengaruh Good University Governance terhadap
variabel manifes dari Kinerja mendukung pernyataan Fielden (2008). Hasil
tersebut menegaskan bahwa pengaruh Good University Governance terhadap
kinerja dapat dilihat dari kinerja PT dalam lima dimensi berturut-turut kinerja staf
atau sumberdaya manusia, layanan akademik, keuangan, mahasiswa, dan riset
(Fielden, 2008).
Good University Governance berperan besar dalam kinerja staf yang dapat
dilihat dari kinerja penyerahan nilai evaluasi hasil belajar dari dosen dengan tepat
waktu serta semakin baiknya sistem remunerasi dan evaluasi kinerja staf. Good
University Governance dapat meningkatkan layanan akademik yang diberikan
Prodi berupa perkuliahan tatap muka, ketersediaan dan penggunaan ICT, layanan
administrasi akademik, bimbingan dan konseling, minat dan bakat, dan layanan
beasiswa. Good University Governance juga mendorong peningkatan aset
intelektual berupa jabatan akademik dosen tetap yang semakin tinggi. Good
University Governance mampu menciptakan suasana pembelajaran yang baik
sehingga indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa semakin meningkat, rata-rata
lama kelulusan semakin cepat, dan persentase lulusan diserap oleh lapangan kerja
semakin tinggi. Demikan pula GUG akan mendorong peningkatan kinerja riset
yang dihasilkan oleh Prodi.
2. Terdapat pengaruh parsial GUG dan variabel mediasi Fit terhadap Kinerja
a. Good University Governance berpengaruh langsung terhadap Penerapan
Akuntansi Manajemen
GUG berpengaruh positif terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen
melengkapi kajian Juliana (2011). Adanya Penerapan Akuntansi Manajemen yang
dipengaruhi oleh GUG memperkuat temuan Schiff and Lewin (1970), Merchant
(1985), Young (1985), Lukka (1988), Shields dan Young (1989, 1994), Dunk
(1993), Argyris dan Kaplan (1994), dan Shields (1995), Kaplan dan Norton,
(1996), O’ Hanlon dan Peasnell (1998), dan Otley (1999).
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terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen didukung oleh pengujian tambahan
atas seluruh PTS dan PTS yang berakreditasi A dan B.
Hasil yang berbeda nampak saat dilakukan pengujian tambahan dengan
menggunakan PTN.

Sekalipun dengan nilai koefisien estimasi kecil, GUG

berpengaruh negatif terhadap Penerapan Akuntansi Manajemen. Hal tersebut
dapat dimaknai bahwa dengan semakin bagusnya GUG semakin Program Studi
sulit menerapkan akuntansi manajemen. Seperti diketahui PTN adalah bagian dari
institusi pemerintah yang gerak langkahnya selalu dihadapkan kepada adanya
aturan yang sentralistik. Sepanjang belum ada ketentuan dari Pemerintah tentang
optimalisasi akuntansi manajemen dalam praktik tata kelola PT, maka Program
Studi masih sangat berhati-hati dalam menerapkannya.
Fakta tersebut dapat dijelaskan ketika ditelusuri ke pengaruh tidak langsung
GUG terhadap variabel manifes Penerapan Akuntansi Manajemen. Perencanaan
dan pelaksanaan anggaran Prodi harus ditetapkan dan tertuang dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Kementerian (RKA-K) terkait. Optimalisasi dalam
besaran dan bentuk pelaksanaan anggaran yang berbeda dari RKA-K harus
melalui mekanisme perubahan RKA-K yang tidak setiap saat dapat dilakukan.
Penerapan senjangan anggaran pun juga sangat berhati-hati agar tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sepanjang belum
terdapat aturan yang jelas tentang pemanfaatan akuntansi modern seperti ABC
dan TC, Kaprodi belum dapat menenerapkan secara resmi dalam pengelolaan
Prodinya.

Demikian pula untuk adopsi pengukuran kinerja melalui BSC,

Pengukuran berbasis kinerja dan EVA, sekalipun dilakukan oleh sebagian Prodi
namun tidak bersifat resmi. Akan tetapi, interpretasi hasil pengujian PTN tersebut
harus dilakukan secara hati-hati mengingat pengujian tersebut dilakukan dalam
model persamaan struktural dimana pemaknaan hubungan satu variabel laten
terhadap variabel laten lainnya harus memperhatikan hubungan antar variabel
laten lainnya.
Secara keseluruhan pengaruh GUG terhadap variabel manifes penerapan
akuntansi manajemen yaitu pengukuran kinerja, senjangan anggaran dan praktik
akuntansi modern juga terbukti. Terhadap variabel manifes Penerapan Akuntansi
Manajemen, yaitu Pengukuran Kinerja, Penerapan Akuntansi Modern dan praktik
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senjangan anggaran juga terbukti. Temuan tersebut berarti bahwa semakin baik
GUG

Prodi

maka

semakin

kuat

Prodi

dalam

mengadopsi

dan

mengimplementasikan balance scorecard, pengukuran berbasis kinerja, dan
economic value added. Semakin baik GUG maka penggunaan metode activity
based costing dan target costing dilakukan dalam menghitung beban anggaran
Prodi akan semakin intensif. Semakin baik GUG maka semakin baik pemanfaatan
senjangan anggaran dalam penyusunan dan pengusulan anggaran yang realistis,
dan senjangan anggaran hanya dipakai untuk sesuatu yang benar.
b. Good University Governance berpengaruh langsung terhadap Penerapan Teknik
Manajemen
GUG berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan teknik manajemen
tersebut menindaklanjuti pernyataan Chenhall dan Langfield-Smith (1998) tentang
aspek yang mempengaruhi teknik manajemen. Pengaruh yang signifikan tersebut
memperkuat pernyataan Kim (2008), Sumarni (2009), Ganescu dan Christina
(2012), dan El Hokayem dan Kairoz (2014) yang menyebutkan bahwa faktorfaktor GUG menentukan keberhasilan penerapan teknik manajemen. Hasil
tersebut didukung hasil pengujian tambahan pada seluruh PTS dan PTN. Hasil
yang berbeda nampak dari pengujian PTS berakreditasi A dan B. Terdapat
pengaruh negatif antara GUG terhadap Penerapan Teknik Manajemen. Boleh jadi
peran dari teknik-teknik manajemen sudah terserap atau tergantikan oleh peran
GUG itu sendiri.
Didukung oleh pengujian seluruh PTS, terhadap variabel-variabel manifes
dari Penerapan Teknik Manajemen juga berpengaruh positif signifikan. Pengaruh
GUG terhadap variabel manifes Penerapan Teknik Manajemen berturut-turut dari
yang paling besar ke yang kecil adalah Pengendalian Internal, Sistem Informasi
terintegrasi, Sistem Jaminan Mutu, dan Inovasi.
Temuan ini berarti bahwa semakin baik GUG maka akan semakin baik
pengendalian internal Prodi. Semakin baik GUG Prodi maka akan semakin baik
dan meluas penerapan sistem informasi akuntansi dan manajemen serta penerapan
information communication and Technology (ICT). Semakin baik GUG Prodi
maka semakin baik sistem jaminan mutu yang dibangun Prodi meliputi sistem dan
prosedur serta dokumen, termasuk lembaganya. Prodi semakin berkonsentrasi
pada pencapaian akreditasi BAN PT yang lebih baik dan perolehan sertifikasi
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sistem jaminan mutu. Semakin baik GUG Prodi maka kebutuhan inovasi Prodi
melalui pembukaan program studi/jenjang studi/peminatan baru, pembukaan
distance learning, pembukaan program double degree (kerjasama dengan PT
lain), dan pembukaan program off campuss semakin meningkat.
c. Good University Governance berpengaruh langsung terhadap Pilihan Strategi
Secara langsung GUG berpengaruh signifikan terhadap Pilihan Strategi
Prodi. Berkenaan dengan hubungan GUG dan Pilihan Strategi yang memiliki arah
negatif, dapat dimaknai bahwa Prodi yang memiliki GUG baik lebih memilih
prioritas strategi yang kejelasannya stuck in the middle atau kombinasi pilihan
strategi prospectors, defenders, dan analyzers. Prodi yang memiliki GUG belum
baik cenderung memilih prioritas strategi tunggal, prospectors (Parnell, 2010).
Hasil tersebut didukung oleh hasil pengujian tambahan seluruh PTS.
Hasil tersebut mendukung kajian Venkatraman dan Prescott (1990) dan
temuan disertasi Boezerooj (2006), dan Juliana (2011) bahwa kondisi internal dan
eksternal organisasi, dalam hal ini governance, berpengaruh terhadap strategi.
Selain itu hasil pengujian menegaskan penelitian Smith, et al. (1989) yang
mengungkap adanya peran governance terhadap pilihan strategi dalam tipologi
strategi Miles dan Snow (1978) yaitu prospectors, defenders, analyzers, dan
reactors. Menurut Smith, et al. (1989) tipologi strategi dari Miles dan Snow
(1978) tersebut dapat mencerminkan kompleksitas lingkungan yang dihadapi
organisasi dan proses organisasional dari berbagai dimensi, misalnya persaingan,
perilaku konsumen, situasi dan respon pasar, teknologi, struktur organisasi dan
karakteristik manajerial lainnya.
Strategi prospectors lebih kepada peningkatan kualitas SDM, sumber daya
dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan layanan baru dan pasar
baru tersedia terlebih dahulu dan dapat diakses. Pemilihan strategi defenders,
dapat dilihat dari konsentrasi Prodi pada pengembangan Prodi, pengendalian
biaya dan kualitas untuk mempertahankan posisi keuangan yang aman. Selain itu
Prodi berusaha mengidentifikasi masalah-masalah untuk mencari solusi dalam
mempertahankan posisi Prodi yang baru kemudian meningkatkan penawaran
produk layanannya. Program studi memilih strategi analyzer dengan cara
mengadopsi ide-ide baru dan inovasi ketika telah dilakukan analisis yang benar-

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Universitas Indonesia

16/42132.pdf

250

benar cermat, melakukan monitoring pasar secara wajar; identifikasi dan analisis
tren dan kemudian mengembangkan penawaran layanan baru yang benar-benar
potensial terbukti. Prodi lebih memilih memantapkan layanan yang telah ada
daripada mengejar layanan yang baru.
Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh pengujian tambahan atas PTN. GUG
terhadap Pilihan Strategi berpengaruh signifikan dengan tanda positif. Hasil
tersebut bermakna bahwa pada saat posisi GUG PTN sudah baik maka pilihan
strateginya adalah fokus pada strategi tunggal, Prospectors.
d. Penerapan Akuntansi Manajemen Berpengaruh Langsung terhadap Pilihan
Prioritas Strategi
Penerapan Akuntansi Manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap
pilihan strategi. Prodi yang memiliki Penerapan Akuntansi Manajemen yang
efektif lebih memilih prioritas strategi tunggal, prospectors. Hasil pengujian
tersebut didukung oleh uji tambahan seluruh PTS dan dikuatkan oleh hasil
pengujian tambahan PTN. Sementara itu hasil pengujian PTS berakreditasi A dan
B menunjukkan tidak ada pengaruh antara penerapan akuntansi manajemen dan
pilihan strategi. Secara keseluruhan hasil tersebut mendukung kajian Naranjo-Gil
dan Hartmann (2006) dan Acquaah (2013) tentang peran akuntansi akuntansi
yang canggih dalam implementasi strategi.
Peran akuntansi manajemen terhadap strategi pada penelitian ini berbeda
arah dengan hasil kajian Shields (1995) dan Ansari dan Bell (1997) yang
membuktikan adanya pengaruh antara strategi dan penerapan akuntansi modern.
Hasil ini menyempurnakan temuan Fisher (1995) bahwa tidak hanya pilihan
strategi mempengaruhi akuntansi manajemen namun juga sebaliknya akuntansi
manajemen mempengaruhi pilihan strategi. Dengan demikian antara akuntansi
manajemen dan strategi terjadi hubungan timbal balik.
Hasil tersebut bermakna bahwa Prodi dengan senjangan yang lebar lebih
jelas memilih strategi tunggal, bukan kombinasi berbagai strategi, khususnya
prospectors karena prospectors lebih membutuhkan inovasi dan alokasi biaya
yang cukup besar. Demikian pula penerapan akuntansi modern (ABC dan TC)
yang efektif mendorong Prodi memilih strategi Prospectors untuk menghadapi
kompetisi. Oleh karena itu agar kompetitif, suatu proses harus efisien, efektif, dan
mengoptimalkan produksi pada tingkat kualitas tertinggi dengan tingkat biaya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Universitas Indonesia

16/42132.pdf

251

yang serendah mungkin. Berkenaan dengan penerapan sistem pengukuran kinerja,
hasil penelitian ini mendukung Kaplan dan Norton (1996), bahwa penerapan
sistem pengukuran kinerja sangat penting bagi pimpinan dalam memantau
implementasi strategis kegiatan dengan cara membandingkan antara hasil aktual
dengan sasaran dan tujuan strategis. Salah satu manajemen pengukuran kinerja
adalah BSC. Kekuatan utama pendekatan BSC adalah penekanan pada hubungan
pengukuran kinerja dengan strategi unit bisnis. BSC berpotensi mendorong
manajer senior untuk memperhatikan isu-isu fundamental dari penyebaran tujuan
strategi organisasi yang efektif.
e. Penerapan Teknik Manajemen
Strategi
Penerapan Teknik Manajemen

Berpengaruh Langsung terhadap Pilihan
berpengaruh positif signifikan terhadap

Pilihan Prioritas Strategi. Jika penerapan teknik manajemen pada Prodi efektif
maka Prodi akan memilih prioritas strategi tunggal, prospectors. Ketika penerapan
teknik manajemen Prodi belum efektif, Prodi cenderung memilih kombinasi
beberapa strategi, defenders, reactors, analyzers, atau kejelasan strategi stuck in
the middle (Parnell, 2010). Hal tersebut menguatkan temuan Chenhall dan
Langfield-Smith (2003). Jika pada penelitian Simons (1995) dan Langfield-Smith
(1997) strategi berdampak pada aspek-aspek manajemen, penelitian ini
membuktikan bahwa manajemen juga berdampak kepada strategi. Jadi hubungan
diantara dua variabel tersebut, strategi dan manajemen adalah saling
mempengaruhi (Acquaah, 2013). Hasil tersebut juga didukung oleh hasil uji
seluruh PTS.
Penerapan Teknik Manajemen berpengaruh terhadap variabel-variabel
manifes dari Pilihan Prioritas Strategi. Hasil tersebut bermakna bahwa sistem
jaminan mutu yang efektif, inovasi yang tepat, sistem informasi manajemen
terintegrasi yang efektif, dan pengendalian internal yang efektif menyebabkan
Prodi memilih prioritas strategi tunggal, prospectors. Temuan ini memperkokoh
pernyataan Chenhall dan Langfield-Smith (2003) bahwa sistem pengendalian
manajemen atau sistem pengendalian internal adalah hal yang penting dalam
menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung formulasi dan
implementasi strategis. Sistem pengendalian internal memberikan informasi yang
dapat digunakan manajer dalam mengembangkan dan mempertahankan pola
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perilaku tertentu dalam organisasi. Agak berbeda dengan Simons (1995) dan
Langfield-Smith (1997) yang menyatakan bahwa jenis perencanaan dan strategi
yang berbeda akan menyebabkan konfigurasi sistem pengendalian yang berbeda
pula.
Penjaminan dan pengendalian mutu dalam proses belajar mengajar, dalam
adminstrasi, dan dalam penelitian dianggap mutlak perlu untuk menjamin
tercapainya tujuan PT (Indrajit dan Djokopranoto, 2006). Keberadaan kebijakan
dan implementasi evaluasi dan pengendalian mutu dalam sistem mutu
menandakan adanya upaya untuk menjaga kualitas dan pencapaian kinerja
berkelanjutan melalui pilihan strategi yang diterapkan. Temuan ini juga
menegaskan

peran

teknologi

informasi

dalam

mengintegrasikan

sistem

manajemen (Indrajit dan Djokopranoto, 2006).
Proses inovasi bisnis adalah bagian terpenting organisasi agar dapat terus
tumbuh dan berkembang. Proses inovasi bisnis yang tepat sangat terkait dengan
pilihan strategi. Penggiatan penelitian, kapasitas dosen dan peneliti, pembukaan
program baru pada perguruan tinggi merupakan cerminan arah strategi yang
dipilih. Oleh karena itu semakin baik dan benar inovasi yang dilakukan Prodi
maka semakin condong Prodi memilih strategi prospectors (Song et al., 2007).
Hasil yang berbeda saat dilakukan pengujian menggunakan PTS
berakreditasi A dan B dengan hasil tidak signifikan, dan pengujian PTN dengan
hasil berlawan arah dengan hasil uji Awal. Hasil tersebut bermakna semakin baik
penerapan teknik-teknik manajemen maka Prodi memilih prioritas strategi
dengan kejelasan yang stuck in the middle atau kombinasi beberapa strategi.
f. Pilihan Strategi Berpengaruh Langsung terhadap Kinerja
Kejelasan Pilihan Strategi secara langsung berpengaruh positif terhadap
Kinerja Prodi. Hasil pengujian tersebut didukung oleh pengujian tambahan
keseluruhan PTS dan PTS berakreditasi A dan B.

Dengan demikian pilihan

strategi yang tepat akan menciptakan kinerja yang superior bagi organisasi. Hasil
penelitian ini mendukung temuan Chenhall dan Smith (1998) yang membuktikan
bahwa pilihan strategi yang berbeda menghasilkan kinerja yang berbeda (Parnell,
2010). Hasil tersebut menguatkan kajian Meznar dan Johnson (2005) yang
membuktikan bahwa dalam konteks fit strategi berpengaruh terhadap kinerja.
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Orientasi strategi tertentu yang tepat akan meningkatkan kinerja seperti kajian
Kyriakopoulos et al. (2004), dan Kucukancabas dan Akyol (2009). Dengan
demikian dapat dikatakan semakin jelas Prodi memilih prioritas strategi maka
kinerja Prodi akan semakin baik. Pada pengujian PTN menunjukkan bahwa
semakin Prodi memilih berkonsentrasi pada strategi Prospectors maka kinerja
secara keseluruhan menurun. Kinerja meningkat jika Prodi memilih strategi
dengan kejelasan moderat atau kombinasi beberapa strategi.
Dari pengujian tambahan dengan menggunakan pendekatan analisis jalur
pengaruh variabel manifes strategi terhadap kinerja menunjukkan bahwa
Prospectors berpengaruh ke hampir seluruh manifes Kinerja kecuali terhadap
Riset (Parnell, 2010; Song et al., 2007; Acquaah, 2013). Pengaruh terbesar
Prospectors terhadap Kinerja hingga terkecil berturut-turut Kinerja Staf, layanan
akademik, mahasiswa dan kinerja keuangan.

Pengaruh Analyzers terhadap

seluruh variabel manifes kinerja tidak signifikan. Demikan pula pengaruh
Prospectors dan Reactors terhadap Kinerja Riset tidak signifikan.
Akan tetapi, sekalipun tidak signifikan, pengaruh prospectors terhadap riset
masih lebih baik dibandingkan pengaruh pilihan strategi lainnya (analyzers,
defenders, dan reactors) terhadap riset. Dengan tanda yang positif, pengaruh
tersebut mengkonfirmasi kondisi riil di Indonesia yang menunjukkan kinerja riset
masih rendah. Melalui pilihan prioritas strategi Prodi, khususnya pada strategi
prospectors, PT berusaha meningkatkan kinerja risetnya menuju research
university. Prospectors umumnya bersaing dengan cara mengidentifikasi
kebutuhan pelanggan laten, respon cepat atas perubahan lingkungan, menangkap
peluang pasar, meluncurkan produk baru yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan
laten, fokus pada sumber daya yang signifikan untuk pengembangan produk
baru, riset pasar, dan biaya tinggi atas pemasaran (Maltz dan Kohli, 1996; Narver
dan Slater, 1990; Narver dan Slater, 2004; Hambrick, 1983; Shortell dan Zajac,
1990;. Walker et al., 2003).
3. Pilihan Strategi merupakan mediasi fit antara GUG, Penerapan Akuntansi
Manajemen, dan Penerapan Teknik Manajemen terhadap Kinerja
a. GUG berpengaruh tidak langsung terhadap Kinerja melalui Pilihan Strategi
Orientasi pilihan strategi “stuck in the middle” atau kombinasi memediasi
peran GUG terhadap pencapaian kinerja. Hasil tersebut kontradiksi dengan hasil
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penelitian Meznar dan Johnson (2005) yang tidak menemukan hubungan yang
jelas antara governance dan kinerja dalam kerangka fit. Penelitian ini
membuktikan bahwa peran pilihan strategi memperjelas pengaruh governance
terhadap kinerja, khususnya pada konteks PT. Dengan demikian hipotesa 3.a
terdukung.
b. Penerapan Akuntansi Manajemen berpengaruh tidak langsung terhadap Kinerja
melalui Pilihan Strategi
Semakin intensif penerapan akuntansi manajemen maka program studi
semakin berorientasi pada strategi tunggal, khususnya prospector. Semakin
program studi fokus pada strategi tertentu maka kinerja yang diharapkan akan
semakin terwujud. Hasil ini menegaskan temuan Henri (2006) dan Widener
(2007) dan Moores dan Mula (2000) bahwa tidak ada hubungan langsung antara
akuntansi manajemen dan kinerja, namun hubungan tersebut melalui pilihan
strategi kompetitif seperti Henri (2006), Widener (2007), dan Acquaah (2013).
Dalam konteks PT, hasil kajian Simon (1987, 1995, 2000), terbukti kembali
bahwa ada pengaruh tidak langsung akuntansi manajemen terhadap kinerja
melalui strategi bisnis.
c. Penerapan Teknik Manajemen berpengaruh tidak langsung terhadap Kinerja
melalui Pilihan Strategi
Strategi Prospector, Defender, Analyzer dan Reactor mampu memainkan
peran atas penerapan teknik manajemen dalam meningkatkan kinerja Program
Studi. Semakin baik penerapan teknik-teknik manajemen maka program studi
akan semakin fokus pada strategi tunggal, terutama prospector, yang diharapkan
dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hasil tersebut menegaskan temuan
Song et al. (2007) dan Acquaah (2013) bahwa pengendalian internal, sistem
informasi, sistem jaminan mutu, dan inovasi berpengaruh terhadap kinerja yang
dimediasi

oleh

pilihan

strategi.

Alignment

mendorong

perusahaan

mempertimbangkan upaya meningkatkan kesesuaian antara TI.
d. Good University Governance Berpengaruh Tidak Langsung terhadap Pilihan
Strategi melalui Penerapan Akuntansi Manajemen dan Penerapan Teknik
Manajemen
Hasil

tersebut

bermakna

bahwa

keberadaan

Penerapan

Akuntansi

Manajemen dan Penerapan Teknik Manajemen mampu mengubah arah pilihan
strategi Prodi. Jika sebelumnya pada saat pengaruh langsung GUG terhadap
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Pilihan Prioritas menunjukkan bahwa Prodi memilih prioritas strategi yang
kejelasannya stuck in the middle atau kombinasi beberapa strategi, maka dengan
peran mediasi Penerapan Akuntansi Manajemen dan Penerapan Teknik
Manajemen pilihan strategi menjadi jelas pada strategi tunggal, prospectors
(Parnell, 2010). Hasil tersebut didukung hasil pengujian keseluruhan PTS.
Sementara itu hasil pengujian PTS berakreditasi A dan B tidak mendukung. Hasil
pengujian PTN juga signifikan.
e. Terdapat peran mediasi fit Good University Governance dan Kinerja
Adanya pengaruh Good University Governance terhadap kinerja melalui
variabel-variabel

mediasinya

tersebut

mendukung

penelitian-penelitian

sebelumnya dalam kerangka teori kontinjensi. Penelitian ini membuktikan adanya
variabel-variabel kontinjensi yang menentukan pencapaian kinerja organisasi
(Venkatraman, 1989; Drazin dan Van de Ven, 1985; Kyriakopoulos et al., 2004;
Kucukancabas dan Akyol, 2009; Bae, 2011; dan Ganescu dan Christina, 2012;
Acquaah, 2013). Pada konteks PT hasil tersebut menegaskan bahwa teori-teori
kontinjensi yang berkembang di corporate dapat diterapkan pada SBU PT yaitu
Program Studi, namun dengan memperhatikan konteks organisasi khususnya
organisasi nirlaba (Tucker dan Parker, 2013). Jika dilihat dari besarnya nilai
koefisien dan dibandingkan pengaruh langsung Good University Governance
terhadap Kinerja, keberadaan penerapan akuntansi manajemen, penerapan teknik
manajemen dan pilihan prioritas strategi mampu menguatkan bahkan mengubah
arah hubungan Good University Governance dengan Kinerja menjadi lebih
positif. Seperti yang terjadi pada PTS berakreditasi A dan B, pengaruh langsung
Good University Governance terhadap kinerja yang negatif, berubah menjadi
positif ketika melalui variabel-variabel mediasinya.
Secara keseluruhan penelitian ini mendukung hasil kajian Drazin dan Van
de Ven (1985), Parnell (2010), Bae (2011), dan Ganescu dan Christina (2012),.
Variabel-variabel kontinjensi seperti akuntansi manajemen dan manajemen serta
strategi memainkan peranannya dalam penciptaan kinerja. Terbukti ketika
lingkungan-struktur-strategi diperlakukan dengan tepat akan menciptakan fit yang
mampu menghasilkan kinerja yang superior (Bae, 2011).
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Secara keseluruhan terbentuk fit sebagai mediasi atas pengaruh Good
University Governance terhadap Kinerja melalui Penerapan Akuntansi
Manajemen, Penerapan Teknik Manajemen, dan Pilihan Prioritas Strategi.
Sekalipun gagal membuktikan adanya efek mediasi penuh, Pengujian Hipotesis
mampu membuktikan adanya mediasi marginal. Dengan kata lain Penerapan
Akuntansi Manajemen, Penerapan Teknik Manajemen, dan Pilihan Prioritas
Strategi merupakan faktor mediasi fit antara Good University Governance dan
Kinerja.
Kesimpulan utama tersebut mendukung kajian Venkatraman (1989), Drazin
dan Van de Ven (1985), Bae (2011), dan Ganescu dan Christina (2012) bahwa fit
antara konteks, struktur, strategi akan menciptakan kinerja yang diharapkan.
Selain itu juga menjawab Chenhall dan Langfield-Smith (1998) yang menyatakan
hanya sebagian teknik manajemen dan penerapan akuntansi manajemen yang
berperan bagi strategi dan kinerja organisasi. Seluruh indikator teknik manajemen
dan penerapan akuntansi manajemen berperan dalam dalam peningkatan kinerja
Program Studi.
Penelitian ini juga mendukung kajian Chenhall dan Langfield-Smith (1998)
yang menggunakan pendekatan sistem melalui penerapan akuntansi manajemen
dan teknik manajemen untuk melihat kecenderungan penerapan satu

strategi

ataupun variasi berbagai strategi (Parnell, 2010). Pendekatan sistem ini
merupakan salah satu dari tiga pendekatan utama dalam kerangka kontinjensi
(seleksi, interaksi, dan sistem) yang oleh Drazin dan Van de Ven (1985) dianggap
merupakan pandangan yang utuh dalam aplikasi konsep fit.
Sedari awal menjadi konsentrasi penelitian ini adalah adanya fit antara
konteks atau lingkungan, struktur, strategi dan kinerja seperti dikemukakan
Venkatraman dan Prescott (1990), Bae (2011) dan Ganescu dan Christina (2012).
Arah pengaruh tidak langsung yang signifikan antara GUG terhadap kinerja dapat
membuktikan bahwa fit antara konteks dan strategi berpengaruh terhadap kinerja.
Berlawanan dengan Shank (1989) yang mengemukakan bahwa perbedaan cara
pandang dalam penerapan strategi akan mempengaruhi praktek akuntansi
manajemen, penelitian ini justru membuktikan bahwa penerapan akuntansi
manajemen yang mempengaruhi pilihan strategi Prodi (Acquaah, 2013).
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Penelitian ini menegaskan temuan Juliana (2011) yang menunjukkan bahwa
akuntansi manajemen merupakan faktor penting dalam pencapaian kinerja
organisasi. Demikian juga penelitian ini menguatkan temuan Shield dan Young
(1989) dan Argyris dan Kaplan (1994), dan Shields (1995) yang membuktikan
bahwa penerapan akuntansi manajemen terkait dengan kinerja dan evaluasinya.
Penerapan akuntansi manajemen yang tepat (senjangan anggaran, pengukuran
kinerja, dan akuntansi manajemen modern) akan berdampak positif bagi kinerja.
Hal tersebut mendukung temuan Haedicke dan Feil (1991) dan Innes dan Mitchell
(1991) yang menemukan bahwa implementasi akuntansi manajemen yang tepat
akan membawa dampak positif atas kinerja organisasi.
Penelitian ini juga membuktikan kajian Kyriakopoulos et al. (2004) dan
Kucukancabas dan Akyol (2009) yang memasukkan manajemen dan orientasi
strategi sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja. Penelitian ini mendukung
penelitian Chenhall dan Langfield-Smith (1998) yang menunjukkan pengaruh
teknik manajemen terhadap kinerja dalam kerangka kontinjensi, seperti juga yang
dilakukan oleh Juliana (2011).
Temuan utama penelitian mendukung kajian Drazin dan Van de Ven (1985),
Bae (2011) dan Ganescu dan Christina (2012) bahwa pemahaman atas hubungan
konteks, struktur dan kinerja suatu organisasi dapat memberikan manfaat hanya
jika dilakukan secara komprehensif atas berbagai faktor kontinjensi, alternatif
struktur, dan kriteria kinerja. Dengan kata lain bahwa kinerja yang diharapkan
sesungguhnya merupakan hasil dari berbagai keselarasan konteks dan strategi
yang tepat. Jika pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, konteks
terhadap kinerja melalui strategi dan struktur lain (seperti teknik manajemen dan
penerapan akuntansi manajemen) signifikan, maka terbentuk keselarasan antara
konteks dengan strategi yang diterapkan organisasi. Temuan penelitian ini
membuktikan adanya keselarasan konteks (GUG) dengan kinerja melalui pilihan
strategi dan struktur internal organisasi yaitu teknik manajemen dan penerapan
akuntansi manajemen.
Kesimpulan ini diperkuat oleh hasil robustness test yang membuktikan
bahwa hipotesis pilihan strategi mempengaruhi kinerja secara langsung ataupun
melalui akuntansi manajemen dan manajemen tidak terdukung. Hasil tersebut
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sangat mungkin karena faktor konteks penelitian yang berbeda dengan Shank
(1989) yaitu privat vs organisasi nonprofit (Tucker dan Parker, 2013).
Hasil estimasi beberapa hubungan antar variabel yang signifikan namun
berbeda arah serta beberapa koefisien estimasi yang kecil sangat mungkin terkait
dengan karakteristik objek yang diteliti yaitu PT pada satu sisi, dan karakteristik
PTN dan PTS yang bebeda disisi lain. Pada PT karakteristik yang berbeda
terutama dalam hal tujuan profitabilitas. PT yang tergolong public goods seperti
diketahui tujuan utamanya adalah kualitas layanan akademik yang prima, bukan
profit, baru kemudian efisiensi dan ekonomis. Tekanan utama kinerja PTN adalah
pada penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangundangan untuk menghasilkan layanan akademik yang terbaik, sementara pada
PTS sekalipun bukan pada penyerapan anggaran pemerintah namun layanan
kualitas akademik berdasarkan rencana anggaran yang telah disetujui oleh pihak
Yayasan tetap merupakan prioritas kinerjanya. Dengan demikian penilaian kinerja
PTN akan sedikit berbeda dengan penilaian PTS.
Nampak jelas bahwa PTS maupun PTN bersungguh-sungguh dalam
menerapkan tatakelola yang baik untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan.
Hal tersebut terbukti dengan peran GUG yang begitu besar dan mendominasi
dalam model fit yang dibangun. Kecenderungan pilihan strategi yang cair antara
prospectors, analyzers dan defenders membuktikan bahwa PT tidaklah sematamata mengandalkan pilihan strategi tertentu saja dalam mencapai kinerja yang
diharapkan. Penelitian ini menyiratkan semakin penting dan perlunya penerapan
akuntansi manajemen dan teknik manajemen dalam mendukung upaya-upaya
pencapaian kinerja yang diharapkan. Secara implisit pemilihan kombinasi
berbagai strategi oleh Program Studi untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan
harus dilakukan dengan sangat berhati-hati mengingat Porter (1986) dan Parnell
(2013) mengingatkan bahwa penggunaan kombinasi berbagai strategi atau
kejelasan strategi yang moderat akan mencapai kinerja yang lebih rendah
dibandingkan yang fokus pada strategi tunggal atau pilihan strategi yang jelas.
Inilah yang membuktikan mengapa kinerja Prodi secara keseluruhan masih
rendah.
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Hasil lain yang dapat diungkapkan adalah berkenaan dengan indikatorindikator yang merefleksikan masing-masing variabel penelitian. Kecuali pada
variabel pilihan prioritas strategi, hasil pengujian model pengukuran masingmasing variabel penelitian secara terpisah berubah konfigurasinya saat
dibandingkan dengan hasil pengujian model pengukuran masing-masing variabel
penelitian pada model fit Good University Governance dan Kinerja (Quyen,
2014). Pada saat uji model pengukuran terpisah indikator Good University
Governance dari yang terbesar hingga terkecil adalah : fairness, akuntabilitas,
transparansi, otonomi, struktur governance, responsibilitas, etika, kredibilitas, dan
visi misi. Pada saat uji model pengukuran pada model fit indikator Good
University Governance dari yang terbesar hingga terkecil adalah fairness,
responsibilitas, akuntabilitas, etika, struktur governance, transparansi, otonomi,
kredibilitas, dan visi misi.
Terdapat tiga indikator yang konsisten yaitu fairness pada posisi pertama,
kredibilitas dan visi misi pada posisi kedelapan dan kesembilan. Secara umum
perubahan konfigurasi tersebut terkait dengan komposisi variabel-variabel lain
yang dilibatkan dalam model fit GUG dan Kinerja. Dari empat indikator releksi
terbesar GUG, diluar prinsip-prinsip GUG yang umum ada pada tata kelola
organisasi, pada konteks PT, Etika merupakan unsur yang penting dalam
implementasi GUG. Etika inilah yang merupakan ruh atas seluruh kiprah PT
dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat.
Pada sisi lain, hal yang perlu diperhatikan adalah kenyataan bahwa Visi
Misi belum dipandang sebagai prinsip yang utama menentukan keberhasilan
GUG. Baik saat pengujian terpisah maupun dalam model fit, Visi Misi konsisten
menjadi prinsip GUG yang paling lemah. Hal ini menjadi agenda penting
pengembangan Prodi ke depan bahwa seluruh aktivitas Prodi harusnya berangkat
dari perencanaan strategik yang dilandasi oleh Visi Misi yang kuat, bukan hanya
sekedar kalimat normatif belaka.
Pada saat uji model pengukuran terpisah indikator Penerapan Akuntansi
Manajemen dari yang terbesar hingga terkecil adalah : budgetary slack, akuntansi
modern, dan pengukuran kinerja. Pada saat uji model pengukuran pada model fit
indikator Penerapan Akuntansi Manajemen dari yang terbesar hingga terkecil
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adalah pengukuran kinerja, akuntansi modern, dan budgetary slack. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa Prodi mulai realistis tentang keberadaan Good University
Governance yang utama adalah untuk meningkatkan peran pengukuran kinerja
dalam mencapai Kinerja yang diharapkan. Dengan sendirinya peranan Budgetary
Slack sendiri akan menurun dengan semakin kuatnya peran pengukuran kinerja
dan akuntansi modern.
Pada saat uji model pengukuran terpisah indikator Penerapan Teknik
Manajemen dari yang terbesar hingga terkecil adalah : pengendalian internal,
sistem jaminan mutu, sistem informasi terintegrasi, dan inovasi. Pada saat uji
model pengukuran pada model fit indikator Penerapan Teknik Manajemen dari
yang terbesar hingga terkecil adalah pengendalian internal, sistem informasi
terintegrasi, sistem jaminan mutu, dan inovasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
dukungan sistem informasi berbasis ICT dan sistem jaminan mutu atas
pengendalian internal merupakan indikator yang paling penting dalam teknik
manajemen sebagai implikasi dari Good University Governance yang semakin
baik. Pada konteks Program Studi, inovasi merupakan refleksi penerapan Teknik
Manajemen terkecil yang mengisyaratkan bahwa inovasi Program Studi hanya
bisa dicapai jika pengendalian internal, sistem informasi dan jaminan mutu telah
baik dan kuat.
Pada saat uji model pengukuran terpisah indikator Kinerja dari yang terbesar
hingga terkecil adalah : layanan akademik, keuangan, riset, staf, mahasiswa. Pada
saat uji model pengukuran pada model fit indikator Kinerja dari yang terbesar
hingga terkecil bergeser komposisinya menjadi staf, layanan akademik, keuangan,
mahasiswa, riset. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi variabel-variabel
dalam model fit Good University Governance dan Kinerja menggeser ukuran
kinerja utama dari layanan akademik menjadi kinerja staf/SDM. Dapat dinyatakan
bahwa staf yang kompeten menjadi pemicu atas ukuran kinerja lainnya. Hal yang
menarik adalah ukuran kinerja riset dan mahasiswa menunjukkan hasil yang
rendah. Secara implisit hasil ini menunjukkan bahwa model fit yang dibangun
belum mampu sepenuhnya mengungkit kinerja mahasiswa dan riset secara
optimal. Perlu ada terobosan-terobosan tambahan lainnya agar mahasiswa dapat
menyelesaikan studi tepat waktu, dengan IPK tinggi dan mudah terserap oleh
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dunia kerja. Demikian pula perlu langkah-langkah strategis agar mampu
mendorong Program Studi, khususnya para dosennya agar dapat menghasilkan
riset unggulan secara berkala dan kontinyu.

6.2. Kontribusi dan Implikasi Penelitian
1. Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini berkontribusi pertama membuktikan bahwa konteks yang
berbeda menimbulkan pola kontinjensi yang berbeda (Parnell, 2010).
Pemahaman atas hubungan konteks, struktur dan kinerja dapat bermanfaat hanya
jika dilakukan secara komprehensif atas berbagai variabel kontinjensi, alternatif
struktur, dan kriteria kinerja (Drazin dan Van de Ven, 1985; Bae, 2011; dan
Ganescu dan Christina, 2012). Kedua, jika pada sektor privat pilihan prioritas
strategi mempengaruhi Good Governance, pada sektor publik Good Governance
yang mempengaruhi pilihan prioritas strategi. Penelitian ini membuktikan bahwa
terdapat hubungan timbal balik antara pilihan prioritas strategi dengan penerapan
akuntansi manajemen dan teknik manajemen (Acquaah, 2013) serta hubungan
GUG dengan pilihan prioritas strategi.
Ketiga, penelitian ini mampu memperkuat dan memperluas prinsip dan
unsur Good University Governance menjadi : Visi Misi dan Tujuan, Etika,
Struktur Governance, Kredibilitas, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas,
Fairness, dan Otonomi. Demikian pula seluruh indikator dari variabel yang
terlibat dalam penelitian ini mampu menjadi ukuran seluruh variabel penelitian.
2. Implikasi Penelitian
Terdapat tiga implikasi penting penelitian ini. Pertama, karena terbukti
GUG berdampak terhadap kinerja, maka kepada Pemerintah (KemristekDikti)
hendaknya melakukan penguatan kapasitas PT dalam pelaksanaan GUG.
Kapasitas PT saat ini masih relatif rendah sehingga belum menghasilkan kinerja
yang diharapkan seperti kinerja riset dan mahasiswa yang masih rendah.
Kedua, Program Studi perlu meningkatkan peran akuntansi manajemen dan
teknik-teknik manajemen terutama dalam menentukan pilihan strategi agar
mampu meningkatkan kinerja Program Studi. PT juga harus menerapkan
manajemen yang profesional dan penerapan akuntansi manajemen yang tepat,
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khususnya

dalam

proses

perancangan,

penetapan,

penerapan,

dan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. PT juga harus mampu menentukan
pilihan-pilihan strategi yang tepat untuk merealisasikan kinerja akademik dan non
akademik (DGHE, 2003; Sumarni, 2009; Puspitasari, 2012; Anggriawan dan
Nurkholis, 2014). Ketiga, pada saat pengujian model pengukuran GUG, visi misi
merupakan indikator yang paling lemah oleh karena itu disarankan stakeholders
PT dan Program Studi berkomitmen dalam mewujudkan visi dan misi Program
Studi agar tidak berhenti sampai pada sekedar sebagai “pernyataan visi misi”
saja.

6.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran Pengembangan di Masa Datang
Bagaimanapun hasil penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain:
pertama ketidakmampuan peneliti mengendalikan (controllability) responden
dalam menjawab kuesioner sesuai yang harapan. Kedua, observasi penelitian ini
adalah Program Studi, padahal terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan
kebijakan di tingkat Universitas. Tentu saja jawaban responden yang merupakan
Ketua Prodi untuk pertanyaan terkait kebijakan Universitas berpotensi bias atau
bahkan tidak tepat. Ketiga, sampel hanya pada Program Studi S1 akuntansi
sehingga kesimpulan tidak dapat digeneralisasi secara gegabah ke Program Studi
lain baik dari jenjang maupun bidang kajian.
Berdasarkan keterbatasan tersebut, untuk mengendalikan responden,
penelitian ini menyarankan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan jalan
memastikan sebelumnya bahwa responden yang menjawab adalah responden yang
dimaksud. Agar pertanyaan yang terkait dengan kebijakan universitas terjawab
dengan baik, selayaknya melibatkan pihak universitas atau kantor pusat sebagai
bagian dari responden. Agar hasil penelitian sejenis dapat digeneralisasi ke
seluruh Prodi yang ada di Universitas, sebaiknya memperluas sampel Program
Studi dari berbagai bidang ilmu dan jenjang pendidikan.
Terkait hasil robustness test yang menunjukkan bahwa memang arah
hubungan yang signifikan adalah pengaruh akuntansi manajemen dan teknik
manajemen terhadap kinerja melalui pilihan strategi, sementara beberapa kajian
sebelumnya menunjukkan arah sebaliknya, maka perlu dilakukan penelitian
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lanjutan dengan menguji secara langsung hubungan timbal balik antara variabel
tersebut dalam satu model kontinjensi. Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk
menegaskan

betapa pentingnya konteks suatu model penelitian. Konteks

organisasi nonprofit sangat mungkin akan berbeda dengan konteks organisasi
yang berorientasi profit baik dalam arah, signifikansi, maupun besarnya hubungan
antar variabel.
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Lampiran 1. Rangkuman Hasil Penelitian Sebelumnya Terkait VariabelVariabel Utama Penelitian dan Senjangan Penelitian
No Variabel Utama
Variabel GUG
1
Nilai-nilai GUG
(transparansi,
akuntabilitas,
responsiveness),
budaya
akademik,
prakarsa, dan
kinerja mutu
layanan
akademik di PT

2

Dimensi GUG
(transparansi,
akuntabilitas,
responsiveness),
pendukung GUG
(budaya
akademik,
prakarsa),
dampak
implementasi
GUG (mutu
layanan
akademik)

Peneliti

Tujuan Penelitian

Muhi, A.H.,
2010

 Menguji
kontribusi nilainilai GUG
terhadap budaya
akademik dan
prakarsa serta
dampaknya pada
mutu layanan
akademik di
Perguruan Tinggi

STISI
Telkom, 2011

 Mengidentifikasi
faktor-faktor
GUG
(transparansi,
akuntabilitas,
responsiveness),
faktor pendukung
GUG (budaya
akademik,
prakarsa), dan
dampak
implementasi
GUG (mutu
layanan
akademik)
 Mengkaji tata
pamong PT dan
otonomi PT

Hasil Penelitian

Senjangan Penelitian

 Nilai-nilai GUG  Hasil survey di 2 PTN
berpengaruh
BHMN sehingga
terhadap kinerja
generalisasi hasil harus
mutu layanan
dilakukan secara hati-hati
akademik melalui  Tidak menguji GUG
budaya akademik
dalam kerangka
dan prakarsa
kontinjensi yang
menggali aspek
manajemen dan strategi
 Belum sampai pada
pembentukan model
GUG
 Deskriptif
 Survey implementasi
statistik survey
GUG pada satu PT saja.
GUG
 Tidak melakukan uji
inferensi faktor-faktor
GUG dengan pendukung
dan dampak
implementasi

 kajian tata
 Mengungkapkan banyak
pamong PT harus
dimensi dan tantangan
mempertimbangka GUG dan otonomi,
n konteks tempat
namun belum
memberikan arah yang
PT berada baik
jelas akan model GUG
konteks internaleksternal dan
nasionalinternasional,
prinsip-prinsip,
nilai dasar, dan
keyakinan
adiluhung.
4
Konteks, misi
AWI/MCI
 Membangun
 Landasan model
 Belum teruji GUG
dan goal, struktur Program,
GUG scrorecard
GUG yang relatif
scorecard karena belum
governance,
2010
komprehensif
dilakukan uji inferensi
manajemen,
melibatkan GUG,
dengan dampak atau
otonomi,
konteks, dan
implementasinya pada
akuntabilitas,
setting dan lingkungan
manajemen
partisipasi
yang berbeda
5
Dimensi, nilaiHenard dan
 Menyajikan
 Paparan
 Efektivitas prinsipnilai dan prinsip
Mitterle, 2010
prinsip-prinsip
komprehensif
prinsip governance pada
GUG di negaragovernance di
akan dimensi dan
berbagai negara belum
negara anggota
berbagai negara
prinsip-prinsip
diuji secara mendalam
OECD
dan panduan mutu
GUG dan panduan  Menyarankan
di PT
mutu PT
mengaitkan GUG dengan
strategi PT
Variabel Penerapan Teknik Manajemen dan Praktik Akuntansi Manajemen
6
Akuntabilitas,
Kim, T. 2008
 mengaitkan
 Peran aturan,
 Belum dilakukan uji
pengendalian
manajemen dengan
pengukuran mutu,
inferensi atas pemikiran
mutu,
GUG dalam
dan faktor
tersebut
manajemen,
pengendalian mutu
institusional
kinerja
dan akuntabilitas
terhadap
akuntabilitas,
pengendalian
mutu dan kinerja
3

Tata pamong PT
dan
pengembangan
otonomi

Hussin dan
Asimirin,
2010
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No
7

Variabel Utama
Teknik
manajemen,
akuntansi
manajemen,
strategi, kinerja

Peneliti
Chenhall dan
Smith, 1998

Tujuan Penelitian
 Meneliti
kombinasi antara
teknik manajemen
dan praktik
akuntansi
manajemen dalam
meningkatkan
kinerja yang
menempuh strategi
tertentu sebagai
prioritas dengan
menggunakan
pendekatan sistem

8

Gaya
kepemimpinan,
kinerja, budaya,
strategi, dan
sistem akuntansi
manajemen

Juliana, 2011

 Menginvestigasi
pengaruh gaya
kepemimpinan
terhadap kinerja
melalui budaya,
strategi, dan
sistem akuntansi
manajemen

9

Senjangan
anggaran

Dunk, 1993;
Merchant,
1985; Lukka,
1988; Young,
1985; Schiff
and Lewin,
1970

Mengkaji senjangan
anggaran dengan
konteks

10

Akuntansi
manajemen
berbasis aktivitas

Shields, 1995;
Shields dan
Young, 1989,
1994; Argyris
dan Kaplan,
1994

Mengidentifikasi
aspek perilaku dan
organisasi pada
penerapan ABC

11

Target costing

Cooper dan
Slagmulder,
1997 dan
Ansari dan
Bell, 1997

Mengidentifikasi
adanya hubungan
antara TC dan
strategi perusahaan
sebagai faktor
penentu

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Hasil Penelitian
 Membuktikan
hubungan
prioritas strategi,
teknik
manajemen, dan
akuntansi
manajemen
dengan kinerja
dalam konsep fit
 sistem
pengendalian
manajemen atau
internal adalah
suatu hal yang
penting dalam
penyediaan
informasi yang
diperlukan untuk
mendukung
formulasi dan
implementasi
strategis
 Melalui budaya,
strategi, dan
sistem akuntansi
manajemen gaya
kepemimpinan
mempengaruhi
kinerja.
 Peran penting
sistem akuntansi
manajemen dalam
kinerja
Tujuan utama
senjangan anggaran
adalah untuk
merespon
ketidakpastian dan
perubahan
lingkungan baik
internal maupun
eksternal
Variabel yang
menentukan
keberhasilan
penerapan ABC
terkait dengan
implementasi
perilaku dan struktur
organisasi, strategi
bersaing perusahaan,
evaluasi kinerja dan
kompensasi; dan
sumber daya internal
yang memadai.
adanya hubungan
antara strategi
kompetitif dan TC

Senjangan Penelitian
 Penggunaaan sampel
terbatas untuk
pendekatan cluster.
 Simpulan tidak begitu
kuat karena hanya
menggunakan uji beda
antar kelompok, belum
sampai hubungan kausal
dari variabel bebas
dengan variabel terikat

 Hanya menempatkan satu
aspek konteks (indikator
gaya kepemimpinan)
sebagai variabel eksogen,
sementara dalam konsep
fit berbagai alternatif
variabel konteks perlu
dicoba seperti GG

 Cukup komprehensif
namun belum sampai
pada satu bangunan
model kontinjensi
mengaitkan konteks
dengan akuntansi
manajemen, manajemen,
strategi, dan kinerja.
Pengujiannya umumnya
masih bersifat parsial

16/42132.pdf

292

Lampiran 1. (lanjutan)
No
12

Variabel Utama
Pengukuran
kinerja, EVA dan
BSC, strategi

Peneliti
O’ Hanlon
dan Peasnell,
1998;
Otley,1999;
Kaplan dan
Norton, 1996;
Banker dan
Datar, 1989;
Feltham dan
Xie, 1994;
Holmstrom,
1979

Tujuan Penelitian
Mengidentifikasi
kerangka manajemen
kinerja yang lebih
komprehensif

13

Strategi, sistem
pengendalian,
kinerja

Widener,
2005

Membuktikan bahwa
baik ketidakpastian
strategis maupun
risiko strategis terkait
dengan penggunaan
sistem pengendalian

Smith, et
al.,1989

Mengaitkan tipologi
Miles dan Snow
(1978) dan Porter
(1980) dengan
konteks

Variabel Strategi
14
Tipologi strategi
Miles dan Snow,
1978; dan Porter,
1980
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Hasil Penelitian
Senjangan Penelitian
 pendekatan

manajemen
kinerja yang lebih
terstruktur dan
menghindari
masalah yang
terkait dengan
metode
pengendalian
yang lebih
tradisional seperti
penganggaran
 sistem
pengukuran
manajer akan
lebih memahami
berbagai macam
tujuan strategi dan
alokasi
sumberdaya, dan
serangkaian
prioritas atas
tujuan tersebut
 Fit antara strategi
dan proses yang
sesuai dengan
tindakan yang
diambil oleh agen
dan tindakan yang
diinginkan oleh
prinsipal,
mungkin akan
memaksimalkan
nilai shareholders
 Dampak
hubungan sistem
pengendalian
dengan kinerja
akan lebih kuat
jika melalui
variabel
intervening yaitu
pembelajaran dan
perhatian manajer
 tipologi strategi
Miles dan Snow
(1978) dapat
mencerminkan
kompleksitas
lingkungan yang
dihadapi
organisasi dan
proses
organisasional
dari berbagai
dimensi, misalnya
persaingan,
perilaku
konsumen, situasi
dan respon pasar,
teknologi, struktur
organisasi dan
karakteristik
manajerial
lainnya.

Belum teruji pada sektor
publik (perguruan tinggi)
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No

Variabel Utama

Peneliti

15

Konteks (internal
dan ekternal),
strategi

Boezerooj,
2006

Variabel Kinerja dan Fit
16
Struktur
Meznar dan
governance,
Johnson, 2005
strategi, kinerja

Tujuan Penelitian

Menguji pengaruh
konteks terhadap
berbagai alternatif
pilihan strategi PT
dalam perspektif
kontinjensi

 Menguji fit antara
strategi dan
struktur yang
meningkatkan
kinerja.

17

Konteks
lingkungan,
strategi
marketing,
kinerja

Ayse dan
Berk, 2010

 Menguji hubungan
lingkungan yang
memoderasi
kekuatan
hubungan strategi
pemasaran dan
kinerja

18

Corporate
governance dan
kinerja

Darmawati et
al., 2004

19

Corporate
governance dan
kinerja

Leni dan
Rasyd, 2010

20

Konteks,
karakteristik
organisasi,
strategi, kinerja

Venkatraman
dan Prescott,
1990

Membuktikan
adanya hubungan
corporate
governance dan
kinerja
Mengaitkan
corporate
governance dan
kinerja
Mengkaji coalignment antara
lingkungan dan
strategi yang
berdampak pada
peningkatan kinerja
organisasi
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Hasil Penelitian
Sementara
orientasi teori
strategi pada
tipologi Porter
(1980) hanya
menggambarkan
perilaku
persaingan pasar
secara umum
 Pilihan strategi PT
tergantung kepada
konteksnya.
 Cara terbaik untuk
mengelola
organisasi
tergantung kepada
sifat lingkungan
yang terkait
dengan adopsi
berbagai variabel
seperti struktur,
strategi atau
kebijakan yang fit
dengan
kontinjensinya
 Terdapat
hubungan positif
strategi dan
struktur terhadap
kinerja, namun
tidak ada
hubungan antara
struktur dan
kinerja.
 Kekuatan
moderasi
lingkungan atas
strategi dan
kinerja merupakan
kontinjensi dalam
skala
pengukurannya
 Terdapat
hubungan positif
corporate
governance
dengan kinerja
 Corporate
governance tidak
berpengaruh
terhadap kinerja
 Fit antara strategi
dan konteks
(lingkungan
eksternal dan
karakteristik
organisasi)
memiliki
implikasi positif
terhadap kinerja

Senjangan Penelitian

Menggunakan pengujian
ANOVA dan chi-square
yang pada perkembangan
terakhir untuk pengujian
model kontinjensi lebih
cocok menggunakan
pendekatan sistem dan
menggunakan pengujian
model struktural.

Belum benar-benar teruji
fit antara struktur dan
strategi.

Penggunaan skala
pengukuran yang berbedabeda menghasilkan
simpulan yang berbeda
sehingga konsistensi dan
generalisasi hasil beragam

Pemilihan dimensi
corporate governance
dan asumsi tidak adanya
variabel mediasi atau
moderasi yang
menghubungkan dengan
kinerja sehingga hasil
kedua penelitian tersebut
kontradiksi
Operasionalisasi coalignment yang belum
tepat
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No
21

Variabel Utama
Fit dan kinerja

Peneliti
Drazin dan
Van de Ven,
1985

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Tujuan Penelitian
Mengkaji teori
kontinjensi struktural
terutama dalam
konteks taskcontingency fit yang
dilihat dari 3
perspektif : (1)
Selection Approach,
(2) Interaction
Approach, dan (3)
System Approach

Hasil Penelitian
Senjangan Penelitian
 Pendekatan sistem  generalisasi penelitian,
merupakan
 analisis statistik masih
pandangan yang
terlalu sederhana.
utuh dalam
 keadaan organisasi pada
aplikasi konsep fit
tahun 70an jauh berbeda
dengan kondisi dan
dinamika organisasi yang
ada pada abad ke-21
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Lampiran 2. Kuesioner Final
I.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

DATA UMUM
IDENTITAS PERGURUAN TINGGI
Nama Perguruan Tinggi:……………………....................................................
Tahun Berdiri Perguruan Tinggi:…………………….......................................
Nama Program Studi :...…………………….....................................................
Tahun Berdiri Program Studi:…......……….....................................................
Jumlah dosen pada Program Studi tahun 2010 :……… orang
Jumlah dosen pada Program Studi tahun 2011 :……… orang
Jumlah dosen pada Program Studi tahun 2012 :……… orang
Jumlah publikasi/karya ilmiah yang dihasilkan seluruh dosen tetap pada Program Studi
tahun 2010
:……………………....................................
tahun 2011
:…………………….....................................
tahun 2012
:…………………….....................................
Jumlah Mahasiswa Aktif Program Studi dan Lulusan
Mahasiswa aktif Tahun 2010
:…....orang, Lulusan Tahun 2010:......orang
Mahasiswa aktif Tahun 2011
:……orang, Lulusan Tahun 2011:.…. orang
Mahasiswa aktif Tahun 2012
:…… orang, Lulusan Tahun 2012:..... orang

Pada Bagian identitas Perguruan Tinggi ini, pertanyaan no 1 s.d 7 sifatnya merupakan konfirmasi
dan pelengkap data sekunder yang diperoleh dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dari
Aplikasi Evaluasi Dikti (https://forlap.dikti.go.id) dan BAN PT
II.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IDENTITAS RESPONDEN
Nama Responden
:……………………… (boleh tidak diisi)
Jenis kelamin (lingkari salah satu)
: (L/P)
Usia
:……………...tahun
Masa Kerja
:.……………..tahun
Jabatan Fungsional Akademik
: .……………
Kepangkatan/Golongan
: .……………
Gelar Profesi
: .……………
Lama sebagai Ketua Program Studi/Jurusan sejak diangkat:……… tahun
Jabatan sebelum menjabat Ketua Program Studi/Jurusan:……………….

Pada Bagian identitas responden ini, pertanyaan no 8 s.d 16 untuk menggali informasi yang
digunakan untuk kepentingan data GUG dan untuk variabel kontrol serta uji sensitivitas jika
diperlukan.
III. PERNYATAAN KUESIONER
BERILAH TANDA √ PADA SALAH SATU ALTERNATIF JAWABAN DARI PERNYATAANPERNYATAAN BERIKUT SESUAI DENGAN KENYATAAN DI PROGRAM STUDI BAPAK/IBU.
Pernyataan dan Alternatif Jawaban
VM1. Visi Program Studi berpandangan ke
□ sangat □ tidak
depan, memberikan gambaran stratejik dan
tidak
setuju
manajemen, juga produk, pasar, pelanggan,
setuju
perubahan teknologi yang akan menolong
Program Studi di masa depan
VM2. Visi Program Studi spesifik sehingga
□ sangat □ tidak
mampu memberikan panduan bagi para manajer
tidak
setuju
dalam membuat keputusan dan menggunakan
setuju
sumberdaya
VM3. Visi Program Studi tidak dibuat untuk
□ sangat □ tidak
berlaku pada segala waktu, tetapi dapat
tidak
setuju
disesuaikan seiring dengan perubahan pasar,
setuju
teknologi, dan pelanggan di masa depan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

□ netral

□ setuju

□ sangat
setuju

□ netral

□ setuju

□ sangat
setuju

□ netral

□ setuju

□ sangat
setuju
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VM4. Visi Program Studi dapat dicapai oleh
Program Studi pada waktunya dan mudah
dilaksanakan

□ sangat
tidak
setuju

□ tidak
setuju

□ netral

□ setuju

□ sangat
setuju

□ sangat □ tidak
□ netral □ setuju □ sangat
tidak
setuju
setuju
setuju
VM10. Misi Program Studi menunjukkan
□ sangat □ tidak
□ netral □ setuju □ sangat
Program Studi menerapkan teknologi terbaru
tidak
setuju
setuju
setuju
VM11. Misi Program Studi menunjukkan □ sangat □ tidak
□ netral □ setuju □ sangat
komitmen Program Studi untuk pertumbuhan
tidak
setuju
setuju
dan kondisi keuangan yang baik
setuju
VM15. Misi Program Studi menempatkan
□ sangat □ tidak
□ netral □ setuju □ sangat
karyawan sebagai aset berharga bagi Program
tidak
setuju
setuju
Studi
setuju
VM16. Tujuan Program Studi menjelaskan
□ sangat □ tidak
□ netral □ setuju □ sangat
secara khusus mengenai apa yang ingin dicapai
tidak
setuju
setuju
oleh Program Studi
setuju
□ netral □ setuju □ sangat
□ sangat □ tidak
VM17. Tujuan Program Studi menunjukkan
setuju
setuju
tidak
ukuran kuantitatif dan timeline terhadap hasil
setuju
yang ingin dicapai
□ netral □ setuju □ sangat
VM18. Tujuan Program Studi realistis terhadap □ sangat □ tidak
setuju
setuju
apa yang ingin dicapai
tidak
setuju
□ netral □ setuju □ sangat
VM19. Faktor tercapainya tujuan Program Studi □ sangat □ tidak
setuju
setuju
dikaitkan dengan lingkungan keseluruhannya
tidak
setuju
□ netral □ setuju □ sangat
VM20. Ada batas waktu pencapaian tujuan
□ sangat □ tidak
setuju
setuju
Program Studi secara jelas
tidak
setuju
ET21. Berkenaan dengan etika, Program Studi:
□ tidak memiliki kode etik secara tertulis
□ memiliki kode etik secara tertulis, namun tidak semua dosen dan civitas akademika mengetahui
□ memiliki kode etik secara tertulis, diketahui dosen dan civitas akademika
□ memiliki kode etik secara tertulis, diketahui dosen dan civitas akademika namun tidak dijalankan
sepenuhnya
□ memiliki kode etik secara tertulis, diketahui dosen dan civitas akademika, serta ditegakkan dengan
sungguh-sungguh
STR22. Kompetensi tim penilaian
□ sangat
□ tidak
□ netral □ kompeten □ sangat
angka kredit dan kepangkatan
tidak
kompeten
kompeten
dalam memberikan pertimbangan
kompeten
kenaikan jabatan fungsional dosen
STR23. Kompetensi badan
□ sangat
□ tidak
□ netral □ kompeten □ sangat
pertimbangan jabatan dan
tidak
kompeten
kompeten
kepangkatan dalam memutuskan
kompeten
kenaikan jabatan fungsional dan
struktural
STR24. Kejelasan SK
□ sangat
□ tidak jelas □ netral □ jelas
□ sangat
Pengangkatan Ketua Program Studi
tidak jelas
jelas
dengan tugas pokok dan fungsi
STR25. Penerbitan Laporan
□ sangat
□ tidak
□ netral □ terjadwal □ sangat
Akademik dan NonAkademik
tidak
terjadwal
terjadwal
Program Studi
terjadwal
VM7. Misi Program Studi menunjukkan
pelanggan Program Studi
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STR28. Intervensi pemilik terhadap □ sangat
manajemen Program Studi
diinterven
si

□ diintervensi

□ netral

□ sedikit
□ tidak ada
sekali
intervensi
interven
si
□ terjadwal □ sangat
terjadwal

□ sangat
□ tidak
□ netral
tidak
terjadwal
terjadwal
KRED30. Latar Belakang Pendidikan Ketua Program Studi
□ S1 & S2 non akuntansi
□ salah satu S1 atau S2 akuntansi
□ S1 & S2 akuntansi
□ S1 & S2 akuntansi, dan bergelar Ak
□ S1 & S2 akuntansi, dan bergelar Ak dan anggota IAI
KRED31. Pengalaman Ketua Program Studi dalam jabatan tertentu atau tim ad hoc sebelum menjabat
sebagai Ketua Program Studi yang sekarang
□ tidak pernah menjabat ataupun menjadi anggota tim ad hoc
□ tidak pernah menjabat namun pernah menjadi anggota tim ad hoc
□ pernah menjabat sekali
□ pernah menjabat 2 kali, salah satunya pada jabatan yang berbeda dari yang sekarang
□ pernah menjabat lebih dari 2 kali, pada jabatan yang berbeda-beda
KRED32.
Rerata □ dibawah 20% □ 20%-40% □ 41%-60% □ 61%-80% di atas 80%
Ketercapaian
target
Program Studi selama
menjabat
□ sulit
□ netral
□ mudah
□ sangat mudah
TRAN38. Aksesabilitas □ sangat sulit
Laporan keuangan dan
laporan
akademik
Program Studi
□ sulit
□ netral
□ mudah
□ sangat mudah
TRAN39. Aksesabilitas □ sangat sulit
Informasi
tentang
Program Studi melalui
ICT
□ sulit
□ netral
□ mudah
□ sangat mudah
TRAN40. Aksesabilitas □ sangat sulit
Notulen rapat Program
Studi
ACC42. Evaluasi pencapaian tujuan, prestasi mahasiswa, penyerapan lulusan Program Studi
□ tidak dilakukan
□ jarang dilakukan
□ netral
□ dilakukan tanpa jadwal tetap
□ secara berkala dilakukan
ACC43.Tindakan Pencegahan dan penanganan risiko
□ tidak pernah dilakukan
□ jarang dilakukan
□ netral
□ dilakukan tanpa jadwal tetap/insidentil
□ secara berkala dilakukan
ACC44.Mekanisme penyebaran informasi tujuan institusi, prestasi mahasiswa, dan penyerapan lulusan
□ tidak ada mekanisme resmi
□ ada mekanisme resmi namun tidak dilaksanakan
□ netral
□ dilaksanakan tanpa jadwal tetap/insidentil
□ secara berkala dilaksanakan
ACC46.
Rapat
manajemen □ tidak pernah □ jarang
□ netral □ sering
□ terjadwal
Program Studi sebagai tindak
dilakukan
dilakukan
dilakukan
lanjut atas temuan audit mutu
eksternal maupun internal
ACC47.Mekanisme evaluasi atas □ tidak ada
□ tidak ada
□ netral □ ada,
□ ada,
penyelenggaran Program Studi
dan tidak
dan
dilakukan
terjadwa
dilakukan
dilakukan
l
RESP48. Berkenaan reanalisis □ tidak pernah □ jarang
□ netral □ sering
□ terjadwal
kurikulum Program Studi, dalam
dilakukan
dilakukan
5 tahun terakhir
STR29. Rapat Program Studi
dengan dekanat
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RESP49. Adanya studi kelayakan □ tidak pernah □ jarang
□ netral □ sering
□ terjadwal
kebutuhan berbasis kurikulum dan
dilakukan
dilakukan
pasar, dalam 5 tahun terakhir
□ netral □ sering
□ terjadwal
RESP50.
Kegiatan
bersama □ tidak pernah □ jarang
dilakukan
dilakukan
Program Studi asosiasi dan atau
masyarakat, dalam 5 tahun
terakhir
RESP51.Kegiatan CSR Program □ tidak pernah □ jarang
□ netral □ sering
□ terjadwal
Studi atau institusi, dalam 5 tahun
dilakukan
dilakukan
terakhir
FAIR52. Berkenaan dengan key performance indicator dalam menilai kinerja, Program Studi dan atau
institusi Perguruan Tinggi
□ tidak memiliki
□ memiliki namun belum diterapkan
□ memiliki, diterapkan secara terbatas
□ memiliki dan diterapkan secara menyeluruh
□ memiliki dan diterapkan secara menyeluruh serta menjadi dasar penilaian kinerja
FAIR53. Berkenaan dengan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu, Program Studi dan atau
institusi Perguruan Tinggi
□ tidak memiliki skema beasiswa
□ memiliki skema beasiswa, alokasi bantuan kurang dari 5% dari total anggaran
□ memiliki skema beasiswa, alokasi bantuan antara 5%-10% dari total anggaran
□ memiliki skema beasiswa, alokasi bantuan antara 11%-15% dari total anggaran
□ memiliki skema beasiswa, alokasi bantuan antara 16%-20% dari total anggaran
FAIR54.Berkenaan dengan sistem remunerasi, Program Studi dan atau institusi Perguruan Tinggi
□ tidak memiliki sistem remunerasi
□ memiliki sistem remunerasi, belum diterapkan
□ memiliki sistem remunerasi, diterapkan secara terbatas
□ memiliki sistem remunerasi dan diterapkan secara menyeluruh
□ memiliki dan diterapkan secara menyeluruh serta menjadi dasar penghargaan bagi staf
FAIR55.Berkenaan dengan perwakilan Program Studi pada Senat Fakultas
□ tidak memiliki perwakilan
□ memiliki perwakilan, tidak aktif
□ memiliki perwakilan, aktif
□ memiliki perwakilan, aktif, namun tidak selalu menyampaikan hasil-hasil Senat ke Program Studi
□ memiliki perwakilan, aktif dan selalu menyampaikan hasil-hasil rapat/keputusan Senat ke Program
Studi
OTO57. Penentuan kebijakan □ sangat tidak □ tidak
□ netral □ otonom
□ sangat
penerimaan mahasiswa
otonom
otonom
otonom
OTO58. Penentuan mekanisme □ sangat tidak □ tidak
□ netral □ otonom
□ sangat
jaminan mutu
otonom
otonom
otonom
OTO60. Pembukaan Program □ sangat tidak □ tidak
□ netral □ otonom
□ sangat
Studi/ Jurusan baru
otonom
otonom
otonom
OTO61.
Memperoleh
dan □ sangat tidak □ tidak
□ netral □ otonom
□ sangat
menggali dana
otonom
otonom
otonom
OTO62. Kontrak kerjasama
□ sangat tidak □ tidak
□ netral □ otonom
□ sangat
otonom
otonom
otonom
OTO63. Perekrutan dosen dan □ sangat tidak □ tidak
□ netral □ otonom
□ sangat
staf
otonom
otonom
otonom
BS64. Untuk kepentingan diri □ sangat tidak □ tidak setuju □ netral □ setuju
□ sangat
sendiri, Ketua Program Studi
setuju
setuju
mengusulkan anggaran yang
dapat dicapai dengan mudah
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BS65.Ketua
Program
Studi
membuat dua tingkat (level)
standar (anggaran): satu untuk diri
sendiri, dan standar lainnya untuk
diri sendiri dan Dekan, supaya
aman
BS66.Pada
keadaan
jumlah
mahasiswa sesuai harapan, atasan
(dekan)
bersedia
menerima
adanya kelonggaran anggaran
(slack) sampai pada tingkat
tertentu yang dianggap wajar
BS67.
Kelonggaran
dalam
anggaran
diperlukan
untuk
melakukan sesuatu yang tak dapat
dibuktikan secara resmi
AKT68. Penggunaan metode
activity based costing dalam
menghitung beban anggaran
AKT69. Penggunaan metode
target
costing
dalam
penghitungan beban anggaran
BSC70. Adopsi dan implementasi
balance scorecard

□ sangat tidak
setuju

□ tidak setuju □ netral

□ setuju

□ sangat
setuju

□ sangat tidak
setuju

□ tidak setuju □ netral

□ setuju

□ sangat
setuju

□ sangat tidak
setuju

□ tidak setuju □ netral

□ setuju

□ sangat
setuju

□ sangat tidak
diterap-kan

□ tidak
□ netral
diterap-kan

□ diterapkan

□ sangat
diterapk
an
□ sangat tidak □ tidak
□ netral □ diterapkan □ sangat
diterap-kan
diterap-kan
diterapk
an
□ sangat tidak □ tidak
□ netral □ diterapkan □ sangat
diterap-kan
diterap-kan
diterapk
an
BSC71. Adopsi dan implementasi □ sangat tidak □ tidak
□ netral □ diterapkan □ sangat
pengukuran berbasis kinerja
diterap-kan
diterap-kan
diterapkan
BSC72. Adopsi dan implementasi □ sangat tidak □ tidak
□ netral □ diterapkan □ sangat
Economic value added
diterap-kan
diterap-kan
diterapkan
PI73. Berkenaan dengan sistem pengendalian internal dan satuan pengendalian intern, Program Studi atau
Perguruan Tinggi tempat Program Studi berada
□ tidak memiliki sistem pengendalian internal
□ memiliki dokumen sistem pengendalian internal, namun tidak memiliki satuan pengendalian internal
atau sejenisnya
□ memiliki dokumen sistem pengendalian internal dan satuan pengendalian internal atau sejenisnya,
belum efektif
□ memiliki sistem pengendalian internal dan satuan pengendalian internal atau sejenisnya, telah
efektif
□ memiliki sistem pengendalian internal dan satuan pengendalian internal atau sejenisnya, telah
efektif dan rekomendasinya ditindaklanjuti
SIM74. Berkenaan dengan sistem jaminan mutu, Program Studi atau Perguruan Tinggi tempat Program
Studi berada
□ tidak memiliki pedoman, prosedur, dan sistem jaminan mutu
□ memiliki pedoman, prosedur, dan sistem jaminan mutu
□ memiliki pedoman, prosedur, dan sistem jaminan mutu, dan ada lembaga/unit jaminan mutu
□ memiliki pedoman, prosedur, dan sistem jaminan mutu, dan ada lembaga/unit jaminan mutu, telah
efektif
□ memiliki pedoman, prosedur, dan sistem jaminan mutu, dan ada lembaga/unit jaminan mutu, telah
efektif serta rekomendasinya ditindaklanjuti
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SIM75. Berkenaan dengan akreditasi BAN PT dan sertifikasi sistem jaminan mutu (misalnya ISO), Program
Studi
□ tidak memiliki akreditasi BAN PT dan sertifikasi sistem jaminan mutu
□ memiliki sertifikasi sistem jaminan mutu, namun tidak memiliki akreditasi BAN PT
□ memiliki akreditasi BAN PT, namun tidak memiliki sertifikasi sistem jaminan mutu
□ memiliki akreditasi BAN PT dan sertifikasi sistem jaminan mutu
□ memiliki akreditasi BAN PT, sertifikasi sistem jaminan mutu, serta pengakuan dari badan
akreditasi dan sertifikasi dari lembaga lainnya
SIS76. Berkenaan dengan sistem informasi akuntansi dan manajemen serta penerapan information
communication and Technology (ICT)
□ memiliki manual sistem informasi akuntansi dan manajemen
□ menerapkan ICT dan terintegrasi kurang dari 25% untuk seluruh layanan
□ menerapkan ICT dan terintegrasi dari 25% sampai dengan 50% untuk seluruh layanan
□ menerapkan ICT dan terintegrasi dari 51% sampai dengan 75% untuk seluruh layanan
□ menerapkan ICT dan terintegrasi di atas 75% untuk seluruh layanan
IN77. Dalam 5 tahun terakhir Program Studi melakukan pembukaan program studi/jenjang studi/peminatan
baru
□ belum pernah
□ satu program studi /jenjang studi/peminatan baru
□ dua program studi /jenjang studi/peminatan baru
□ tiga program studi /jenjang studi/peminatan baru
□ lebih dari tiga program studi/jenjang studi/peminatan baru
IN78.Dalam 5 tahun terakhir Program Studi melakukan pembukaan distance learning
□ belum pernah
□ satu program distance learning, belum efektif
□ satu program distance learning, efektif namun belum diakses mahasiswa
□ satu program distance learning, efektif dengan jumlah mahasiswa dibatasi
□ satu program distance learning, efektif dengan jumlah mahasiswa tidak dibatasi
IN79. Dalam 5 tahun terakhir Program Studi melakukan pembukaan program double degree (kerjasama
dengan PT lain)
□ belum pernah
□ program double degree dengan satu perguruan tinggi di dalam negeri
□ program double degree dengan dua atau lebih perguruan tinggi di dalam negeri
□ program double degree dengan satu perguruan tinggi di dalam negeri dan satu perguruan tinggi
luar negeri
□ program double degree dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri masing-masing minimal dua
IN80. Dalam lima tahun terakhir Program Studi melakukan pembukaan program off campuss
□ belum pernah
□ membuka program of campuss di 1 kota di luar kedudukan kampus utama
□ membuka program of campuss di 2 kota di luar kedudukan kampus utama
□ membuka program of campuss di 3 kota di luar kedudukan kampus utama
□ membuka program of campuss di lebih dari 3 kota di luar kedudukan kampus utama
LA81. Layanan akademik Program Studi meliputi
(1) Perkuliahan tatap muka
(2) Ketersediaan dan penggunaan media internet/ICT
(3) Layanan administrasi akademik
(4) Bimbingan dan konseling
(5) Minat dan bakat
(6) Layanan beasiswa
Atas layanan akademik tersebut, berilah tanda √ pada salah satu alternatif jawaban dari
pernyataan berikut sesuai kenyataan di Program Studi Bapak/Ibu
□ hanya ada perkuliahan tatap muka
□ ada 2 layanan akademik mahasiswa dan dimanfaatkan dengan baik
□ ada 3 layanan akademik mahasiswa dan dimanfaatkan dengan baik
□ ada 4 s.d 5 layanan akademik mahasiswa dan dimanfaatkan dengan baik
□ ada 6 layanan akademik mahasiswa dan dimanfaatkan dengan baik
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MHS82.
Rata-rata
indeks □ Dibawah
prestasi kumulatif (IPK) pada
2.00
tahun 2012
MHS83.
Rata-rata
lama □ di atas 6.1
kelulusan pada tahun 2012
tahun

□ 2.00 s.d
2.50

□ 2.51 s.d.
2.99

□ 3.00 s.d.
3.49

□ 3.50 ke
atas

□ 4.1 tahun □ 3.5 tahun
□ dibawah
□ 5.1 tahun
s.d. 5.0
s.d. 4.0
3.5
sampai
tahun
tahun
tahun
sama
dengan 6.0
tahun
□ 71% s.d.
□ di atas
MHS84. Persentase lulusan □ dibawah 50 □ 51% sampai □ 61%
%
80%
80%
diserap oleh lapangan kerja atau
dengan
sampai
melanjutkan studi setelah 6
60%
dengan
bulan
70%
STAF85. Adanya pedoman dan atau panduan perekrutan dan pengembangan dosen/pegawai
□ tidak memiliki pedoman dan atau panduan perekrutan dan pengembangan dosen/pegawai
□ memiliki pedoman dan atau panduan perekrutan dan pengembangan dosen/pegawai, namun tidak
diterapkan
□ memiliki pedoman dan atau panduan perekrutan dan pengembangan dosen/pegawai, tidak selalu
diterapkan
□ memiliki pedoman dan atau panduan perekrutan dan pengembangan dosen/pegawai, diterapkan
sebagian
□ memiliki pedoman dan atau panduan perekrutan dan pengembangan dosen/pegawai, diterapkan
seluruhnya dan dengan sungguh-sungguh
STAF86.Adanya pedoman evaluasi kinerja dosen/pegawai yang telah dilaksanakan
□ tidak memiliki pedoman evaluasi kinerja dosen/pegawai
□ memiliki pedoman evaluasi kinerja dosen/pegawai, namun tidak diterapkan
□ memiliki pedoman evaluasi kinerja dosen/pegawai, tidak selalu diterapkan
□ memiliki pedoman evaluasi kinerja dosen/pegawai, diterapkan sebagian
□ memiliki pedoman evaluasi kinerja dosen/pegawai, diterapkan seluruhnya dan dengan sungguhsungguh
□ tidak tepat □ netral
□ tepat waktu □ sangat
STAF89. Ketepatan waktu □ sangat
waktu
tepat
tidak tepat
dosen
menyerahkan
nilai
waktu
waktu
evaluasi hasil belajar
STRAT92.Berbeda dengan yang lain, Program Studi dan atau PT kami memiliki citra di pasar sebagai:
a. Menawarkan lebih sedikit, jasa yang selektif dengan kualitas yang tinggi
b. Mengadopsi ide-ide baru dan inovasi, tetapi hanya ketika telah dilakukan analisis yang cermat
c. Bereaksi terhadap peluang atau ancaman utamanya untuk meningkatkan posisi kami
d. Memiliki reputasi untuk menjadi inovatif dan kreatif
STRAT93.Jumlah waktu yang dihabiskan untuk monitoring perubahan dan tren pasar dapat digambarkan
sebagai:
a. Panjang: Kami terus memantau pasar
b. Minimal: Kami benar-benar tidak mengalokasikan banyak waktu untuk monitor pasar.
c. Rata-rata, Kami menghabiskan alokasi waktu yang wajar untuk monitoring pasar.
d. Sporadis: Kami kadang-kadang menghabiskan banyak waktu dan pada waktu lain menghabiskan
sedikit waktu untuk monitoring pasar.
STRAT94.Dibandingkan dengan PT lain, kenaikan atau penurunan jumlah mahasiswa yang kami alami
terutama untuk:
a. Praktek kami berkonsentrasi pada pengembangan Program Studi yang kami layankan.
b. Praktek kami menanggapi tekanan pasar dengan mengambil beberapa risiko.
c. Praktek kami secara agresif memasuki pasar baru dengan layanan baru dan program baru.
d. Praktek kami secara tegas menembus lebih dalam ke pasar yang saat ini kami layani, sementara
mengadopsi layanan baru hanya setelah reviu sangat berhati-hati potensi mereka
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STRAT95.Salah satu tujuan yang paling penting dalam Program Studi kami dibandingkan dengan Program
Studi lain adalah dedikasi dan komitmen untuk:
a. Menjaga biaya di bawah kendali.
b. Analisa biaya dan pendapatan secara hati-hati, menjaga biaya di bawah kontrol dan selektif
menghasilkan layanan baru atau memasuki pasar baru.
c. Memastikan bahwa orang-orang, sumber daya dan peralatan yang dibutuhkan untuk
mengembangkan layanan baru dan pasar baru tersedia dan dapat diakses.
d. Memastikan bahwa kami menjaga setiap ancaman kritis dengan mengambil tindakan apapun yang
diperlukan
STRAT96.Berbeda dengan Program Studi lain, keterampilan (kompetensi) yang dimiliki manajemen kami
dapat menjadi yang terbaik dicirikan sebagai:
a. analisa: keterampilan yang memungkinkan untuk mengidentifikasi tren dan kemudian
mengembangkan penawaran layanan baru atau pasar.
b. Khusus: keterampilan yang terkonsentrasi pada satu atau beberapa area tertentu.
c. Luas dan kewirausahaan: keterampilan yang beragam, fleksibel, dan memungkinkan perubahan
d. Cair: keterampilan mereka terkait dengan tuntutan jangka pendek pasar
STRAT97.Satu hal yang melindungi Program Studi kami dari yang lain adalah bahwa kami:
a. Mampu hati-hati menganalisis tren dan hanya mengadopsi yang benar-benar potensial terbukti.
b. Mampu melakukan sejumlah hal dengan sangat baik
c. Mampu merespon tren meskipun mereka mungkin hanya memiliki potensi moderat yang muncul.
d. Mampu secara konsisten mengembangkan layanan baru dan pasar baru.
STRAT98.Staf manajemen kami cenderung untuk berkonsentrasi pada:
a. Mempertahankan posisi keuangan yang aman melalui pengendalian biaya dan kualitas.
b. Menganalisis peluang di pasar dan memilih hanya peluang yang secara potensial terbukti, sekaligus
melindungi posisi keuangan yang aman.
c. Kegiatan atau fungsi bisnis yang paling membutuhkan perhatian diberikan kesempatan atau masalah
saat ini sedang dihadapi segera diberikan solusi.
d. Mengembangkan layanan baru dan ekspansi ke pasar baru atau segmen pasar.
STRAT99.Berbeda dengan banyak program studi lainnya, Program Studi kami mempersiapkan masa depan
dengan cara:
a. Mengidentifikasi solusi terbaik untuk masalah-masalah atau tantangan yang membutuhkan perhatian
segera
b. Mengidentifikasi tren dan peluang di pasar yang dapat mengakibatkan penciptaan penawaran atau
program yang baru
c. Mengidentifikasi masalah-masalah yang jika diselesaikan, akan mempertahankan posisi Program
Studi dan kemudian meningkatkan penawaran layanan kami saat ini dan posisi pasar.
d. Mengidentifikasi tren di industri pendidikan yang terbukti memiliki potensi jangka panjang,
sementara juga memecahkan masalah yang berkaitan dengan penawaran layanan kami saat ini dan
kebutuhan pelanggan saat ini.
STRAT101.Tidak seperti banyak program studi lain, prosedur yang kami gunakan untuk mengevaluasi
kinerja kami dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Terdesentralisasi dan mendorong partisipasi keterlibatan anggota organisasi.
b. Sangat berorientasi pada persyaratan pelaporan yang menuntut perhatian segera.
c. Sangat terpusat dan terutama tanggung jawab manajemen senior.
d. Terpusat di area layanan yang lebih mapan dan lebih partisipatif di daerah layanan yang lebih baru.
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Persebaran dan Rekapitulasi Sampel Penelitian
Wilayah
Wil 1
Wil 2
Wil 3
Wil 4
Wil 5
Wil 6
Wil 7
Wil 8
Wil 9
Wil 10
Wil 11
Wil 12
Jumlah

Populasi Perguruan Tinggi Populasi S1 Akuntansi
Kembali
Kembali tidak terisi Kembali dapat diolah
PTN
PTS
Jumlah PTN PTS
Jumlah PTN PTS Jumlah PTN PTS Jumlah PTN PTS Jumlah
6
358
364
4
37
41 3
7
10 0 0
0 3
7
10
7
206
213
3
28
31 1 17
18 0 0
0 1 17
18
5
343
348
4
78
82 3 50
53 0 1
1 3 49
52
8
475
483
3
76
79 1 19
20 0 0
0 1 19
20
3
120
123
2
20
22 1
4
5 0 0
0 1
4
5
6
246
252
5
43
48 5 29
34 1 1
2 4 28
32
11
327
338
5
81
86 4 37
41 2 2
4 2 35
37
8
139
147
3
17
20 2 10
12 0 0
0 2 10
12
11
348
359
7
32
39 5 19
24 0 1
1 5 18
23
10
249
259
6
23
29 3 11
14 0 0
0 3 11
14
10
168
178
4
15
19 2
6
8 0 3
3 2
3
5
7
93
100
4
7
11 2
1
3 0 0
0 2
1
3
92 3072
3164 50
457
507 32 210
242 3 8
11 29 202
231

Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner
Wilayah
Wil 1 (NAD, Sumut)
Wil 2 (Sumsel, Bengkulu, Lampung)
Wil 3 (DKI Jakarta)
Wil 4 (Jawa Barat, Banten)
Wil 5 (DIY)
Wil 6 (Jawa Tengah)
Wil 7 (Jawa Timur)
Wil 8 (Bali, NTB, NTT)
Wil 9 (Sulawesi)
Wil 10 (Sumbar, Jambi, Riau)
Wil 11 (Kalimantan)
Wil 12 (Maluku, Papua)
Jumlah
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Sebar Kuesioner
Kembali
%
Petugas Jumlah Pos Petugas Jumlah kembali
0
41
41
0
10
10
0.24
5
26
31
0
18
18
0.58
0
82
82
0
53
53
0.65
24
55
79
1
19
20
0.25
0
22
22
0
5
5
0.23
11
37
48
0
34
34
0.71
30
56
86
4
37
41
0.48
4
16
20
1
11
12
0.60
7
32
39
0
24
24
0.62
8
21
29
1
13
14
0.48
8
11
19
0
8
8
0.42
3
8
11
0
3
3
0.27
100
407
507
7
235
242
0.48

Pos

16/42132.pdf

304

Lampiran 2. (lanjutan)
Hasil First Confirmatory Factor Analysis
Akhir
Validitas
No

Variabel Teramati
SLF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

VM1
VM2
VM3
VM4
VM5
VM6
VM7
VM8
VM9
VM10
VM11
VM12
VM13
VM14
VM15
VM16
VM17
VM18
VM19
VM20
VISIMISI
ET21 (ETIKA)
STR22
STR23
STR24
STR25
STR26
STR27
STR28
STR29
STRUKTUR GOVERNANCE
KRED30
KRED31
KRED32
KRED33
KRED34
KREDIBILITAS
TRAN35
TRAN36
TRAN37
TRAN38
TRAN39
TRAN40
TRANSPARANSI
ACC41
ACC42
ACC43
ACC44
ACC45
ACC46
ACC47
AKUNTABILITAS
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Akhir
Reliabilitas

t-value
0.13
0.12
0.29
0.31
-0.02
0.3
0.19
0
0.13
0.22
0.21
0.05
0
-0.03
0.26
0.76
0.87
0.64
0.79
0.89

4.24
4.01
9.75
10.48
(0.71)
(10.13)
6.26
0.08
4.34
7.36
7.04
1.82
(0.12)
(1.01)
8.82
30.19
37.13
23.86
31.73
38.34

**
0.87
0.92
0.5
0.24
0.04
0.21
0.32
0.35

**
34.31
36.99
17.49
8.07
1.30
6.94
10.67
11.92

0.75
0.97
0.60
-0.41
0.41

30.02
46.11
22.43
(14.34)
14.36

0.46
0.53
0.29
0.71
0.78
0.63

15.09
17.61
9.10
25.15
27.76
21.60

0.45
0.63
0.67
0.62
0.2
0.64
0.71

14.92
21.66
23.65
21.21
6.42
22.25
25.28

Construct
Reliability
(CR>0.70)

0.70
**

0.67

0.66

Validitas

Variance
Extracted
(VE>0.50)

0.18
**

SLF

0.77

t-value

0.68
0.71
0.77
0.57

26.19
27.74
31.54
20.91

0.69

26.97

0.76
0.71

30.49
27.88

0.54
0.87
0.79
0.70
0.86
0.76

19.71
38.19
32.33
27.41
37.45
30.96

0.96
0.82
0.81
0.77
0.68

**
34.59
33.64
31.03
26.20

0.92
0.81

41.73
33.77

0.76
0.97
0.59

30.52
46.12
21.94

0.27

0.44

0.64
0.86
0.67
0.92

Reliabilitas

0.94
0.94

0.53
0.94

0.92

0.65

0.83

0.62

0.77

0.53

0.88

0.61

21.39
27.77
22.20

0.68

0.34

Construct Variance
Reliability Extracted
(CR>0.70) (VE>0.50)

0.87
0.91
0.94

38.16
40.69
43.79

0.52
0.56

18.90
20.43
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Lampiran 2. (lanjutan)
Hasil First Confirmatory Factor Analysis...lanjutan
Akhir
Validitas
No

Variabel Teramati
SLF

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

RESP48
RESP49
RESP50
RESP51
RESPONSIBILITAS
FAIR52
FAIR53
FAIR54
FAIR55
FAIRNESS
OTO56
OTO57
OTO58
OTO59
OTO60
OTO61
OTO62
OTO63
OTONOMI
BS64
BS65
BS66
BS67
BUDGETARY SLACK
AKT68
AKT69
AKUNTANSI MODERN
BSC70
BSC71
BSC72
PENGUKURAN KINERJA
PI73 (PENGENDALIAN INTERNAL)
SIM74
SIM75
SISTEM JAMINAN MUTU
SIS76 (SISTEM TERINTEGRASI)
IN77
IN78
IN79
IN80
INOVASI
LA81 (KINERJA LAYANAN AKADEMIK)
MHS82
MHS83
MHS84
KINERJA MAHASISWA
STAF85
STAF86
STAF87
STAF88
STAF89
STAF90
KINERJA STAF

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Akhir
Reliabilitas

t-value

0.81
0.85
0.68
0.60

31.00
33.14
24.89
21.51

0.53
0.27
0.66
0.59

14.69
7.49
17.09
15.95

0.5
0.67
0.7
0.41
0.57
0.66
0.67
0.62

16.34
27.71
25.97
10.15
25.25
22.58
23.17
19.34

0.73
0.82
0.70
0.72

27.00
31.70
24.37
23.49

0.74
0.87

27.10
36.67

0.88
0.72
0.83

34.86
27.22
32.34

**
0.95
0.82

**
44.03
34.27

**
0.37
0.61
0.45
0.38

**
9.20
12.81
10.81
9.42

**
0.42
0.46
0.24

**
5.24
5.30
4.63

0.81
0.85
0.42
0.2
0.51
0.39

29.70
31.65
14.01
6.29
17.61
12.76

Construct
Reliability
(CR>0.70)

0.83

0.59

0.82

0.83

0.79

Validitas

Variance
Extracted
(VE>0.50)

t-value

0.81
0.85
0.68
0.60

31.00
33.14
24.89
21.51

0.91
0.85
0.96
0.94

40.68
36.79
44.83
43.15

0.55

0.28
0.92
0.64

41.49
24.03

0.55
0.67
0.89
0.55

20.11
25.48
39.51
20.13

0.73
0.82
0.70
0.72

27.00
31.70
24.37
23.49

0.74
0.87

27.10
36.67

0.88
0.72
0.83

34.86
27.22
32.34

0.95
0.95
0.82

**
44.03
34.27

0.97
0.79
0.91
0.89
0.56

**
32.22
40.69
39.02
20.15

0.94
0.77
0.94
0.85

**
31.14
43.58
36.03

0.82
0.83

29.52
30.26

0.65

23.63

0.37

0.55

0.65

0.85
**

0.66
**

0.88
**

0.79
**

0.51
**

0.21
**

0.33

0.15

0.70

SLF

Reliabilitas

0.32

Construct Variance
Reliability Extracted
(CR>0.70) (VE>0.50)

0.83

0.55

0.95

0.84

0.86

0.52

0.83

0.55

0.79

0.65

0.85
0.95

0.66
0.95

0.88
0.94

0.79
0.94

0.87
0.88

0.64
0.88

0.89

0.73

0.81

0.60
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Lampiran 2. (lanjutan)
Hasil First Confirmatory Factor Analysis...lanjutan
Akhir
Validitas
No

Variabel Teramati
SLF

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

STRAT91
STRAT92
STRAT93
STRAT94
STRAT95
STRAT96
STRAT97
STRAT98
STRAT99
STRAT100
STRAT101
KUESIONER STRATEGI
RISET10
RISET11
RISET12
KINERJA RISET
KEU (KINERJA KEUANGAN)
PROSPECT
DEFEND
ANALYS
REACT
PILIHAN STRATEGI

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

t-value

0.15
-0.21
-0.27
-0.29
-0.49
-0.35
-0.18
-0.26
0.42
-0.11
-0.17

Akhir
Reliabilitas
Construct
Reliability
(CR>0.70)

Validitas

Variance
Extracted
(VE>0.50)

3.78
(5.21)
(6.65)
(7.23)
(11.44)
(8.59)
(4.52)
(6.51)
(10.19)
(2.73)
(4.17)
0.95

0.82
0.94
0.95

34.06
42.68
43.21

**
0.95
0.66
1.11
-0.31

**
43.80
5.07
7.25
(10.52)

SLF

t-value

0.96
0.82
0.66
0.85
0.72
0.81
0.88
0.86

45.18
34.61
23.40
36.91
28.86
33.69
38.93
37.51

0.90

39.84

0.82
0.94
0.95

34.06
42.68
43.21

0.90
0.95
0.66
1.11

**
43.80
5.07
7.25

0.69

0.93
**

0.82
**

0.81

0.67

Reliabilitas
Construct Variance
Reliability Extracted
(CR>0.70) (VE>0.50)

0.95

0.69

0.93
0.81

0.82
0.81

0.94

0.85
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Lampiran 2. (lanjutan)
Hasil Pengujian Model Pengukuran Seluruh Variabel pada 2nd Order CFA

Gambar 1. Hasil Pengujian Model Pengukuran GUG
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Lampiran 2. (lanjutan)

Gambar 2. Hasil Pengujian Model Pengukuran AKMAN

Gambar 3. Hasil Pengujian Model Pengukuran MAN

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Lampiran 2. (lanjutan)

Gambar 4. Hasil Pengujian Model Pengukuran STRATEGI

Gambar 5. Hasil Pengujian Model Pengukuran KINERJA

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Lampiran 2. (lanjutan)
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
DATA AWAL
Q
%
97
41.99
96
41.56
38
16.45
231
100.00

Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Tidak mengisi
Jumlah

PTN (n=24)
Q
Q
11
45.83
9
37.50
4
16.67
24
100.00

PTS (n=51)
Q
%
24
47.06
22
43.14
5
9.80
51
100.00

PTS (n=202)
Q
%
83
41.09
85
42.08
34
16.83
202
100.00

Karakteristik Responden Berdasarkan Sebaran Usia
Usia (Tahun)
Sampai dengan 30
31 sampai dengan 40
41 sampai dengan 50
51 sampai dengan 60
Di atas 60
Tidak mengisi
Jumlah

DATA AWAL
Q
%
18
7.79
89
38.53
74
32.03
25
10.82
3
1.30
22
9.52
231 100.00

PTN (n=24)
Q
%
0
9
37.50
8
33.33
6
25.00
0
1
4.17
24
100.00

PTS (n=51)
Q
%
2
3.92
20
39.22
21
41.18
6
11.76
0
2
3.92
51
100.00

PTS (n=202)
Q
%
18
8.91
76
37.62
66
32.67
18
8.91
3
1.49
21
10.40
202
100.00

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja
Masa Kerja (Tahun)
0 Sampai dengan 5
6 sampai dengan 10
11 sampai dengan 15
16 sampai dengan 20
Di atas 20
Tidak mengisi
Jumlah

DATA AWAL
Q
%
44
19.05
52
22.51
53
22.94
28
12.12
31
13.42
23
9.96
231
100.00

PTN (n=24)
Q
Q
1
4.17
5
20.83
6
25.00
3
12.50
8
33.33
1
4.17
24
100.00

PTS (n=51)
Q
%
5
9.80
11
21.57
16
31.37
7
13.73
10
19.61
2
3.92
51
100.00

PTS (n=202)
Q
%
41
20.30
46
22.77
46
22.77
25
12.38
22
10.89
22
10.89
202
100.00

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Akademik
Jabatan Akademik
Tenaga Pengajar
Asisten Ahli
Lektor
Lektor Kepala
Guru Besar
Jumlah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DATA AWAL
Q
%
36
15.58
64
27.71
98
42.42
30
12.99
3
1.30
231
100.00

PTN (n=24)
Q
%
0
2
8.33
11
45.83
10
41.67
1
4.17
24
100.00

PTS (n=51)
Q
%
2
3.92
10
19.61
32
62.75
7
13.73
0
51
100.00

PTS (n=202)
Q
%
36
17.82
62
30.69
83
41.09
19
9.41
2
0.99
202
100.00
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Lampiran 2. (lanjutan)
Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan
DATA AWAL
Q
%
41
17.75
39
16.88
55
23.81
24
10.39
22
9.52
6
2.60
3
1.30
1
0.43
1
0.43
39
16.88
231 100.00

Golongan
III-a
III-b
III-c
III-d
IV-a
IV-b
IV-c
IV-d
IV-e
Tidak mengisi
Jumlah

PTN (n=24)
Q
%
1
4.17
2
8.33
7
29.17
3
12.50
6
25.00
3
12.50
2
8.33
0
0
0
24
100.00

PTS (n=51)
Q
%
9
17.65
7
13.73
14
27.45
12
23.53
4
7.84
1
1.96
1
1.96
0
0
3
5.88
51
100.00

PTS (n=202)
Q
%
40
19.80
37
18.32
45
22.28
20
9.90
15
7.43
3
1.49
1
0.50
1
0.50
1
0.50
39
19.31
202
100.00

Karakteristik Responden Berdasarkan Gelar Profesi
PTS (n=51)
Q
%
26
50.98
2
3.92
23
45.10
51
100.00

PTS (n=202)
Q
%
74
36.63
11
5.45
117
57.92
202
100.00

Lampiran 5.11. Berdasarkan Lama Menjadi Kaprodi
DATA AWAL
PTN (n=24)
PTS (n=51)
Lama (Tahun)
Q
%
Q
%
Q
%
1
44
19.05
7
29.17
12
23.53
2
63
27.27
9
37.50
11
21.57
3
39
16.88
5
20.83
13
25.49
4
15
6.49
0
5
9.80
5 ke atas
40
17.32
2
8.33
6
11.76
Tidak mengisi
30
12.99
1
4.17
4
7.84
Jumlah
231 100.00
24
100.00
51
100.00

PTS (n=202)
Q
%
35
17.33
50
24.75
36
17.82
15
7.43
37
18.32
29
14.36
202
100.00

Gelar Profesi
Akuntan
Non Akuntan
Tidak mengisi
Jumlah

DATA AWAL
Q
%
94
40.69
12
5.19
125
54.11
231 100.00

PTN (n=24)
Q
%
17
70.83
1
4.17
6
25.00
24
100.00

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Menjabat
Jabatan sebelumnya
Dosen/staf
Tugas Tambahan
Tidak mengisi
Jumlah

DATA AWAL
Q
%
63
27.27
113
48.92
55
23.81
231
100.00

PTN (n=24)
Q
%
6
25.00
14
58.33
4
16.67
24
100.00

PTS (n=51)
Q
%
15
29.41
25
49.02
11
21.57
51
100.00

PTS (n=202)
Q
%
56
27.72
95
47.03
51
25.25
202
100.00

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Program Studi
Umur PT (Tahun)
0 Sampai dengan 5
6 sampai dengan 10
11 sampai dengan 15
16 sampai dengan 20
Di atas 20
Jumlah

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

DATA AWAL
Q
%
27
11.69
22
9.52
53
22.94
50
21.65
79
34.20
231
100.00

PTN (n=24)
Q
%
3
12.50
6
25.00
4
16.67
3
12.50
8
33.33
24
100.00

PTS (n=51)
Q
%
0
0
0
11
21.57
40
78.43
51
100.00

PTS (n=202)
Q
%
24
11.88
16
7.92
46
22.77
46
22.77
70
34.65
202
100.00
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Lampiran 2. (lanjutan)
Hasil Uji Hipotesis dari Data Sampel Keseluruhan (231 Sampel) dengan Variabel
Kontrol Akreditasi
dir eff
GUG
AKMAN
MAN
STRATEGI
KINERJA
VISIMISI
ETIKA
STRKGOV
KREDIBEL
TRANSP
ACCOUNT
RESPONS
FAIRNES
OTONOMI
BUDSLACK
AKT
PENGKIN
PENGIN
SIMINTAS
SISTER
INOVASI
PROSPECT
ANALYS
DEFEND
REACT
LAYAKAD
MHS
STAF
RISET
KINKEU

etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value

GUG
Indir eff

0.48
6.20
0.75
10.30
(0.60)
(5.85)
0.79
6.26
0.15
2.15
0.70
8.66
0.67
11.01
0.18
2.65
0.58
9.03
0.70
11.48
0.72
11.94
0.78
13.37
0.44
6.63
-

0.85
8.16
0.05
2.08
-

dir eff

AKMAN
Indir eff

0.48
6.20
0.75
10.30
0.25
0.29
3.65
4.31
0.84
6.49
0.15
2.15
0.70
8.66
0.67
11.01
0.18
2.65
0.58
9.03
0.70
11.48
0.72
11.94
0.78
13.37
0.44
6.63
0.39
0.81
6.20
0.41
0.85
6.25 13.21
0.47
0.97
6.60 14.41
0.79
10.30
0.66
10.88
0.70
8.69
0.37
6.72
0.26
3.65
(0.06)
(2.56)
(0.13)
(3.29)
(0.08)
(2.84)
0.40
6.49
0.20
3.53
0.42
7.17
0.14
2.34
0.24
5.38
-

0.05
2.05
0.30
4.31
(0.06)
(2.76)
(0.15)
(3.75)
(0.08)
(3.11)
0.03
2.05
0.01
1.84
0.03
2.07
0.01
1.59
0.02
2.01

Tot Eff

Tot Eff

0.29
4.31
0.05
2.05
0.81
0.85
13.21
0.97
14.41
0.30
4.31
(0.06)
(2.76)
(0.15)
(3.75)
(0.08)
(3.11)
0.03
2.05
0.01
1.84
0.03
2.07
0.01
1.59
0.02
2.01

dir eff

0.96
10.78
1.06
0.89
16.07
0.94
10.91
0.50
7.61
-

MAN
Indir eff

0.18
2.30
-

0.99
10.78
(0.21)
(3.41)
(0.49)
(6.23)
(0.28)
(4.16)
0.09
2.30
0.04
2.01
0.09
2.32
0.03
1.69
0.05
2.23

Sumber data: D:\AA Kuliah S3 UI 2015\DATAFINAL_1AKRED.LS8:
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Tot Eff

0.96
10.78
0.18
2.30
1.06
0.89
16.07
0.94
10.91
0.50
7.61
0.99
10.78
(0.21)
(3.41)
(0.49)
(6.23)
(0.28)
(4.16)
0.09
2.30
0.04
2.01
0.09
2.32
0.03
1.69
0.05
2.23

dir eff

0.19
2.37
1.04
(0.22)
(3.59)
(0.51)
(7.62)
(0.30)
(4.50)
-

STRATEGI
Indir eff Tot Eff

0.09
2.37
0.05
2.06
0.10
2.40
0.03
1.72
0.05
2.30

0.19
2.37
1.04
(0.22)
(3.59)
(0.51)
(7.62)
(0.30)
(4.50)
0.09
2.37
0.05
2.06
0.10
2.40
0.03
1.72
0.05
2.30

dir eff

0.47
0.24
3.27
0.50
5.55
0.16
2.26
0.28
4.59

KINERJA
Indir eff

-

Tot Eff

0.47
0.24
3.27
0.50
5.55
0.16
2.26
0.28
4.59
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Lampiran 2. (lanjutan)
Hasil Uji Hipotesis dari Data Sampel PTS (202 Sampel) dengan Variabel Kontrol
Akreditasi
dir eff
GUG
AKMAN
MAN
STRATEGI
KINERJA
VISIMISI
ETIKA
STRKGOV
KREDIBEL
TRANSP
ACCOUNT
RESPONS
FAIRNES
OTONOMI
BUDSLACK
AKT
PENGKIN
PENGIN
SIMINTAS
SISTER
INOVASI
PROSPECT
ANALYS
DEFEND
REACT
LAYAKAD
MHS
STAF
RISET
KINKEU

etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value

0.51
6.20
0.74
9.66
(0.43)
(3.97)
0.86
6.38
0.18
2.42
0.71
8.60
0.68
10.14
0.15
2.07
0.58
8.35
0.70
10.53
0.72
10.99
0.82
13.18
0.49
7.00
-

GUG
Indir eff Tot Eff

0.76
7.19
0.06
2.03
-

0.51
6.20
0.74
9.66
0.33
4.51
0.86
6.38
0.18
2.42
0.71
8.60
0.68
10.14
0.15
2.07
0.58
8.35
0.70
10.53
0.72
10.99
0.82
13.18
0.49
7.00
0.42
6.20
0.44
6.26
0.51
6.70
0.77
9.66
0.67
10.20
0.69
8.23
0.37
6.25
0.33
4.51
(0.08)
(2.87)
(0.16)
(3.73)
(0.09)
(3.03)
0.42
6.38
0.21
3.54
0.44
6.92
0.17
2.64
0.19
4.55

dir eff

0.24
3.29
0.82
0.85
12.67
1.00
13.82
-

AKMAN
Indir eff Tot Eff

0.04
1.78
0.24
3.29
(0.06)
(2.46)
(0.11)
(2.40)
(0.07)
(2.56)
0.02
1.78
0.01
1.64
0.02
1.79
0.01
1.52
0.01
1.71

0.24
3.29
0.04
1.78
0.82
0.85
12.67
1.00
13.82
0.24
3.29
(0.06)
(2.46)
(0.11)
(2.40)
(0.07)
(2.56)
0.02
1.78
0.01
1.64
0.02
1.79
0.01
1.52
0.01
1.71

dir eff

0.87
9.16
1.05
0.91
15.82
0.94
10.67
0.50
7.14
-

MAN
Indir eff Tot Eff

0.16
2.08
-

0.87
9.16
(0.21)
(3.45)
(0.41)
(5.36)
(0.25)
(3.73)
0.08
2.08
0.04
1.87
0.08
2.10
0.03
1.69
0.04
1.98

0.87
9.17
0.16
2.08
1.05
0.91
15.82
0.94
10.67
0.50
7.14
0.87
9.16
(0.21)
(3.45)
(0.41)
(5.36)
(0.25)
(3.73)
0.08
2.08
0.04
1.87
0.08
2.10
0.03
1.69
0.04
1.98

SUMBER DATA : D:\AA Kuliah S3 UI 2015\DATAPTS202_AKRED.LS8:

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

dir eff

0.19
2.17
1.00
(0.24)
(3.72)
(0.47)
(6.60)
(0.28)
(4.08)
-

STRATEGI
Indir eff Tot Eff

0.09
2.17
0.05
1.93
0.10
2.19
0.04
1.74
0.04
2.06

0.19
2.17
1.00
(0.24)
(3.72)
(0.47)
(6.60)
(0.28)
(4.08)
0.09
2.17
0.05
1.93
0.10
2.19
0.04
1.74
0.04
2.06

KINERJA
dir eff Indir eff Tot Eff

0.48
0.24
3.26
0.51
5.37
0.20
2.53
0.22
4.01

-

0.48
0.24
3.26
0.51
5.37
0.20
2.53
0.22
4.01
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Lampiran 2. (lanjutan)
Hasil Uji Hipotesis dari Data Sampel PTN (29 Sampel)
GUG
Indir eff Tot Eff

dir eff
etimasi
t-value
etimasi
AKMAN
t-value
etimasi
MAN
t-value
etimasi
STRATEGI
t-value
etimasi
KINERJA
t-value

AKMAN
dir eff Indir eff Tot Eff

MAN
dir eff Indir eff Tot Eff

STRATEGI
dir eff Indir eff Tot Eff

GUG

(0.14)
(7.32)
0.48
17.85
0.06
2.05
0.59
73.47

(0.12)
(4.02)
0.02
2.52

(0.14)
(7.32)
0.48
17.85
(0.06)
(5.74)
0.61
99.03

0.17
2.25
-

(0.05)
(1.75)

0.17
2.25
(0.05)
(1.75)

(0.19)
(3.52)
-

0.06
2.20

(0.19)
(3.52)
0.06
2.20

(0.30)
(2.81)

-

(0.30)
(2.81)

SUMBER DATA: D:\AA Kuliah S3 UI 2015\DATAPTN29_PATH_MODIF.LS8:

Hasil Uji Hipotesis dari Data Sampel PTS (51 Sampel)
dir eff
GUG
AKMAN
MAN
STRATEGI
KINERJA

etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value

GUG
Indir eff

0.56
19.44
(0.55)
(19.30)
0.01
0.08
(0.22)
(72.95)

0.06
0.57
0.01
2.26

Tot Eff

0.56
19.44
(0.55)
(19.30)
0.07
2.55
(0.22)
(62.38)

AKMAN
dir eff Indir eff Tot Eff

0.03
0.23
-

0.23

0.03
0.23
0.23

dir eff

(0.08)
(0.58)
-

MAN
Indir eff Tot Eff

(0.01)
(0.58)

(0.08)
(0.58)
(0.01)
(0.58)

STRATEGI
dir eff Indir eff Tot Eff

0.07
4.85

-

0.07
4.85

SUMBER DATA: D:\AA Kuliah S3 UI 2015\MODEL_PATH_PTS.LS8

Hasil Uji Hipotesis dari Data Sampel PTN (24 Sampel)
dir eff
GUG
AKMAN
MAN
STRATEGI
KINERJA

etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value
etimasi
t-value

(0.09)
(3.79)
0.40
12.35
0.08
2.97
0.65
85.53

GUG
Indir eff

(0.12)
(4.36)
0.01
2.01

Tot Eff

(0.09)
(3.79)
0.40
12.35
(0.04)
(2.86)
0.66
87.29

dir eff

0.24
2.80
-

AKMAN
Indir eff Tot Eff

(0.07)
(1.99)

0.24
2.80
(0.07)
(1.99)

dir eff

(0.24)
(4.01)
-

MAN
Indir eff

0.07
2.31

Tot Eff

(0.24)
(4.01)
0.07
2.31

dir eff

STRATEGI
Indir eff Tot Eff

(0.29)
(2.82)

SUMBER DATA: D:\AA Kuliah S3 UI 2015\DATAPTN24_PATH_MODIF.LS8
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-

(0.29)
(2.82)
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Lampiran 2. (lanjutan)
Gambar Model Struktural

Gambar Model Struktural Sampel Awal

Gambar Model Struktural Subsampel PTS (202)

Gambar Model Struktural Subsampel PTS (51)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

16/42132.pdf

316

Lampiran 2. (lanjutan)

Gambar Model Struktural Subsampel PTN (29)

Gambar Model Struktural Subsampel PTN (24)

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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Lampiran 2. (lanjutan)
Alternatif 1.

Alternatif 2.

Gambar Hasil Robustness Test

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

