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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Responden 

 Data responden dalam penelitian ini didapatkan melalui pembagian 

kuesioner yang dilakukan di organisasi sektor publik yang diperoleh dari data 

BPS dan website Pemerintah Kota Semarang tahun 2017. Berikut adalah daftar 

organisasi yang berpartisipasi dalam penelitian ini : 

Tabel 4.1 

Daftar Organisasi dan Jumlah Kuesioner 
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   Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

 53 kuesioner disebar di 53 organisasi sektor publik yang terdata di BPS 

dan website Pemerintah Kota Semarang, semua kuesioner berhasil diperoleh 

kembali. 53 kuesioner tersebut semuanya dapat digunakan karena diisi dengan 

lengkap dan diisi oleh kepala bagian (kabag) keuangan. 
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Tabel 4.2 

Gambaran Umum Responden 

 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

terdistribusi cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu masing-masing 

berjumlah 26 dan 27 orang, sedangkan umur responden sebanyak 86,79% atau 46 

orang berumur lebih dari 30 tahun dengan dengan rentang umur terbanyak adalah 

usia 41-50 tahun yaitu 20 orang yang berarti bahwa sebagian besar responden 

telah memiliki usia yang matang dalam menjalani jabatan yang dimiliki saat ini. 

Untuk pendidikan terakhir yang berhasil ditempuh, sebagian besar responden 

(67,92%) telah menempuh pendidikan hingga ke jenjang Sarjana Strata 1 atau S1. 
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Jabatan responden semuanya adalah kepala bagian (kabag) keuangan dengan 

masa kerja yang berbeda-beda. Masa kerja responden berada di jabatan kepala 

bagian keuangan memiliki perbedaan jumlah yang kecil, yaitu 0-5 tahun dengan 

jumlah 18 responden, 6-10 tahun dengan jumlah 16 responden, dan yang menjabat 

lebih dari 10 tahun terdapat 19 responden. 

 

4.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 4.2.1  Pengujian Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengujian Cronbach Alpha. Data dinyatakan valid jika seluruh 

indikator memiliki nilai Cronbach Alpha if Item Deleted ≤ Cronbach’s 

Alpha. Hasil pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Penggunaan Interaktif Management 

Control System (IUMCS) 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

IUMCS1 0,792 0,800 TIDAK VALID 

IUMCS2 0,792 0,738 VALID 

IUMCS3 0,792 0,759 VALID 

IUMCS4 0,792 0,737 VALID 

IUMCS5 0,792 0,718 VALID 

 Sumber : Lampiran 3 
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 Hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih 

terdapat variabel yang memiliki nilai Cronbach Alpha if Item Deleted 

lebih besar dari Cronbach’s Alpha yaitu variabel IUMCS1. Maka dari itu, 

dilakukan pengujian ulang validitas dengan menghilangkan variabel 

tersebut. Hasil pengujian ulang validitas dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Ulang Variabel Penggunaan Interaktif Management 

Control System (IUMCS) 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

IUMCS2 0,800 0,756 VALID 

IUMCS3 0,800 0,764 VALID 

IUMCS4 0,800 0,764 VALID 

IUMCS5 0,800 0,714 VALID 

 Sumber : Lampiran 3 

 

 Hasil uji validitas ulang pada tabel di atas telah menunjukkan 

bahwa tidak ada lagi variabel yang memiliki nilai Cronbach Alpha if Item 

Deleted lebih besar dari Cronbach’s Alpha. Oleh sebab itu, semua variabel 

Penggunaan Interaktif Management Control System (IUMCS) telah valid 

untuk digunakan dalam pengolahan data yang selanjutnya. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Variabel Penggunaan Diagnostik Management 

Control System (DUMCS) 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

DUMCS1 0,804 0,700 VALID 

DUMCS2 0,804 0,740 VALID 

DUMCS3 0,804 0,772 VALID 

DUMCS4 0,804 0,800 VALID 

Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.5, terlihat bahwa 

semua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha if Item Deleted lebih kecil 

dari Cronbach’s Alpha. Hal itu menunjukkan bahwa semua variabel 

Penggunaan Diagnostik Management Control System (DUMCS) telah 

valid untuk digunakan dalam pengolahan data yang selanjutnya. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Karakteristik Management Control System 

(KMCS) 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

KMCS1 0,888 0,883 VALID 

KMCS2 0,888 0,876 VALID 

KMCS3 0,888 0,875 VALID 

KMCS4 0,888 0,892 TIDAK VALID 

KMCS5 0,888 0,877 VALID 

KMCS6 0,888 0,880 VALID 

KMCS7 0,888 0,888 VALID 

KMCS8 0,888 0,873 VALID 

KMCS9 0,888 0,875 VALID 

KMCS10 0,888 0,879 VALID 

KMCS11 0,888 0,876 VALID 

KMCS12 0,888 0,871 VALID 

 Sumber : Lampiran 3 
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 Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.6, terlihat bahwa 

masih terdapat variabel yang memiliki nilai Cronbach Alpha if Item 

Deleted lebih besat dari Cronbach’s Alpha yaitu variabel KMCS4. Maka 

dari itu, dilakukan pengujian ulang dengan menghilangkan variabel 

tersebut. Hasil pengujian ulang ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Ulang Variabel Karakteristik Management Control 

System (KMCS) 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

KMCS1 0,892 0,888 VALID 

KMCS2 0,892 0,883 VALID 

KMCS3 0,892 0,881 VALID 

KMCS5 0,892 0,884 VALID 

KMCS6 0,892 0,885 VALID 

KMCS7 0,892 0,892 VALID 

KMCS8 0,892 0,878 VALID 

KMCS9 0,892 0,880 VALID 

KMCS10 0,892 0,883 VALID 

KMCS11 0,892 0,879 VALID 

KMCS12 0,892 0,875 VALID 

       Sumber : Lampiran 3 

 Hasil uji validitas ulang pada tabel di atas telah menunjukkan 

bahwa tidak ada lagi variabel yang memiliki nilai Cronbach Alpha if Item 

Deleted lebih besar dari Cronbach’s Alpha. Oleh sebab itu, semua variabel 

Karakteristik Management Control System (KMCS) telah valid untuk 

digunakan dalam pengolahan data yang selanjutnya. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Adopsi Contemporary Management 

Accounting Practices (ACMAP) 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

Keterangan 

ACMAP1 0,884 0,879 VALID 

ACMAP2 0,884 0,857 VALID 

ACMAP3 0,884 0,869 VALID 

ACMAP4 0,884 0,866 VALID 

ACMAP5 0,884 0,866 VALID 

ACMAP6 0,884 0,882 VALID 

ACMAP7 0,884 0,877 VALID 

ACMAP8 0,884 0,854 VALID 

 Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel di atas, terlihat bahwa 

semua variabel memiliki nilai Cronbach Alpha if Item Deleted lebih kecil 

dari Cronbach’s Alpha. Hal itu menunjukkan bahwa semua variabel 

Tingkat Adopsi Contemporary Management Accounting Practices 

(ACMAP) telah valid untuk digunakan dalam pengolahan data yang 

selanjutnya. 

 

4.2.2 Pengujian Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Metode pengujian 

yang digunakan adalah pengujian Cronbach Alpha. Data dinyatakan 

reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,5. Hasil pengujian reliabilitas pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha 

IUMCS 0,800 

DUMCS 0,804 

KMCS 0,892 

ACMAP 0,884 

  Sumber : Lampiran 3 

 Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,5. Hal itu menunjukkan bahwa semua variabel 

memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

4.3 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.10 

Statistik Deskriptif 

Variabel Mean 

Standar 

Deviasi 

Kisaran 

Teoritis 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Rentang Skala 

Rendah Sedang Tinggi 

IUMCS 3,8868 0,47426 1-5 3,00 5,00 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 

DUMCS 4,0991 0,52197 1-5 3,00 5,00 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 

KMCS 3,9436 0,41982 1-5 3,09 5,00 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 

ACMAP 3,2854 0,76561 1-5 1,50 4,88 1-2,33 2,34-3,67 3,68-5 

Sumber: Lampiran 4 

 Hasil pengujian statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Berdasarkan tabel tersebut, variabel Penggunaan Interaktif Management Control 

System (IUMCS) memiliki nilai minimum 3,00 dan maksimum 5,00 dari 5 
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pernyataan kuesioner yang digunakan. Nilai mean dari variabel IUMCS adalah 

sebesar 3,8868. Hal tersebut menunjukan bahwa sebagian besar responden merasa 

bahwa di dalam organisasi tempat mereka bekerja semakin interaktif 

menggunakan Management Control System. 

 Variabel Penggunaan Diagnostik Management Control System (DUMCS) 

memiliki nilai minimum 3,00 dan maksimum 5,00 dari 4 pernyataan kuesioner 

yang digunakan. Nilai mean  dari variabel DUMCS adalah sebesar 4,0991. Nilai 

tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa di 

dalam organisasi tempat mereka bekerja semakin diagnostik menggunakan 

Management Control System. 

 Variabel selanjutnya yaitu variabel Karakteristik Management Control 

System (KMCS) memiliki nilai minimum 3,09 dan maksimum 5,00 dari 11 

pernyataan kuesioner yang digunakan. Nilai mean dari variabel KMCS adalah 

sebesar 3,9436. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakteristik management 

control system sebagian besar responden tergolong bagus yang berarti organisasi 

tempat responden bekerja memiliki hampir sebagian besar karakteristik 

management control system. 

 Variabel terakhir yaitu variabel Tingkat Adopsi Contemporary 

Management Accounting Practices (ACMAP) memiliki nilai minimum 1,50 dan 

maksimum 4,88 dari 8 pernyataan kuesioner yang digunakan. Nilai mean dari 

variabel KMCS adalah sebesar 3,2854. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

adopsi contemporary management accounting practices sebagian besar responden 
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tergolong cukup bagus yang berarti organisasi tempat responden bekerja cukup 

luas menerapkan Contemporary Management Accounting Practices. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini, semuanya dilakukan 

menggunakan 1 model regresi, yaitu: 

ACMAP = α + b1 IUMCS + b2 DUMCS + b3 KMCS + e 

4.4.1  Uji Normalitas 

 Pengujiaan asumsi klasik pertama yang dilakukan adalah uji 

normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji 

statistik Kolmogorov Smirnov (K-S). Data berdistribusi normal jika nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) ≥  0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas 

ZRE Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Keterangan 

ZRE_1 0,708 Normal 

      Sumber : Lampiran 5 

 

Dari hasil pengujian normalitas di atas terlihat bahwa nilai 

signifikansi dari Kolmogorov Smirnov > 0,05. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa seluruh data pada model penelitian yang diuji berdistribusi normal. 
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4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian asumsi klasik selanjutnya yang dilakukan adalah uji 

heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan 

dengan uji Glejser, untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Jika  nilai Sig variabel independen lebih besar dari 0,05 maka 

tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai Sig. pada Tabel 

Coefficients pada model penelitian memiliki nilai Sig. yang lebih besar 

dari 0,05. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas pada model penelitian tersebut. 

 

4.4.3 Uji Multikolinearitas 

Pengujian asumsi klasik terakhir adalah uji multikolinearitas. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) dan nilai Tolerance pada model regresi. Jika nilai Tolerance ≤ 1 dan 
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nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka tidak terdapat 

multikolinearitas. Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Dependen Independen Tolerance VIF 

ACMAP IUMCS 

DUMCS 

KMCS 

0,433 

0,517 

0,611 

2,308 

1,936 

1,637 

        Sumber : Lampiran 5 

 

 Pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa uji multikolinearitas pada 

model penelitian memiliki nilai Tolerance ≤ 1 dan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) kurang dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak 

terdapat masalah multikolienaritas pada model penelitian. 

 

4.5 Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan uji regresi linier 

berganda terhadap model penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel Penggunaan Interaktif 

Management Control System (IUMCS), Penggunaan Diagnostik Management 

Control System (DUMCS), dan Karakteristik Management Control System 

(KMCS) terhadap variabel Tingkat Adopsi Contemporary Management 
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Accounting Practices (ACMAP). Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.14 

Uji Hipotesis 

 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

Persamaan Regresi : 

ACMAP = 2,008 + 0,289IUMCS – 0,088DUMCS + 0,130KMCS 

  

Berdasarkan Tabel 4.14, dapat diketahui bahwa hipotesis yang diterima 

adalah H1 yakni penggunaan interaktif management control system (IUMCS) 

berpengaruh positif terhadap tingkat adopsi contemporary management 

accounting practices (ACMAP) dan H3 yakni karakteristik management control 

system (KMCS) berpengaruh positif terhadap tingkat adopsi contemporary 

management accounting practices (ACMAP). Hal tersebut dibuktikan oleh nilai t 

hitung IUMCS sebesar 0,841 dan t hitung KMCS sebesar 0,398 yang lebih kecil 

dibandingkan t tabel dengan α 5% dan df 60 sebesar 1,671. Hubungan positif 
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dapat dilihat pada nilai beta atau koefisien dari variabel IUMCS (0,289) dan 

KMCS (0,130) yang memiliki nilai positif.  

 Sementara untuk H2 yaitu penggunaan diagnostik management control 

system (DUMCS) berpengaruh positif terhadap tingkat adopsi contemporary 

management accounting practices (ACMAP) ditolak. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai t hitung (-0,088) dan beta atau koefisien dari variabel DUMCS (-0,306) yang 

memiliki nilai negatif.  

 

4.6 Pembahasan 

Tujuan pertama dan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh dari penggunaan Management Control System terhadap tingkat adopsi 

Contemporary Management Accounting Practices. Dari hasil pengujian 

ditemukan bahwa hasil penelitian pengaruh penggunaan interaktif Management 

Control System terhadap tingkat adopsi Contemporary Management Accounting 

Practices sesuai dengan penelitian sebelumnya milik Nuhu (2017), dimana Nuhu 

memyatakan bahwa ada hubungan positif antara penggunaan interaktif 

management control system dan tingkat adopsi contemporary management 

accounting practices. Hasil uji hipotesis ini membuktikan bahwa sebagian besar 

responden yang di dalam organisasinya interaktif menggunakan management 

control system, akan lebih memilih untuk mengadopsi contemporary management 

accounting practices di dalam organisasinya. 
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Hal ini dikarenakan contemporary management accounting practices 

mampu untuk memfasilitasi organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, 

seperti contoh benchmarking yang hampir sebagian besar organisasi sektor publik 

menerapkan karena mampu membantu organisasi untuk mengetahui bagaimana 

kinerja dari setiap unit bisnis dalam organisasi. Meskipun tidak semua bagian 

dalam satu paket contemporary management accounting practices dapat 

diterapkan pada organisasi sektor publik, dikarenakan tujuan dari sektor publik 

sendiri yang tidak terpaku pada laba. 

Sementara untuk hasil penelitian pengaruh penggunaan diagnostik 

Management Control System terhadap tingkat adopsi Contemporary Management 

Accounting Practices tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya milik Nuhu 

(2017) yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara penggunaan 

diagnostik management control system dan tingkat adopsi contemporary 

management accounting practices. Hal ini dikarenakan variabel penggunaan 

diagnostik management control system apabila diterapkan dengan baik dan 

didukung penerapan yang baik pula variabel penggunaan interaktif management 

control system serta memiliki karakteristik management control system yang baik 

maka sudah mampu membantu dalam mewujudkan tujuan organisasi, tanpa perlu 

difasilitasi oleh contemporary management accounting practices. Karena 

management control system sudah mampu mendiagnosa kondisi di dalam 

organisasi seperti melacak sejauh mana pencapaian tujuan organisasi dan 

meninjau kinerja dan mampu merencanakan operasi yang sesuai dengan strategi. 
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Dari data deskriptif yang telah dibahas sebelumnya, dapat dilihat bahwa 

mean dari variabel penggunaan diagnostik management control system pada 

penelitian ini adalah 4,0991, penggunaan interaktif management control system 

3,8868, dan karakteristik management control system 3,9436. Hal ini berarti 

bahwa penggunaan diagnostik management control pada organisasi sektor publik 

di Kota Semarang tergolong tinggi dan didukung dengan dua variabel lainnya 

yang juga tergolong tinggi sehingga seperti yang telah dibahas sebelumnya, 

tingkat adopsi contemporary management accounting practices menjadi kurang 

luas karena tidak diperlukan. 

Tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 

karakteristik Management Control System terhadap tingkat adopsi Contemporary 

Management Accounting Practices. Dari hasil pengujian ditemukan bahwa 

karakteristik Management Control System berpengaruh positif terhadap  tingkat 

adopsi Contemporary Management Accounting Practices. Hal tersebut 

dikarenakan organisasi memiliki karakter yang bagus (dilihat dari mean variabel 

ini sebesar 3,9436) sehingga cenderung untuk mengadopsi contemporary 

management accounting practices di dalam organisasinya.  

Hubungan positif terjadi karena karakteristik management control system 

menyediakan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan pencapaian tujuan 

organisasi dan contemporary management accounting practices akan membantu 

organisasi mengolah informasi yang diterma tersebut agar dapat digunakan untuk 

mengembangkan strategi maupun untuk berinovasi agar tujuan organisasi dapat 

tercapai. Karena dengan mendapat informasi yang luas dan tepat waktu maka 
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organisasi juga akan mengetahui manfaat dari mengadopsi contemporary 

management accounting practices diantaranya yaitu menambah efektivitas, daya 

saing, peningkatan kualitas dan menambah fokus pelanggan (Joshi dkk,2011). 

Meskipun organisasi sektor publik sendiri tidak berfokus pada pendapatan laba 

maupun pelanggan, namun manfaat lain dari contemporary management 

accounting practices seperti menambah efektivitas dan peningkatan kualitas 

tentunya akan berguna bagi organisasi. 

 

 

 

 


