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ABSTRAK 

PENGARUH AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH TERHADAP 

PENGAWASAN KEKAYAAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN 

BINTAN 
Skripsi, Fakultas Ekonomi, 2014. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui pengaruh Pembukuan Akuntansi 

Barang Milik Daerah Terhadap Pengawasan Kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten 

Bintan. Untuk mengetahui pengaruh Pelaporan Akuntansi Barang Milik Daerah Terhadap 

pengawasan Kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan. Untuk mengetahui 

pengaruh Inventarisasi Akuntansi Barang Milik Daerah Terhadap Pengawasan Kekayaan 

Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan. Untuk mengetahui pengaruh Pembukuan, 

Pelaporan, dan inventarisasi Akuntansi Barang Milik Daerah Terhadap Pengawasan 

Kekeyaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan.  

 Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat bantu statistic SPSS dengan menggunakan uji 

validitas dan reliabilitas, regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik yang 

terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, Uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

Selain itu penulis melakukan uji regresi dan pengujian hipotesis yaitu uji t dan uji F serta uji 

koefisien determinasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan Pembukuan Akuntansi Barang Milik Daerah 

berpengaruh  terhadap Pengawasan Kekayaan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Bintan 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,014 < 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik 

yang membandingkan antara thitung 2.749 > ttabel 1.9904. Pelaporan Akuntansi Barang Milik 

Daerah berpengaruh terhadap Pengawasan Kekayaan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten 

Bintan dengan nilai signifikansi sebesar 0,030 < 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian 

statistik yang membandingkan antara thitung 2.134 > ttabel 1.9904. Inventarisasi Akuntansi 

Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengawasan Kekayaan Daerah pada 

Pemerintahan Kabupaten Bintan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini sesuai 

dengan hasil pengujian statistik yang membandingkan antara thitung 9.546 > ttabel 1.9904. 

Pembukuan, Pelaporan, dan inventarisasi Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh 

terhadap Pengawasan Kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan menggunakan tabel F diperoleh nilai Fhitung 34.167 > Ftabel 

2,72.  
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PENDAHULUAN 

Pengelolaan kekayaan daerah adalah suatu proses yang meliputi beberapa tahap yaitu 

perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), 

penggunaan, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan. Setiap tahap mulai dari 

perencanaan kebutuhan, belanja, sampai penghapusan aset harus diketahui dan 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Oleh karena itu kekayaan daerah 

harus dikelola secara optimal dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan 

akuntabilitas. 

Akuntansi barang milik daerah adalah aktivitas pencatatan, pelaporan serta pertanggung 

jawaban terhadap pemakaian atau pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan peraturan 

dan undang-undang yang berlaku. Barang Milik Daerah (BMD) sesuai pasal 1 butir 11 

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah Semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Sebagaiman tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

pengelolaan barang millik daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 

17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah yang merupakan 

revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 152 Tahun 2004. 

Disamping itu pengawasan kekayaan daerah melalui akuntansi Barang Milik Negara 

juga perlu diterapkan dan direncanakan. Pengawasan kekayaan daerah termasuk dalam 

kesatuan pengelolaan kekayaan daerah. Jika system penatausahaan, akuntansi, dan 

pengamanan tidak ditunjang dengan pengawasan yang baik pula, maka system yang 

dijalankan juga akan sia-sia.  

Untuk pemerintahan yang ada di Kepuauan Riau khususnya Pemerintahan Kabupaten 

Bintan sendiri masih mengalami kendala dalam pencatatan atau akuntansi untuk barang milik 

daerah dan pengawasan kekayaan daerah.  
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Penelitian ini merupkan replika dari penelitian Andriany (2011) dengan judul penelitian 

Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah Studi Kasus 

pada Pemerintahan Kota Medan. Pengelolaan barang milik daerah dipandang dari segi 

inventarisasi, pembukuan dan pelaporan. Hasil dari penelitian tersebut adalah menerangkan 

bahwa (a) variabel inventarisasi, pembukuan dan pelaporan secara bersama-sama 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan pengamanan aset daerah dan 

secara parsial variabel inventarisasi (X1) pembukuan (X2) dan pelaporan (X3) mempunyai 

pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keberhasilan pengamanan aset daerah 

Pemerintah Kota Medan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

membuat skripsi dengan judul : “Pengaruh Akuntansi Barang Milik Daerah Terhadap 

Pengawasan Kekayaan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Bintan” 

Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan apa yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Apakah Pembukuan Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh  Terhadap 

Pengawasan Kekayaan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Bintan? 

2. Apakah Pelaporan Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh Terhadap Pengawasan 

Kekayaan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Bintan? 

3. Apakah inventarisasi Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh Terhadap 

Pengawasan Kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan? 

4. Apakah Pembukuan, Pelaporan, dan inventarisasi Akuntansi Barang Milik Daerah 

berpengaruh Terhadap Pengawasan Kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten 

Bintan? 
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Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui pengaruh Pembukuan Akuntansi Barang Milik Daerah Terhadap 

Pengawasan Kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pelaporan Akuntansi Barang Milik Daerah Terhadap 

pengawasan Kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Inventarisasi Akuntansi Barang Milik Daerah Terhadap 

Pengawasan Kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten  

Bintan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pembukuan, Pelaporan, dan inventarisasi Akuntansi 

Barang Milik Daerah Terhadap Pengawasan Kekeyaan Daerah pada Pemerintahan 

Kabupaten Bintan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah sumber daya ekonomi 

yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber 

daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan 

pengawasan kekayaan daerah adalah bagian dari pengelolaan kekayaan daerah yang harus               

diterapkan. 

 Akuntansi sering dijuluki sebagai bahasa bisnis (the language of business). Akuntansi 

telah didefenisikan secara luas. Menurut American Accounting Association adalah : “...the 

process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit 



5 
Universitas Maritim Raja Ali Haji 

informed judgments and decisions by users of the information.” (Evanston, Illionis; A 

Statement of Basic Accounting Theory, 1966. Hal. 1). Akuntansi adalah proses 

mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat 

pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. 

Termasuk dalam defenisi ini adalah keharusan bagi akuntansi untuk mengetahui lingkungan 

social ekonomi di sekitarnya. Tanpa pengetahuan tersebut, mereka tidak akan dapat 

mengidentifikasi dan membuat informasi yang relevan. 

 Pengertian akuntansi menurut American  Insitute of Certified Public 

Accounting (AICPA) dalam Harahap (2003) mendefinisikan akuntansi sebagai seni 

pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, 

transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan 

hasil-hasilnya. Menurut Charles T. Horngren, dan Walter T.Harrison (Horngren 

Harrison,2007:4) menyatakan bahwa: Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur 

aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada 

para pengambil keputusan.  

 Akuntansi menyajikan informasi keuangan secara kuantitatif dan relevan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (pemakai informasi tersebut) dalam pengambilan keputusan-

keputusan ekonomi, baik dalam mengukur keberhasilan operasi perusahaan maupun 

membuat rencana dimasa yang akan datang. 

Barang Milik Negara (BMN) sesuai pasal 1 butir 10 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, adalah: “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.  

Sementara yang dimaksud Barang Milik Daerah (BMD) sesuai pasal 1 butir 11 

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah Semua barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.  
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 METODE PENELITIAN 

 

 Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 

Primer yaitu data yang diperoleh atau diusahakan langsung oleh peneliti berupa penyebaran 

kuisioner. Menurut Husein Umar (2005:84) Data primer merupakan data yang didapat dari 

sumber pertama. Sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Data ini 

berwujud dari hasil penyerbaran kuisioner kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Kabupaten Bintan. 

Dimana dalam hal ini responden dikhususkan untuk menjawab kuesioner seputar 

hubungan pengaruh akuntansi barang milik daerah terhadap pengawasan kekayaan daerah. 

 Obyek penelitian pada skripsi ini adalah pengaruh akuntansi barang milik daerah 

terhadap pengawasan kekayaan daerah. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan 

Kabupaten Bintan. 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2011:117) 

pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adala  Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan dan Inspektorat untuk menjawab kuesioner yang 

penulis ajukan tentang pengawasan. Untuk masing-masing SKPD tersebut, penyebaran 

kuesioner terfokus terhadap 5 orang yang ada di bagian keuangan dan terlibat langsung dalam 

penyusunan dan pengawasan barang milik daerah: 

1. Kepala Dinas atau kuasa pengguna anggaran   = 1 Orang 

2. Pejabat Penata Keuangan      = 1 Orang 

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan     = 3 orang 
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 Sampel adalah bagian yang diambil dari suatu populasi yang karakteristiknya diteliti 

dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan (Sunyoto, 2011: 18). Dalam 

penelitian ini seluruh populasi akan penulis jadikan sampel dan teknik pengambilan sampel 

yang penulis gunakan adalah Probability Sampling dengan teknik Simple Random Sampling 

atau pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu. 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

  

 Alat yang dugunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adala skala Guttman. Skala pengukuran 

dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya-tidak, benar-salah, pernah-tidak 

pernah, positif-negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau 

rasio dikotomi (dua alternatif). Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin 

mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan (Sugiyono, 

2012). 

Dalam penelitian ini,peniliti malakukan pengujian skala Guttman dengan menggunakan 

jawaban Ya-Tidak. Pemberian skor untuk masing-masing jawaban dalam kuesioner adalah 

sebagai berikut : 

1. Pilihan Ya, memiliki nilai skor 1, dan 

2. Pilihan Tidak, memiliki nilai skor 0. 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

1. Pengujian Hipotesis 
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H1. Diperdugakan pembukuan akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh  terhadap 

pengawasan kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan. 

 H2. Diperdugakan pelaporan Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh  terhadap 

pengawasan kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan. 

 H3Diperdugakan inventarisasi Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap 

pengawasan kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan. 

 H4.Diperdugakan pembukuan, pelaporan, dan inventarisasi Akuntansi Barang Milik 

Daerah berpengaruh  terhadap pengawasan kekayaan Daerah pada Pemerintahan 

Kabupaten Bintan. 

2. Uji Signifikansi 

1. Secara simultan menggunakan uji F  

2. Secara parsial menggunakan uji t 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian di atas, penulis akan melakukan analisa 

secara kuantitatif dan hasil analisa tersebut akan ditarik kesimpulan. Apakah 

hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang penulis lakukan terhadap 80 orang 

responden yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bintan dan Inspektorat 

dapat penulis sajikan hasil Uji Validitas dan Reliabilitas sebagai berikut: 

1. Pembukuan (X1) 

 

Tabel 4.8. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pembukuan (X1) 

 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

,641 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 3,84 ,290 ,359 ,607 

P2 3,82 ,323 ,288 ,635 

P3 3,82 ,247 ,729 ,421 

P4 3,82 ,323 ,288 ,635 

P5 3,84 ,290 ,359 ,607 

Sumber: Data penelitian diolah 

Dari table diatas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner pembukuan (X1) 

terhadap 80 orang responden yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 

Bintan dan Inspektorat valid dan reliable dengan dibuktikan dengan nilai r hitung > r tabel 

dan cronbach a > r tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9. 

Penilaian Validitas dan Reliabilitas 

Pembukuan (X1) 

 

Pertanyaan  
r 

hitung 
r tabel 

Validitas  
cronbach 

 

Reliabilitas 

 r hitung  >  r 

table 
cronbach  

1 0,359 0,2172 Valid 

0,6410 reliabel 

2 0,288 0,2172 Valid 

3 0,729 0,2172 Valid 

4 0,288 0,2172 Valid 

5 0,359 0,2172 Valid 

Sumber: Data penelitian diolah 
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2. Pelaporan (X2) 

Tabel 4.10. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pelaporan (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,843 5 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 3,37 1,402 ,594 ,827 

P2 3,35 1,547 ,459 ,860 

P3 3,34 1,391 ,703 ,798 

P4 3,35 1,420 ,627 ,817 

P5 3,39 1,177 ,886 ,739 

Sumber: Data penelitian diolah 

Dari table diatas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner pelaporan (X2) 

terhadap 80 orang responden yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 

Bintan dan Inspektorat valid dan reliable dengan dibuktikan dengan nilai r hitung > r tabel 

dan cronbach a > r tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.11. 

Penilaian Validitas dan Reliabilitas 

Pelaporan (X2) 

Pertanyaan  
r 

hitung 
r tabel 

Validitas  
cronbach 

 

Reliabilitas 

 r hitung  >  r 

table 
cronbach  

1 0,594 0,2172 Valid 

      

0,8430  
reliabel 

2 0,459 0,2172 Valid 

3 0,703 0,2172 Valid 

4 0,627 0,2172 Valid 

5 0,886 0,2172 Valid 

Sumber: Data penelitian diolah 

3. Inventarisasi (X3) 
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Tabel 4.12. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Inventarisasi (X3) 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,619 7 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 4,35 2,281 ,290 ,595 

P2 4,32 2,247 ,380 ,576 

P3 4,44 2,123 ,326 ,583 

P4 4,65 1,977 ,328 ,585 

P5 4,54 2,049 ,312 ,589 

P6 4,55 1,947 ,391 ,560 

P7 4,50 2,051 ,334 ,581 

Sumber: Data penelitian diolah 

 

Dari table diatas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner inventarisasi 

(X3) terhadap 80 orang responden yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 

Bintan dan Inspektorat valid dan reliable dengan dibuktikan dengan nilai r hitung > r tabel 

dan cronbach a > r tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.13. 

Penilaian Validitas dan Reliabilitas 

Inventarisasi (X3) 
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Pertanyaan  r hitung r tabel 

Validitas  
cronbach 

 

Reliabilitas 

 r hitung  >  r 

table 
cronbach  

1   0,290  0,2172 Valid 

      

0,6190  
reliabel 

2   0,380  0,2172 Valid 

3   0,326  0,2172 Valid 

4   0,328  0,2172 Valid 

5   0,312  0,2172 Valid 

6   0,391  0,2172 Valid 

7   0,334  0,2172 Valid 

Sumber: Data penelitian diolah 

 

4. Pengawasan Kekayaan Daerah (Y) 

Tabel 4.14. 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengawasan Kekayaan Daerah (Y) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,675 9 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 7,13 1,883 ,305 ,667 

P2 6,94 2,186 ,246 ,668 

P3 7,00 2,076 ,254 ,670 

P4 6,99 1,886 ,495 ,617 

P5 6,95 2,023 ,427 ,635 

P6 6,94 2,110 ,349 ,650 

P7 6,99 1,987 ,374 ,643 

P8 7,01 2,013 ,302 ,660 

P9 6,96 1,961 ,470 ,625 

Sumber: Data penelitian diolah 

Dari table diatas menunjukkan bahwa data hasil penyebaran kuisioner pengawasan 

kekayaan daerah (X2) terhadap 80 orang responden yang ada di Satuan Kerja Perangkat 
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Daerah di Kabupaten Bintan dan Inspektorat valid dan reliable dengan dibuktikan dengan 

nilai r hitung > r tabel dan cronbach a > r tabel yang mana pembuktiannya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.15. 

Penilaian Validitas dan Reliabilitas 

Pengawasan Kekayaan Daerah (Y) 

 

Pertanyaan 
r 

hitung 
r tabel 

Validitas 
cronbach 

 

Reliabilitas 

r hitung  >  r 

table 
cronbach  

1 0,305 0,2172 Valid 

0,6750 reliabel 

2 0,246 0,2172 Valid 

3 0,254 0,2172 Valid 

4 0,495 0,2172 Valid 

5 0,427 0,2172 Valid 

6 0,349 0,2172 Valid 

7 0,374 0,2172 Valid 

8 0,302 0,2172 Valid 

9 0,470 0,2172 Valid 

Sumber: Data penelitian diolah 

 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

1. Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, dependen 

variable dan independent variable keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 
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Pada prinsipnya normalitas  data  dapat  diketahui  dengan  melihat  penyebaran  data  

(titik)  pada sumbu  diagonal  pada  grafik  atau  histogram  dari  residualnya, atau dari 

gambar p-plot dan one simple kolmogorov smirnov.  

1). Grafik Histogram 

Menurut Rumengan, Jemmy (2010:85) criteria pada grafik histogram terlihat bahwa 

variable keputusan berdistribusi normal ditunjukkan oleh distribusi data tersebut tidak 

menceng ke kiri atau menceng ke kanan. 

2). Grafik P-Plot 

Menurut Rumengan, Jemmy (2010:85) pengambilan keputusan distribusi normal pada 

scatter plot terlihat titik yang mengikuti data disepanjang garis diagonal. Hal ini berarti 

data berdistribusi normal. 

3). Kolomogorov Smirnov 

Menurut Rumengan, Jemmy (2010:86) pedoman pengambilan keputusan dengan uji ini 

dapat dilihat dari 

a). Nilai sig atau signifikan atau probability < 0,05 maka distribusi data adalah tidak 

normal 

b). Nilai sig atau signifikan atau probability > 0,05 maka distribusi data adalah normal 

 

2. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikorelasi menurut Santosa dan Ashari (2005:238) merupakan bentuk 

pengujian untuk asumsi dalam analisis regresi berganda. Asumsi ini menyatakan bahwa 

variable independent harus terbebes dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas 

adalah gejala korelasi antar variable independent. Menurut Danang Sunyoto (2011:79) dalam 

menentukan ada tidaknya multikolonieritas dapat digunakan dengan cara Dalam menentukan 

ada tidaknya multikolonieritas dapat digunakan dengan cara melihat nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai 
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tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. 

 

3. Uji Heterokedasitas 

Salah satu asumsi yang penting dari model regresi linear adalah varian residual bersifat 

homokedastisitas atau bersifat konstan. Umumnya heterokedastisitas sering terjadi pada 

model yang menggunakan data cross section (silang waktu) daripada data time series 

(runtutwaktu). Hal ini bukan berarti model yang menggunakan data runtut waktu bebas dari 

heterokedastisitas. 

 

4. Uji Autokorelasi 

 Menurut Sunyoto, Danang (2011:91) persamaan regresi yang baik adalah yang tidak 

memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi 

tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada 

tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan: 

1). Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2) 

2). Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantar -2 dan +2 

3). Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas + 2 atau  DW > +2 

 

 

Pengujian Hipotesis 

1. Uji Simultan (Uji F) 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama 

(simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Pembuktian dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai kritis, Ftabel dengan Fhitung yang terdapat pada tabel analisis df 

variance. Sebagaimana hasilnya dibawah ini: 
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Tabel 4.20. 

Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
a 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,358 3 ,453 34,167 ,000
b
 

Residual 1,007 76 ,013   

Total 2,365 79    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

 

 

Hasil uji F yang ditampilkan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Fhitung adalah 

34.167 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan menggunakan 

tabel F diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,72. Hal tersebut menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 

34.167 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,72 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak, artinya 

variabel bebas yaitu pembukuan, pelaporan dan inventarisasi secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap pengawasan kekayaan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan. 

 

 

 

2. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen 

(pembukuan, pelaporan dan inventarisasi) terhadap variabel dependen (pengawasan kekayaan 

daerah) secara parsial. Dalam uji t diperoleh hasil sebagai berikut:    

     

 

 

Tabel 4.21. 

Uji Parsial (Uji t) 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,327 ,113  2,893 ,005 

X1 ,178 ,102 ,134 2,749 ,014 

X2 ,056 ,049 ,093 2,134 ,030 

X3 ,568 ,059 ,767 9,546 ,000 

Sumber: Data penelitian diolah 

 

 Hasil regresi diatas menunjukkan hasil pengujian statistik t menjelaskan pengaruh 

variabel independen secara parsial sebagai berikut 

1). Untuk variable pembukuan (X1) terhadap pengawasan kekayaan daerah (Y) Nilai 

signifikansi sebesar 0,014 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t individual (parsial) 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang 

membandingkan antara thitung 2.749 > ttabel 1.9904 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembukuan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengawasan kekayaan 

daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan dengan tingkat kepercayaan 95%. Selain itu 

kontribusi pengaruh pembukuan terhadap pengawasan kekayaan daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebesar 0,017 atau sebesar 1,79%. 

Berpengaruhnya pembukuan terhadap pengawasan kekayaan daerah menunjukkan 

bahwa dengan adanya pembukuan lebih memudahkan pemerintah dalam melakukan 

pengawasan terhadap kekayaan yang dimiliki saat ini dan tahun sebelumnya. Karena 

dengan adanya pembukuan, pencatatan atas barang milik daerah akan lebih terarah dan 

mudah ditelusuri jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 

2). Untuk variable Pelaporan (X2) terhadap pengawasan kekayaan daerah (Y) Nilai 

signifikansi sebesar 0,030 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t individual (parsial) 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang 

membandingkan antara thitung 2.134 > ttabel 1.9904 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pelaporan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengawasan kekayaan daerah 
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pada Pemerintah Kabupaten Bintan dengan tingkat kepercayaan 95%. Selain itu 

kontribusi pengaruh pelaporan terhadap pengawasan kekayaan daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Bintan adalah sebesar 0,008 atau sebesar 0,8%. Berpengaruhnya pelaporan 

terhadap pengawasan kekayaan daerah menunjukkan bahwa pelaporan memberikan 

kontribusi yang positif terhadap pengawasan kekayaan daerah, karena dengan 

dilakukannya pelaporan terhadap penggunaan barang milik daerah maka pemerintah 

lebih mudah menelusuri keberadaan barang saat ini. Disamping itu dengan 

berpengaruhnya pelaporan terhadap pengawasan kekayaan daerah member arti bahwa 

sebaiknya setiap penggunaan barang milik daerah dilakukan pelaporan baik dalam 

triwulan maupun semesteran. 

3). Untuk variable Inventarisasi (X3) terhadap pengawasan kekayaan daerah (Y) Nilai 

signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t individual (parsial) 

lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang 

membandingkan antara thitung 9.546 > ttabel 1.9904 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

inventarisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengawasan kekayaan 

daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan dengan tingkat kepercayaan 95%. Selain itu 

kontribusi pengaruh inventarisasi terhadap pengawasan kekayaan daerah pada 

Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebesar 0,588 atau sebesar 58,8%. 

Berpengaruhnya inventarisasi terhadap pengawasan kekayaan daerah sebesar 58,8% 

menunjukkan bahwa inventarisasi merupakan salah satu poin penting dalam 

pelaksanaan pengawasan kekayaan daerah. Karena dengan dilakukannya inventarisasi 

maka seluruh kekayaan daerah akan lebih terarah 

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk mengetahui derajat keeratan pengaruh 

pembukuan, pelaporan dan inentarisasi secara simultan terhadap pengawasan kekayaan 
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daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan digunakan korelasi berganda dengan melihat R-

Square sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini 

 

 

Tabel 4.22. 

Uji Hasil R Square 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,758
a
 ,574 ,557 ,11510 2,071 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data penelitian diolah 
 

  Nilai R Square diatas menunjukkan 0,557 atau 55,7% menunjukkan sekitar 55,7% 

Variabel Y (pengawasan kekayaan daerah) dapat dijelaskan oleh variable pembukuan, 

pelaporan dan inventarisasi atau dapat dikatakan bahwa kontribusi pembukuan, pelaporan 

dan inventarisasi terhadap pengawasan kekayaan daerah adalah sebesar 55,7%. Sisanya 

sebesar 44,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pembukuan Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh  terhadap Pengawasan 

Kekayaan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Bintan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,014 < 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang 

membandingkan antara thitung 2.749 > ttabel 1.9904. 

2. Pelaporan Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengawasan 

Kekayaan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Bintan dengan nilai signifikansi 
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sebesar 0,030 < 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang 

membandingkan antara thitung 2.134 > ttabel 1.9904 

3. Inventarisasi Akuntansi Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Pengawasan 

Kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian statistik yang 

membandingkan antara thitung 9.546 > ttabel 1.9904. 

4. Pembukuan, Pelaporan, dan inventarisasi Akuntansi Barang Milik Daerah 

berpengaruh terhadap Pengawasan Kekayaan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten 

Bintan dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan menggunakan tabel F 

diperoleh nilai Fhitung 34.167 > Ftabel 2,72. 

   

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, adapun saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Melihat adanya pengaruh antara pembukuan terhadap pengawasan kekayaan Daerah 

pada Pemerintahan Kabupaten Bintan, sebaiknya pembukuan atas pengggunaan barang 

milik daerah selalu dilakukan agar penggunaan barang milik Negara akan lebih terarah 

dan mudah ditelusuri jika sewaktu-waktu dibutuhkan informasinya. 

2. Berpengaruhnya pelaporan terhadap pengawasan kekayaan daerah menunjukkan 

bahwa pelaporan memberikan kontribusi yang positif terhadap pengawasan kekayaan 

daerah. Pelaporan terhadap pengawasan kekayaan daerah memberi arti bahwa 

sebaiknya setiap penggunaan barang milik daerah dilakukan pelaporan baik dalam 

triwulan maupun semesteran. 

 

 


