
308 

 

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS 
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGADAAN 

BARANG DAN JASA  
 

Suhelman Dinar 
 
 
 
 
 

Pengaruh  Transparansi Dan  Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengadaan 
Barang dan Jasa pada dilingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita Jakarta.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh  
Transparansi terhadap Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa, dan  Akuntabilitas 
terhadap Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa, serta  secara bersama-sama 
terhadap Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Rumah Sakit Jantung 
dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. 

Hipotesis yang diuji adalah (1) terdapat Pengaruh positif antara  Transparansi 
Dengan  Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa; (2) terdapat Pengaruh positif 
antara  Akuntabilitas Dengan  Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa; dan (3) 
terdapat Pengaruh positif antara  Transparansi dan  Akuntabilitas secara bersama-
sama Dengan  Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Populasi target adalah rekanan 
yang mengikuti tender di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 
Jakarta. Sampel diambil dengan teknik sampling jenuh. Sedangkan instrumen 
pengumpulan data penelitian untuk variabel  Transparansi dan  Akuntabilitas serta 
Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa adalah dengan menggunakan kuesioner. 

Hasil penelitian didapatkan kesimpulan: Pertama terdapat hubungan positif 
dan signifikan antara  Transparansi Dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 
dengan angka korelasi pearson Product Moment sebesar 0,329 atau  Transparansi 
berpengaruh terhadap Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa    sebesar 5,7 %  

Kedua terdapat hubungan positif dan signifikan antara Akuntabilitas dengan 
Efektivitas pengadaan barang dan Jasa dengan angka korelasi pearson Product 
Moment sebesar 0,245 atau Akuntabilitas berpengaruh Terhadap Efektivitas 
Pengadaan Barang dan Jasa sebesar  6 %. 

Ketiga terdapat hubungan positif dan signifikan antara  Transparansi dan  
Akuntabilitas secara bersama-sama  Dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 
dengan angka korelasi pearson Product Moment sebesar 0,319, Koefisien 
Determinasi  10,2 % menunjukan bahwa  Transparansi dan  Akuntabilitas memberi 
kontribusi 10,2 %  pada Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pegawai 
Dilingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. 

 
Latar Belakang Masalah 

Birokrasi dalam dasarwarsa akhir-akhir ini semakin sering mendapatkan 
sorotan oleh berbagai pihak. Hal ini mungkin disebabkan semakin 
transparannya media membeberkan fenomena yang sebelumnya hampir tidak 



 

309 

 

tersentuh oleh mata telinga publik. Semakin maraknya sorotan media dalam 
mengungkapkan fenomena yang terjadi di negeri ini yang memberikan 
kesadaran warga negara untuk menyikapi apa yang telah dilakukan oleh 
pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan kata lain, 
peran media semakin dapat dirasakan manfaat dalam mendewasakan 
masyarakat untuk turut serta mengkritisi apa-apa yang telah dikerjakan oleh 
birokrasi pemerintah. 

Maraknya tuntutan transparansi dalam tindak tanduk penyelenggaraan 
negara, semakin menguatkan masyarakat tentang image profesionalisme yang 
selama ini dimiliki oleh kelompok birokrat, tidak sedikit warga masyarakat 
yang masih meragukan tentang kinerja yang ditunjukkan oleh para birokrat 
kita yang ada hanya saling berebut keuntungan, bukan menumbuhkan kinerja 

yang efektif dan efisien dalam menghadapi perubahan jaman yang semakin 
menggelobal. 

Kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sepertinya tidak mau 
berhenti menghiasi lembaran media masa. Belum rampung pengusutan dan 
penyelesaian mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang 
menggegerkan dan membuat sibuk banyak pihak, dan beberapa kasus KKN 
yang lain, telah muncul pula skandal Bank BNI, Bank Mandiri, Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), dan lain-lain. Kalau kasus BLBI merupakan buah dari 
kongkalikong di era Orde Baru dan melibatkan dana ratusan triliun rupiah, di 
sisi lain kasus Bank BNI, Bank Mandiri dan KPU terjadi di era reformasi. 

Penelitian ini akan menyoroti salah satu “ladang empuk” dugaan praktik 
korupsi yang sering dijumpai dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Ladang empuk tersebut adalah pengadaan barang dan jasa yang 
dilakukan oleh instansi pemerintah, baik pusat dan daerah serta badan-badan 
dan instansi-instansi pemerintah lainnya. 

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) 
sebagai instansi pemerintah dimana salah satu faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan pelaksanaan tugas pelayanannya adalah tergantung pada 
tersedianya sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh 
karena itu dalam setiap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan / Rencana 
Bisnis dan Anggaran (RKAP/RBA) selalu menyusun anggaran untuk pengadaan 
sarana dan prasarana berupa barang dan atau jasa. 

Jumlah dana yang disediakan untuk pengadaan barang dan jasa oleh 
RSJPDHK dalam RKAP/RBA merupakan perkiraan maksimum dari hasil analisa 
atas rencana kebutuhan barang dan jasa yang diajukan oleh unit-unit kerja di 
rumah sakit itu dikalikan dengan perkiraan harga satuan barang dan jasa. 
Oleh karena itu, penentuan besarnya dana untuk pengadaan barang dan jasa 
merupakan hasil perhitungan atau perkalian antara jumlah barang dan jasa 
dikali perkiraan harga satuan dari masing-masing barang dan jasa. 

Dihadapkan kepada keterbatasan anggaran yang tersedia, waktu 
penyusunan anggaran dan banyaknya rencana yang perlu dibahas, maka 
dalam penentuan dana untuk pengadaan barang dan jasa tersebut, tidak lagi 
sepenuhnya didasarkan atas rencana kebutuhan akan barang dan jasa. Sering 
dijumpai anggaran belanja untuk pengadaan barang dan jasa yang tercantum 
dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) atau Daftar Isian Proyek (DIP) tidak 
didukung dengan rencana kebutuhan barang dan jasa yang akurat. 
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Padahal Untuk kejelasan penggunaan dana atau anggaran tersebut, perlu 
disusun rencana kebutuhan akan barang dan jasa yang memuat antara lain : 
a. Jenis dan jumlah serta spesifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan 
b. Kapan dan unit mana yang membutuhkan 
c. Dimana dan bagaimana barang dan jasa tersebut diperoleh atau 

dikerjakan 
d. Siapa yang ditugasi dan yang bertanggung jawab dalam pengadaan 

barang dan jasa tersebut. 
e. Jumlah perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa 

tersebut dan darimana sumber biayanya. 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang 
dan jasa di lingkungan instansi Pemerintah wajib melaksanakan prinsip prinsip 
dasar :  
a. efisien,  
b. efektif,  
c. bersaing,  
d. transparan,  
e. adil  
f. akuntabel.  

Semua prinsip tersebut ditujukan kepada panitia pengadaan dan atau 
pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan, dan tindakan 
lainnya. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suasana 
yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang 
sehat dan terbuka antara penyedia barang dan jasa yang setara dan 
memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua 
pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
proses pengadaan barang dan jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan maupun 
manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah. 
 

Identifikasi Masalah 
Dalam pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa yang 

dilakukan oleh BPK sering dijumpai adanya penyimpangan terhadap 
ketentuan, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat pidana 
(KKN). 
 

.    Pembatasan Masalah 
Sehubungan luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam 

penulisan tesis ini yang akan dibahas hanya pada dua faktor yang berpengaruh 
pada efektifitas pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Jantung dan 
Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. 

 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditetapkan rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengadaan barang 
dan jasa di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 
Jakarta? 
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2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengadaan barang 
dan jasa di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 
Jakarta? 

3. Apakah transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Jantung 
dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta? 

 
Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap efektivitas 

pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh 
Darah Harapan Kita Jakarta 

b. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap efektivitas 
pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh 
Darah Harapan Kita Jakarta 

c. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara 
bersama-sama terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di 
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. 

 
 

Manfaat Penelitian 
Akhir dari penelitian ini, diharapkan adanya beberapa manfaat yang akan 
dapat diambil, antara lain : 

a. Memberikan pengalaman praktis dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi 

b. Bagi kepentingan kedinasan, bahwa hasil penelitian ini diharapkan 
dapat dijadikan masukan dan pembelajaran dalam pengetrapan pola-
pola pengadaan barang dan jasa, khususnya sebagai upaya untuk 
meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa. 

c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan secara teoritis akan 
memberikan gambaran yang lebih konkrit dalam upaya pengadaan 
barang dan jasa. 

d. Bagi para peneliti yang berminat dalam bidang pengadaan barang dan 
jasa, sehingga apa yang menjadi kekurangan penelitian dapat 
disempurnakan dan dikembangkan pada penelitian selanjutnya 

e. Memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta untuk memperkaya khasanah (kebaikan) khususnya dalam bidang 
pengadaan barang dan jasa 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A.  Landasan Teori 
1. Hakekat Transparansi 

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi 
semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk 
mengembangkan praktik Good Governance. Praktik Good Governance 
mensyaratkan adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses 
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stakeholders terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, 
alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dana dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan. 
Seperti yang dilansir oleh United Nation Development Programme (UNDP) PBB 
prinsip-prinsip yang perlu dianut dan dicerminkan agar tercipta Good 
Governance adalah : 
1. Fairness in and enforcement of rules of law 
2. Transparency 
3. Responsiveness in serving all stakeholders 
4. Concensus Orientation 
5. Equity 
6. Effectiveness and efficiebcy 
7. Accountability 
8. Strategic vision 
 

Sebagai salah satu ukuran penting dari Good Governance. maka 
Governance dinilai baik atau buruk, salah satunya ditentukan oleh tingkat 
transparansi di dalam pemerintahannya. Buruknya transparansi pemerintahan 
di Indonesia menunjukkan bahwa Good Governance masih jauh dari 
kenyataan kehidupan pemerintahan sehari-hari. 

Selain itu, trnsparansi memiliki implikasi yang sangat besar terhadap 
kemampuan pemerintah untuk mewujudkan berbagai indikator Governance 
yang lain. Misalnya, bagaimana pemerintah dapat menjadikan dirinya 
partisipatif kalau mereka tidak sanggup mewujudkan transparansi. Masyarakat 
hanya akan mau dan dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan 
dan pelayanan jika aturan main mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan 
dan pelayanan publik itu terbuka dan mudah diketahui oleh masyarakat. Jika 
hak dan kewajiban masyarakat ketika terlibat maupun tidak terlibat dalam 
kegiatan pemerintahan dan pelayanan dapat diketahui dengan mudah dan 
jelas, maka masyarakat dapat mengambil keputusan yaitu apakah mereka 
perlu terlibat dalam kegiatan itu atau tidak. Kalau informasi mengenai hak dan 
kewajiban tidak jelas dan sulit diketahui oleh masyarakat maka tidak akan ada 
partisipasi. 

Transparansi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas 
publik. Seberapa jauh masyarakat dapat menilai tindakan pemerintah? Tentu 
sangat tergantung pada transparansinya. Masyarakat dapat menilai tindakan 
pemerintah bersifat akuntabel atau tidak, tergantung pada kemampuan 
masyarakat untuk memahami dengan mudah apa yang dilakukan oleh 
pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan seberapa jauh tindakan 
pemerintah itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Kalau masyarakat tidak 
dapat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, memahami 
rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan nilai-nilai yang 
mereka miliki, maka akan sulit untuk meniliai akuntabilitas dari tindakan 
pemerintah. Disini transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan 
akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka 
pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah masyarakat untuk 
mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta 
membandingkannya dengan sistem nilai yang ada. Tanpa transparansi maka 
tidak akan ada akuntabilitas publik. 
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Karena keterkaitannya dengan ciri-ciri tata pemerintahan yang baik 
lainnya sangat kuat dan kontribusinya terhadap perwujudan tata 
pemerintahan yang baik sangat besar, maka transparansi pemerintahan 
menjadi satu aspek yang strategis untuk mewujudkan tata pemerintahan yang 
baik di Indonesia. Keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan 
transparansi akan sangat besar adanya bagi upaya memperbaiki 
pemerintahan dan pengelolaan kekuasaan di Indonesia. Karena itu, upaya 
yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan transparansi menjadi satu 
keniscayaan kalau kita ingin membangun Indonesia baru yang lebih baik. 

Atas dasar tersebut, maka pelaksanaan birokrasi pemerintah tidak 
terlepas dari unsur transparansi. Tanpa adanya suatu keterbukaan atau 
transparansi dalam pengelolaan birokrasi pemerintah, maka akan cenderung 
terjadi penyelewengan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu 
transparansi merupakan unsur penting dalam menunjang keberhasilan 
pengelolaan birokrasi pemerintah.  

Untuk mengetahui lebih jelas tentang transparansi, berikut disampaikan 
pendapat beberapa pakar : 
Cecil Gellespie (1995 : 1) yang diterjemahkan oleh Soewarno Handayaningrat 
mendefinisikan sebagai berikut : 
”Transparansi adalah keterbukaan terhadap prosedur-prosedur untuk 
melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari organisasi. 
Transparansi ini memiliki unsur jelas urutan-urutan pekerjaan, serta adanya 
keseragaman dalam menangani transaksi organisasi yang berulang-ulang.” 

Moekijat (1990 : 5) mendefinisikan transparansi sebagai serangkaian 
sistem yang saling berhubungan, yang disusun secara terbuka menjadi satu 
kesatuan melaksanakan suatu kegiatan utama organisasi. 

Menurut The New International Webster’s Dictionary & Thesaurus 
(1999), adalah the quality of being tranparent, atau something as a picture on 
glass intend to be viewed by shining a light throught it.  

Transparansi menunjukkan pada (1) derajat ketembus-pandangan, 
kondisi dimana subyek telah tembus pandang (transparan), kendati soal 
kualitas masih bisa dipersoalkan, dan (2) subyek yang bisa dilihat dengan 
memotretnya berdasarkan alat bantu tertentu.  

Sedangkan konsep transparansi (Agus Dwiyanto. 2005 : 242). 
menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses 
penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan 
mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan.  

Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti 
persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, cara pelayanan serta hak dan 
kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara 
terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik 
penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. 
Sebaliknya, kalau sebagian atau semua aspek proses penyelenggaraan 
pelayanan itu tertutup dan informasinya sulit diperoleh oleh para pengguna 
dan stakeholders lainnya, maka penyelenggaraan pelayanan itu tidak 
memenuhi kaidah transparansi. 

Lebih lanjut Agus Dwiyanto, menyatakan ada tiga indikator yang dapat 
digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik. 
1. tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. 
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Penilaian tingkat keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan 
publik, termasuk di dalamnya adalah persyaratan biaya dan waktu yang 
dibutuhklan, serta cara pelayanan. Persyaratan yang harus dipenuhi harus 
terbuka dan mudah diiketahui oleh para pengguna. Penyelenggara 
pelayanan harus berusaha menjelaskan kepada para pengguna mengenai 
persyaratan yang harus dipenuhi beserta alasan diperlukannya persyaratan 
itu dalam proses pelayanan. 

2. seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh 
penguna dan stakeholders yang lain. 
Maksud dari ”dipahami” di sini bukan hanya dalam arti literal semata tetapi 
juga makna di balik semua prosedur dan peraturan itu. Penjelasan 
mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan 
sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting bagi para 
pengguna. Jika rasionalitas dari semua hal itu dapat diketahui dan diterima 
oleh para pengguna, maka kepatuhan terhadap prosedur dan aturan akan 
mudah diwujudkan. 

3. Kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
Semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai 
aspek penyelenggaraan pelayanan publik semakin tinggi transparansi. 
Misalnya, ketika pengguna dengan mudah memperoleh informasi 
mengenai biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 
pelayanan, maka pelayanan publik itu dapat nilai memilik transparansi 
yang tinggi. Begitu pula ketika informasi mengenai prosedur, persyaratan 
dan cara memperoleh pelayanan dapat diperoleh dengan mudah oleh para 
pengguna, maka penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat dikatakan 
memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Sebaliknya, kalau pengorbanan 
yang diperlukan oleh para pengguna untuk memperoleh informasi 
mengenai berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 
sangat besar, maka transparansi pelayanan dinilai rendah. Kalau untuk 
memperoleh informasi mengenai biaya dan waktu yang diperlukan dalam 
pelayanan sangat sulit dan memerlukan banyak pengorbanan, maka 
transparansi pelayanan dikatakan rendah 
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi 

adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta 
hasil-hasil yang dicapai. 
 

2. Hakekat Akuntabilitas 
 

Akuntabilitas menyangkut tanggung-gugat dan kemampuan untuk 
menjelaskan sesuatu. Dalam konteks ini, kalau subyek sudah transparan, 
maka hal itu perlu dipertanggung-gugatkan dengan baik sehingga diperoleh 
suatu kejelasan dan tidak meragukan. 

Aktivitas yang dilakukan oleh rumah sakit tidak bersifat isolated, 
melainkan selalu bersinggungan dengan kepentingan sejumlah pihak. Hal ini 
relevan bagi setiap entitas usaha rumah sakit, terutama rumah sakit yang 
dimiliki oleh masyarakat luas, baik melalui kepemilikan saham maupun melalui 
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kepemilikan pemerintah (BUMD), serta badan-badan usaha yang diberi 
fasilitas khusus oleh negara atau hak-hak istimewa (monopoli) atau bergerak 
dalam bisnis yang menyangkut pelayanan umum (public utilities). Dengan 
prinsip akuntabilitas setiap organ organisasi diberi wewenang dan tanggung 
jawab yang jelas, diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan wewenang dan 
tanggungjawab yang dimaksud serta diawasi dan dikendalikan agar tidak 
terjadi penyalahgunaan wewenag tersebut. 

Sebagai wujud dari penerapan prinsip ini perlu diciptakan dalam 
pengendalian manajemen yang baik dan pengaturan kekuasaan yang 
seimbang antar organ rumah sakit, seperti Komisaris / Pengawas, Direksi, 
auditor internal, dan pemegang saham. Masing-masing organ perlu ditetapkan 
hak dan tanggungjawabnya, serta laporan apa yang harus disajikan untuk 
memperlihatkan pelaksanaan wewenag dan tanggungjawab itu. Penunjukan 
auditor independen yang berkualitas juga merupakan bagian penting dari 
penerapan prinsip prinsip ini.  

Dalam buku ”Sistem Administrasi Negara RI Jilid I dan II” (LAN RI, 
1999) disebutkan akuntabilitas adalah : ”kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan tindakan 
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 
pertanggungjawaban”. 

Dari definisi di atas, dapat ditarik empat (4) materi kunci yaitu sebagai 
berikut : 
a. Akuntabilitas adalah kewajiban sebagai konsekuensi logis dari adanya 

pemberian hak dan kewajiban. 
b. Kewajiban tersebut berbentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan. 
c. Kewajiban tersebut melekat pada seseorang/badan hukum/pimpinan 

kolektif. 
d. Pertanggungjawaban ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan 

berkewenangan ubtuk hal tersebut. 
Dari materi kunci di atas dapatlah dijelaskan sebagai berikut : 

Pertama, karena merupakan kewajiban, akuntabilitas pada dasarnya 
bersifat imperatif (keharusan). Artinya wajib dilaksanakan disertai sanksi bagi 
yang melanggarnya. 

Kedua, akuntabilitas berkaitan dengan kinerja dan tindakan. Kinerja 
merupakan keseluruhan hasil, manfaat dan dampak dari suatu proses 
pengolahan masukan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan 
tindakan merupakan aktivitas aktif dari seseorang/badan hukum/pimpinan 
kolektif untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kinerja dan tindakan 
yang dilakukan berkaitan dengan hak dan kewenangan yang diberikan kepada 
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif. 

Ketiga, pelaksanaan kewajiban ditujukan kepada seseorang/badan 
hukum/pimpinan kolektif yang karena jabatannya memperoleh hak dan 
kewenangan menjalankan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan 
demikian, akuntabilitas dapat bersifat perorangan, kelompok atau 
organisasional. 

Keempat, akuntabilitas yang dilakukan seseorang/badan hukum/ 
pimpinan kolektif ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pihak-pihak 
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tersebut adalah pejabat yang berwenang dan atau para pemegang saham 
(stakeholder). 
Akuntabilitas merupakan suatu konsep penting bagi keseluruhan demokrasi 
negara barat. Seperti ditulis oleh Komite Peninjau Lembaga Publik Victorian 
(1981), Komisi Kerajaan Kanada bidang Manajemen Keuangan dan 
Akuntabilitas bahwa relevansi akuntabilitas sangat tepat dalam pemerintahan 
demokratis selama tahun 1970-an. Mereka mengungkapkan keyakinannya 
bahwa ketidaksesuaian dalam manajemen pemerintahan berakar dari suatu 
kelemahan yang diakibatkan oleh akuntabilitas.  

Pandangan Day et. al. (1987 : 4) dalam bukunya ”Decentralization The 
Teritorial Dimension of The State”, bahwa ”Accountability begins with 
individuals in simple societies. It needs with institutions in complex societies”. 
Pandangan ini menekankan adanya akuntabilitas yang dilakukan dari individu 
dalam kaitannya dengan masyarakat dan berakhir pada hubungan organisasi 
dengan masyarakat. Dalam bentuk yang sederhana, akuntabilitas adalah 
sesuatu yang menyangkut hubungan langsung antar orang. Singkatnya, 
akuntabilitas menggambarkan kesepakatan, baik tentang kinerja yang dapat 
diterima maupun tentang bahasa justifikasi yang digunakan oleh para pelaku 
dalam mempertahankan tindakannya. 

Sedangkan Neale & Anderson, (2000 : 93) dalam bukunya ”Performance 
Reporting for Accountability Purposes : Lesson, Issues, Future, International 
Public Management Journal” mengatakan : ”Accountability” for action taken 
implies on obligation both to report on those action (and usually their 
consequences) and to acces resposibility for those actions and their 
consequences” (”Akuntabilitas” pada aksinya memberikan suatu obligasi 
merupakan laporan balik atas aksinya tersebut (biasanya sebagai suatu 
konsekuensi) dan untuk mengakses pertanggungjawaban untuk semua 
aksinya dan segala konsekuensinya) 

Guy Peter menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu : (1) 
akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3) akuntabilitas 
kebijakan publik. Paparan ini tidak bermaksud untuk membahas tentang 
akuntabilitas keuangan, sehingga berbagai ukuran dan indikator yang 
digunakan berhubungan dengan akuntabilitas dalam bidang pelayanan publik 
maupun administrasi publik. 

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka 
oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. 

Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan 
banyak pihak. Oleh sebab itu wajar apabila rumusan kebijakan merupakan 
hasil kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para pemimpin politik, 
teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan.  

Sedangkan dalam bidang politik, yang juga berhubungan dengan 
masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme 
penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun 
monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas 
terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah rule of law. Sedangkan public 
accountability didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan 
efisien. 



 

317 

 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan 
dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang 
bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang 
sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. 
Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan 
efisien dari para aparat birokrasi. Karena pemerintah bertanggung gugat baik 
dari segi penggunaan keuangan maupun sumber daya publik dan juga akan 
hasil, akuntabilitas internal harus dilengkapi dengan akuntabilitas eksternal , 
melalui umpan balik dari para pemakai jasa pelayanan maupun dari 
masyarakat.  

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan 
ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para 
stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, 
berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan 
adalah : 
1. pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk 

menjamin akuntabilitas publik adalah : 
a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia 

bagi setiap warga yang membutuhkan 
b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai 

yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang 
benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders 

c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah 
sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku  

d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, 
dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar 
tersebut tidak terpenuhi  

e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah  
ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.  

 
2. pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin 

akuntabilitas publik adalah : 
a. penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media 

massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal 
b. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-

cara mencapai sasaran suatu program 
c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan 

dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat 
d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang 

telah dicapai oleh pemerintah. 
 

   3.  Pengertian Akuntabilitas Publik 

Kata akuntabilitas sudah sangat akrab digunakan dikalangan bisnis 
maupun di kalangan pemerintahan. Di kalangan pemerintahan dikenal istilah 
akuntabilitas publik (public accountability), yakni akuntabilitas yang wajib 
dijalankan oleh organisasi publik yang menggunakan dana dan fasilitas publik 
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untuk melayani kepentingan publik. Kata publik itu sendiri memiliki makna 
ganda karena dapat berarti : umum, masyarakat dan atau pemerintah/negara. 

Akuntabilitas publik adalah akuntansi dari organisasi pemerintah yang 
memiliki kewenangan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
sebagai pemilik kedaulatan. Dengan demikian, akuntabilitas publik adalah 
kewajiban seorang pejabat pemerintah/organisasi pemerintah/pimpinan 
kolektif dari organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja 
dan tindakannya kepada pejabat yang berwenang dan atau kepada warga 
negara sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan kata pemerintah dapat 
ditafsirkan dalam arti sempit (hanya badan eksekutif saja) ataupun 
pemerintah dalam arti luas (meliputi badan eksekutif, yudikatif, legislatif 
maupun badan konsultatif). Akuntabilitas publik mempunyai tiga arah yaitu : 
a. Vertikal ke atas, yakni kepada pejabat yang berwenang. 
b. Vertikal ke bawah, yakni kepada masyarakat luas sebagai pemilik saham. 
c. Horisontal, yakni kepada sejawat dalam rangka pertanggungjawaban 

profesional. 
 

    4. Ruang Lingkup Akuntabilitas Publik 

Ruang lingkup akuntabilitas publik meliputi semua tindakan dari 
seseorang/organisasi pemerintah/pimpinan kolektif dalam menggunakan 
kewenangan, dana serta fasilitas publik untuk mencapai tujuan organisasi 
yang ditugaskan kepadanya. Dengan perkataan lain, ruang lingkup 
akuntabilitas publik adalah : 
a. Kinerja dan tindakan seseorang pejabat pemerintah. 
b. Kinerja dan tindakan sekelompok pejabat pemerintah 
c. Kinerja dan tindakan organisasi pemerintah. 

Menurut buku “Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah” (LAN-RI, 1999), kinerja organisasi pemerintah diukur 
secara kualitatif dengan menggunakan indikator-indikator : 
a. Masukan (inputs) 
b. Keluaran (outputs) 
c. Hasil (outcomes) 
d. Manfaat (benefits) 
e. Dampak (impacts) 

Indikator di atas lebih menekankan pada dimensi hasil, tetapi kurang 
memperhitungkan dimensi proses. Padahal komponen proses jauh lebih 
penting dari sekedar hasil. Hasil yang baik belum tentu diperoleh dari proses 
yang baik, sedangkan proses yang baik mempunyai peluang besar untuk 
memperoleh hasil yang baik. Kenyataan dalam praktek menggambarkan 
bahwa kelemahan yang terbesar dari kinerja pemerintahan justru terletak 
pada komponen prosesnya. 

     5. Perspektif Akuntabilitas 

Jabbra & Dwidevi (1998:58) mengemukakan adanya lima perspektif 
akuntabilitas, yaitu : 
a. Akuntabilitas organisasional/administratif; 
b. Akuntabilitas legal; 
c. Akuntabilitas politik; 
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d. Akuntabilitas profesional; 
e. Akuntabilitas moral. 

Akuntabilitas organisasional/administratif adalah pertanggung -jawaban 
antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan 
hirarki yang jelas. Akuntabilitas jenis ini lebih bersifat internal. Contohnya, 
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP merupakan akuntabilitas 
organisasional/administratif dengan ukuran yang ditetapkan berdasarkan 
keputusan pejabat yang berwenang. 

Akuntabilitas legal lebih merujuk pada domain publik dikaitkan dengan 
proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali 
kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik ataupun pembatalan sebuah 
peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan 
akuntabilitas politik perundang-undangan yang berlaku. 

Akuntabilitas profesional berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan 
tindakan berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan oleh organisasi profesi yang 
sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan 
tindakan. 

Akuntabilitas moral berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di 
kalangan masyarakat. Akuntabilitas ini lebih banyak berbicara tentang baik 
atau buruknya suatu kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang 
berlaku setempat. 

Jadi menurut penulis akuntabilitas merupakan manajemen yang 
membangkitkan imajinasi dari suatu kewenangan yang melekat dalam 
wewenang organisasi dalam rangka konsistensi dan eksistensinya. 
 

3. Hakekat Efektivitas 
Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf 

tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, 
meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas 
menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada 
bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan 
antara input dan outputnya. 

Sondang Siagian (1985:151) memberikan pandangannya sebagai berikut : 
Efektivitas berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah 
ditetapkan. Artinya, apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai dengan 
baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana itu diselesaikan 
dengan tidak terutama menjawab bagaimana cara melaksanakannya 
dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. 
Mc Gill (1983:7) yang disadur Munandar menyatakan bahwa efektivitas 

adalah : ”suatu tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan, artinya 
sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai”  

Menurut Edwin Flippo dalam Moh Mas’ud (1995:41) bahwa efektivitas 
adalah : ”yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit 
maupun implisit”. Sampai beberapa jauh pencapaian tujuan organisasi sesuai 
seperti yang direncanakan. 

Drucker & Stoner dalam Alex Nitisemito, (1996:9) mengatakan yang 
dimaksud efektivitas adalah : ” kemampuan untuk menentukan tujuan yang 
memadai atau melakukan hal yang tepat”. Efektivitas merupakan kunci 
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keberhasilan organisasi, sebelum kita dapat melakukan kegiatan secara 
efisien, kita harus yakin telah menemukan hal yang tepat untuk dilakukan. 
Sementara itu Soejadi (1995:37) mengemukakan bahwa efektivitas adalah : 
”melakukan kegiatan pada waktu yang tepat dalam arti target tercapai sesuai 
dengan waktu yang ditetapkan (target achieved)” 

Disamping itu, menurut Chester Barnard, dalam Kebijakan Kinerja 
Karyawan (Prawirosentono, 1999 : 28), pengertian efektif dikaitkan 
dengan sistem kerjasama seperti dalam organisasi perusahaan atau lembaga 
pemerintahan, sebagai berikut : "Effectiveness of cooperative effort relates 
to accomplishment of an objective of the system and it is determined with a 
view to the system's requirement…….". (Efektifitas dari usaha kerjasama 
(antar individu) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai 

suatu tujuan dalam suatu system, dan hal itu ditentukan dengan suatu 
pandangan dapat memenuhi kebutuhan system itu sendiri.  

Dalam bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat 
dijelaskan bahwa : efektifitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah 
bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang 
direncanakan.  

Menurut Peter Drucker dalam Menuju SDM Berdaya (Kisdarto, 2002 : 
139), menyatakan : "doing the right things is more important than doing the 
things right. Selanjutnya dijelaskan bahwa: "effectiveness is to do the right 
things : while efficiency is to do the things right" (efektifitas adalah 
melakukan hal yag benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara 
benar). Atau juga "effectiveness means how far we achieve the goal and 
efficiency means how do we mix various resources properly" (efektifitas 
berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana 
kita mencampur sumber daya secara cermat). 

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa efektifitas kerja berarti 
penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya 
apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat 
tergantung pada bilamana tugas itu diselesaikan dan tidak, terutama 
menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya 
yang dikeluarkan untuk itu. 

Lebih lanjut James I. Gibson (1989 : 27) menyatakan : "yang diartikan 
dengan efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas 
usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat 
efektivitas. Gagasan bahwa organisasi maupun kelompok dan individu itu 
harus dievaluasi dari segi pencapaian tujuan, telah diterima umum secara luas. 
Pendekatan tujuan menunjukkan bahwa organisasi dibentuk dengan tujuan 
tertentu, bekerja secara rasional dan berusaha mencapai tujuan tertentu - 
yakni prinsip dasar dari masyarakat Barat sekarang ini. 

Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah 
yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan 
suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa 
pendapat. 

 
Menurut Chester Barnard dalam Kebijakan Kinerja Karyawan 

(Prawirosentono, 1999 : 27), bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai 
berikut :  
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“When a specific desired end is attained we shall say that the action 
is effective. When the unsought consequences of the action are more 
important than the attainment of the desired end and are 
dissatisfactory, effective action, we shall say, it is inefficient. When 
the unsought consequences are unimportant or trivial, the action is 
efficient. Accordingly, we shall say that an action is effective if it 
specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the 
aim, whatever it is effective or not”. (Bila suatu tujuan tertentu 
akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan 
tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari 
kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan 
hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun 
efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak 
dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. 
Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila 
mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan 
sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau 
tidak). 

 
Disamping itu, menurut Chester Barnard, dalam Kebijakan Kinerja 

Karyawan (Prawirosentono, 1999 : 28), pengertian efektif dan efisien 
dikaitkan dengan sistem kerjasama seperti dalam organisasi perusahaan atau 
lembaga pemerintahan, sebagai berikut :  

“Effectiveness of cooperative effort relates to accomplishment of an 
objective of the system and it is determined with a view to the system’s 
requirement. The efficiency of a cooperative system is the resultant of 
the efficiency of the individuals furnishing the constituent effort, that is, 
as viewed by them”. (Efektifitas dari usaha kerjasama (antar individu) 
berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan 
dalam suatu system, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan 
dapat memenuhi kebutuhan system itu sendiri. Sedangkan efisiensi dari 
suatu kerjasama dalam suatu system (antar individu) adalah hasil 
gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu). 
 
Dalam bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat dijelaskan 

bahwa : efektifitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila tujuan 
kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang 
direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang 
dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap 
terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien. 

Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan 
sumberdaya (input), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi 
tidak  efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya 
berlebihan atau lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling 
parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan 
sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber 
daya. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (mearsurable), 
sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih 
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mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan 
(input) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan 
dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.  

Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai 
penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya 
akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan 
produktifitasnya akan juga tidak setinggi yang diharapkan. Penghematan 
sebenarnya hanya sebagian dari efisiensi. Persepsi yang tidak tepat mengenai 
efisiensi dengan menganggap semata-mata sebagai penghematan sama 
halnya dengan penghayatan yang tidak tepat mengenai Cost Reduction 
Program (Program Pengurangan Biaya), yang sebaliknya dipandang sebagai 
Cost Improvement Program (Program Perbaikan Biaya) yang berarti 
mengefektifkan biaya. Efektif dikaitkan dengan kepemimpinan (leadership) 
yang menentukan hal-hal apa yang harus dilakukan (what are the things to be 
accomplished), sedangkan efisien dikaitkan dengan manajemen, yang 
mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan sebaik-baiknya (how can 
certain things be best accomplished).  

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa efektifitas kerja berarti 
penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sondang P. 
Siagian (1992: 151) memberikan definisi efektivitas adalah penyelesaian 
pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah 
pelaksanaan sesuatu tugas dinilai dengan baik atau tidak sangat tergantung 
pada bilamana itu diselesaikan  dan tidak terutama menjawab bagaimana  
cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan  untuk itu. 

Bertitik tolak dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut diatas, 
dapat dikemukakan bahwa dalam efektivitas kerja yang diutamakan adalah 
semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki tanpa memperdulikan biaya, 
tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, dapat dipahami 
bahwa apa yang telah dianggap efektif belum tentu efisien. Sebabnya adalah 
karena hanya mengejar hasil yang diinginkan tanpa memperhitungkan berapa 
besar daya, dana, sarana yang telah dikeluarkan dan berapa lama waktu yang 
dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan 
pemerintah sekalipun tidak efisien dalam arti input dan output, tetapi 
tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh 
yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, 
sosial dan sebagainya. 

Pada umumnya pekerjaan pemerintah adalah tidak efisien tetapi efektif 
sekalipun diusahakan juga adanya efisien dan efektivitas. Misalnya, 
pemerintah telah mengeluarkan dana untuk kepentingan keamanan. Hasil 
daripada keamanan ini tidak efisien tetapi efektif, dalam arti pemerintah dapat 
menjamin keamanan dan ketertiban. Keberadaan yang semacam ini 
mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kelangsungan 
pembangunan nasional, dalam usaha menciptakan masyarakat adil dan 
makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 
bersatu dan berdaulat. 

Dalam kehidupan berorganisasi, efektivitas kerja merupakan faktor 
penting yang harus ditumbuh kembangkan sehingga menjadi suatu kebiasaan 
dalam berpikir dan berperilaku. Dalam hal ini tujuan akhir adalah untuk 
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mewujudkan penyelesaian setiap pekerjaan sesuai rentang waktu yang telah 
diperhitungkan sehingga berdayaguna dan berhasilguna. 

Sehubungan dengan hal diatas, disadari atau tidak bahwa dalam 
kehidupan organisasi masih banyak pegawai yang hanya sekedar dapat 
menyelesaikan pekerjaan, tetapi ketepatan waktu belum tercapai sepenuhnya, 
fenomena ini sering dijumpai dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. 

Memperhatikan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa efektivitas 
adalah suatu kesesuaian atas kemampuan dalam mencapai tujuan yang sesuai 
dengan harapan. 

Selanjutnya, agar tujuan organisasi dapat tercapai, menurut Sarwoto 
(1988:73) pelaksanaan kegiatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip 
efektivitas yang meliputi : 
1. Berhasil guna 

Yaitu untuk menyatakan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan tepat, 
dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan hasil 
yang dicapai berkualitas / bermutu tinggi 

2. Ekonomi 
Yaitu dalam usaha pencapaian efektif biaya, tenaga kerja, material, 
peralatan, waktu, ruangan dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan 
setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan, 
dan tidak terjadi pemborosan-pemborosan, penyelewengan-
penyelewengan maupun korupsi. 

3. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan 
Yaitu untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber 
telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya dan tidak terjadi pemborosan 
dan penyelewengan, maka kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan 
secara bertanggungjawab sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan 
membuat laporan yang tepat, obyektif menurut data dan fakta yang dapat 
dipercaya. 
 

4. Pembagian kerja yang nyata 
Yaitu berdasarkan logika bahwa tidak mungkin manusia seorang diri 
mengerajakan segala macam pekerjaan dengan baik karena itu dalam 
organisasi asasnya harus ada pembagian kerja yang nyata, yaitu benar-
benar berdasarkan beban kerja 

5. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab 
Artinya jangan sampai terjadi seseorang mempunyai wewenang yang lebih 
besar dari tanggung jawabnya, sebaliknya jangan sampai terjadi 
wewenang harus sama dan seimbang dengan tanggung jawabnya. 

6. Prosedur kerja yang praktis. 
Yaitu pelaksanaan kerja harus merupakan kegiatan yang praktis yaitu 
dapat dikerjakan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai 
prosedur yang jelas. 

 
B. Kerangka Konseptual 

1. Hubungan Transparansi dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa  
Transparansi merupakan suatu hal keterbukaan terhadap prosedur-

prosedur untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 
organisasi. Transparansi ini memiliki unsur jelas urut-urutan pekerjaan, serta 
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adanya keseragaman dalam menangani transaksi organisasi yang berulang-
ulang. Demikian dalam hal pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit 
Jantung dan pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, transparansi sangat 
penting keberadaaannya. 

Jika dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan, maka kegiatan yang 
dilaksanakan dapat terevaluasi dan diketahui kelemahan dan kelebihannya. 
Sehingga dengan diketahui kelemahan, maka dalam proses pengadaan 
barang dan jasa dapat dimungkinkan berjalan dengan baik. 

2. Hubungan Akuntabilitas dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 
Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk hasil pelaksanaan tugas-tugas 
pokok dan fungsi serta pelaksanaan pengawasan untuk mengetahui 
sejauhmana kinerja secara keseluruhan. Sehingga akuntabilitas ini sering 
disebut sebagai pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang dilakukan. 

Dalam era reformasi, akuntabilitas instansi pemerintah sangat menjadi 
tuntutan masyarakat. Karena dengan pertanggung jawaban atau 
akuntabilitas, akan dapat diketahui hasil kinerja organisasi atau pemerintah. 
Oleh karena itu dalam setiap kegiatan, diperlukan adanya akuntabilitas. 

Dengan adanya pertanggungjawaban, maka akan diketahui apakah 
kinerja pemerintah atau seseorang dapat diterima atau tidak. Demikian halnya 
dengan upaya pengadaan barang dan jasa pada Rumah Sakit Jantung dan 
Pembuluh Darah Harapan Kita, maka dalam proses pelaksanaannya perlu 
adanya akuntabilitas. Sehingga dengan adanya akuntabilitas, efektivitas 
pengadaan barang dan jasa Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita dapat dicapai. 
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka kerangka konseptual dalam 

penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
 
Variabel Bebas (X) 

       Variabel Terikat (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 : Kerangka Konseptual 
Sumber : Sugiyono, (2000:6) 

TRANSPARANSI 
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 Prosedur yang 
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 Kemudahan 
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informasi 

(Agus 
Dwiyanto.2005:243) 

AKUNTABILITAS 
(X2) 

Indikator : 

 Hak dan 
kewenangan 

 Tanggung jawab 

 Tujuan 

 Konsep 
(LAN RI. 1999) 

EFEKTIVITAS 
PENGADAAN 

BARANG DAN JASA 
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 Berhasil guna 

 Ekonomis 

 Rasionalitas 

 Pelaksanaan kerja 
yang dapat 
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jawabkan 

 Pembagian kerja 
yang nyata 

 Praktis 
(Sarwoto. 1998:73) 
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C. Hipotesis 
Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka perumusan hipotesis yang 

dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Terdapat pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengadaan barang 

dan jasa di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 
Jakarta 

2. Terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap efektivitas pengadaan barang 
dan jasa di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 
Jakarta 

3. Terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama 
terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Jantung 
dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. 

 

METODE PENELITIAN 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka penulis 
mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian yaitu di Rumah Sakit 
Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. yang berlokasi di Jln. Let Jend 
S.Parman Kav 87. Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan penelitian 
dilaksanakan dari bulan Nopember sampai dengan Desember 2006. 

 
B. Metode Penelitian 

Dalam metode ini digunakan metode survei dengan paradigma studi asosiatif 
yang menggunakan analisis Regresi atau pengaruh dengan variabel bebas X1 
yaitu Transparansi, X2 yaitu Akuntabilitas dan variabel terikat Efektivitas (Y) 

 
C. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kuantitatif dan 
kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. 

 
 

a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian dengan menggunakan angket / kuesioner yang telah di desain 
sesuai kebutuhan. Adapun data tersebut diperoleh dengan memantau 
langsung terhadap kegiatan organisasi yang mencakup beberapa aspek, 
seperti data jumlah rekanan dan data lainnya yang berhubungan dengan 
penulisan ini. 

b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari informasi-

informasi yang telah disediakan oleh unit-unit atau lembaga-lembaga yang 
ada, seperti buku bacaan, literatur dan bahan perkuliahan. 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan, terdiri dari : 
a. Teknik Penelitian Survei 

Yaitu turun langsung ke lapangan (survei) dengan menggunakan alat 
pengumpulan data kuesioner pada responden. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner pada responden 
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yang telah terpilih. Masing-masing responden diberikan keleluasaan dalam 
mengisi kuesioner tanpa dilakukan wawancara langsung. 

b. Teknik Penelitian Kepustakaan 
Yaitu melakukan pengumpulan data melalui buku-buku literatur yang dapat 
dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini. Teknik penelitian kepustakaan 
sekaligus untuk dapat mendukung gagasan atau teoritik serta konsep 
mengenai variabel-variabel penelitian. 

c. Kuesioner 
Untuk pengukuran ini penulis menggunakan kuesioner yang disusun 
berdasarkan indikator dari pembahasan teori para ahli, yang diisi oleh 
responden dengan menggunakan skala likert. 
 
 

E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 
Menurut Putrawan (1990 : 5) dalam bukunya “Pengujian Hipotesis dalam 

Penelitian-penelitian Sosial”, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian 
kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Sedangkan 
menurut Mantra dalam Singarimbun dan Effendi (1995:152), yang dimaksud 
populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan 
diduga. 

Populasi dalam penelitian ini adalah rekanan atau kontraktor atau supplier 
yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Jantung dan 
Pembuluh Darah Harapan Kita. yang berjumlah 70 orang. 

Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling 
jenuh yang berarti bahwa seluruh populasi dijadikan sampel. (Sugiyono 2006:96) 

 
F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dari masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
1. Transparansi adalah keterbukaan terhadap prosedur-prosedur untuk 

melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari organisasi. Transparansi 
ini memiliki unsur jelas urut-urutan pekerjaan, serta adanya keseragaman 
dalam menangani transaksi organisasi yang berulang-ulang. Transparansi 
dapat diukur melalui : keterbukaan, prosedur yang jelas dan kemudahan 
memperoleh informasi 

2. Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamamin bahwa setiap kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka 
oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. 
Akuntabilitas dapat diukur melalui, hak dan kewenangan, tanggung jawab, 
tujuan dan konsep. 

3. Efektivitas adalah Kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai atau 
melakukan hal yang tepat. Efektivitas merupakan kunci keberhasilan suatu 
organisasi, sebelum kita dapat melakukan kegiatan secara efisien, kita harus 
yakin telah menemukan hal yan tepat untuk dilaksanakan. 

Efektivitas dapat diukur melalui : berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan 
pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan, pembagian kerja yang nyata, 
rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, prosedur kerja yang praktis. 
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G. Instrumen Penelitian 
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan metode Likert, dimana dalam skala 
Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 
Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-
item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.  

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu diberi skor. Dengan 
demikian, instrumen itu akan menghasilkan total skor bagi tiap anggota sampel. 
Semua pernyataan yang memilih alternatif-alternatif di bawah ini diberi skor : 

Alternatif      Nilai Skala 
a. Sangat Setuju       5 
b. Setuju       4 
c. Ragu - ragu      3 
d. Tidak Setuju      2 
e. Sangat Tidak Setuju      1 
 
Adapun kisi-kisi instrumen penelitian terhadap variabel yang akan diteliti dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 
 
Tabel III.1 Kisi-Kisi Penyusunan Instrumen 

NO VARIABEL INDIKATOR ITEM 

1 Transparansi 
(X1) 

a. Keterbukaan 
b. Prosedur yang 

jelas 
c. Kemudahan 

memperoleh 
informasi 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11,12,13,14,15 
 
 

2 Akuntabilitas 
(X2) 

a. Hak dan 
kewenangan 

b. Tanggung jawab 
c. Tujuan 
d. Konsep 

16,17,18,19,20,21,22 
23,24,25,26,27,28,29 
30,31,32,33,34,35 
 
 

3 Efektivitas a. Berhasil guna 
b. Ekonomi 
c. Pelaksanaan 

kerja yang dapat 
dipertanggung 
jawabkan 

d. Pembagian kerja 
yang nyata 

e. Rasionalitas 
wewenang dan 
tangung jawab 

f. Prosedur kerja 
yang praktis 

36,37,38,39,40,41,42,43, 
44,45,46,47,48,49,50,51, 
52,53,54,55,56,57,58,59, 

60,61,62,63,64,65 
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H. Teknik dan Prosedur Analisis Data 
Teknik pengolahan data yang digunakan adalah SPSS (Statistic Product 

Service and Solutions) 11.5. Teknik ini digunakan untuk uji normalitas, validitas, 
reliabilitas, homogenitas dan uji hipotesis.  

Untuk menganalisa rangkaian permasalahan maka penulis membagi penelitian 
kedalam struktur atau urutan sebagai berikut : 

 1. Kalibrasi  Instrumen Penelitian 
 Untuk menguji item-item pertanyaan dari masing-masing variabel maka 

digunakan uji persyaratan anailisis sebagai berikut : 
      a. Uji Validitas  

  Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat satu 
test (alat pengukuran) melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1989 : 55) dengan 
menggunakan teknik korelasi yang digunakan dalam peelitian ini. Melalui uji 
alat pengumpulan data dikatakan valid apabila memiliki rhitung lebih besar dari 
rtabel, dengan mengacu pada tabel t korelasi dengan menggunakan tabel r 
product moment person 

    b.  Uji Reliabilitas  

 Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik tes retest ( 
Pengujian ulang), dengan mengacu pada rhitung  > rtabel Singgih Santoso,  
(2002 :332).   

 

2. Uji  Persyaratan Analisis  

    a.   Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan Rasio 
Kurtosis dan Rasio Skewness, yakni dengan membandingkan kurva normal 
yang terbentuk dari data yang  terkumpul dengan kurva normal.  

 

 

                                       1s                          1s                          

                                    2S                                          2S          

                      3S                                                 3S 

 

b. Uji Homogenitas Data  

 Pengujian Homogenitas data untuk mengetahui  atau menguji bahwa 
kelompok data atau varian  berasal dari populasi yang homogen atau tidak 
atau dengan kata lain menguji kesamaan varian dengan tingkat signifikansi 
lebih besar dari 0,05. 
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  4. Uji Pengujian Analisis  

    a. Regresi 

Teknik analisis ini bertujuan untuk mencari Pengaruh antara variabel bebas 
(X) yaitu Transparansi dan Akuntabilitas terhadap variabel tidak bebas (Y) 
yaitu efectivitas Pengadaan Barang dan Jasa. 

     b. Regresi  Berganda (Multiple Regresi) 

Analisis  regresi  ganda  digunakan  oleh  peneliti, bila  peneliti bermaksud  
meramalkan bagaimana  keadaan  ( naik turunnya )  variabel  dependen  
(Kriterium), bila  dua  atau  lebih  variabel  independen sebagai  faktor 
predictor  dimanipulasi (dinaik turunkan  nilainya). Jadi  analisis  regresi  
ganda  akan  dilakukan  bila  jumlah  variabel  independennnya  minimal  2.  

      c.  Uji Linearitas 
  Pengujian linearitas persamaan regresi menggunakan analisis dengan uji F 

dan signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan linear jika Fhitung  < 
Ftabel atau tingkat signifikansi < 0.05 maka apabla ketentuan itu terpenuhi 
maka persamaan regresi dinyatakan linear. 

 
       d. Uji Keberartian 

  Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana menggunakan analisis 
dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan regresi dinyatakan 
signifikans jika F hitung > Ftabel atau ditingkat signifikansi < 0.05. dan apabla 
ketentuan tersebut terpenuhi maka persamaan regresi dinyatakan 
mempunyai keberartian. 

  e.  Uji F 

Untuk mengetahui apakah Pengaruh antar variabel bebas dan tidak bebas 
secara besama-sama Signifikan atau tidak signifikan  

   f. Uji t 

Uji t, dimana uji ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh masing-
masing variabel bebas ((X) yaitu Transparansi dan Akuntabilitas terhadap 
variabel tidak bebas (Y) yaitu efectivitas Pengadaan Barang dan Jasa.. 
Dengan demikian dapat diketahui apakah mempunyai hubungan atau 
pengaruh signifikan terhadap Iklim Organisasi atau hanya secara kebetulan 
saja.  
Kaidah hasil perhitungan Nilai thitung yang dihasilkan kemudian dibandingkan 
dengan nilai ttabel. Pada tarif nyata sebesar  = 0,05 atau 5%  dan deret 

derajat kebebasan (df) sebesar N – 2 setelah dibandingkan kemudian diambil 
keputusan dengan kaidah sebagai berikut : 

- Jika nilai thitung > ttabel maka dinyatakan ada Pengaruh Signifikan 
- Jika nilai thitung < ttabel maka dinyatakan tidak ada Pengaruh signifikan 

g. Koefisien Determinasi 
Koefisien Determinasi dengan rumus  KD = r2 X 100 dan  tujuanya adalah 
untuk mengetahui seberapa besar tingkat Pengaruh antar variabel yang 
diuji. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. UJI INSTRUMEN PENELITIAN 

Terhadap instrumen penelitian sebelum dilakukan analisis 

terhadap hasil penelitian dilakukan pengujian dengan menggunakan uji 
validitas dan reliabilitas. 

 

1. Uji Validitas 
  Pengukuran validitas butir kuesioner penelitian ini dilakukan dengan 

melihat Koefisien korelasi Pearson Product-Moment dari 70 sampel. Dengan 
jumlah responden sebanyak 70 orang ini maka r tabel korelasi product moment 
adalah = 0,235. Persyaratan validitas adalah r hitung > r tabel. Apabila persyaratan 
tersebut tidak terpenuhi maka butir kuesioner harus di hapus dan tidak 
dipergunakan lagi dalam analisis selanjutnya.  Pengujian validitas dilakukan 
untuk masing-masing butir pertanyaan/ pernyataan dari variabel  Y, X1, dan X2. 
Uji validitas penelitian ini melalui pengukuran derajat korelasi antara masing-
masing butir pertanyaan terhadap masing-masing variabel. 

 

Variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y)  

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat 
diperoleh perhitungan bahwa 10 butir dari 30 butir kuesioner terbukti tidak valid, 
sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan yaitu butir 
42,43,47,49,50,51,52,58,59 dan 64,  selanjutnya dilakukan perhitungan ulang 
dengan menggunakan 20 butir kuesioner menunjukkan bahwa seluruh butir 
kuesioner valid dengan   r hitung > r tabel (0,235). Perhitungan validitas dengan 
menggunakan SPSS ditampilkan pada Lampiran: IV. 2a. 
 

Variabel Transparansi (X1) 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat 
diperoleh perhitungan bahwa 1 butir dari 15 butir kuesioner terbukti tidak valid, 
sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan yaitu butir 6,  selanjutnya dilakukan 
perhitungan ulang dengan menggunakan 14 butir kuesioner menunjukkan bahwa 
semua butir kuesioner valid dengan r hitung > r tabel (0,235). Perhitungan validitas 
dengan menggunakan SPSS ditampilkan pada Lampiran: IV. 2b. 
 

Variabel Akuntabilitas (X2) 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat 
diperoleh perhitungan bahwa 3 butir dari 20 butir kuesioner terbukti tidak valid, 
sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan yaitu butir 32,33 dan 34, 
selanjutnya dilakukan perhitungan ulang dengan menggunakan 17 butir 
kuesioner menunjukkan bahwa semua butir kuesioner valid dengan r hitung > r 

tabel (0,235). Perhitungan validitas dengan menggunakan SPSS ditampilkan pada 
Lampiran: IV. 2c. 
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2. Uji Reliabilitas 
  Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan SPSS sebagaimana 

tercantum pada Lampiran IV.2a, IV.2b, dan IV.2c,  menunjukkan bahwa tingkat 
reliabilitas masing-masing variabel cukup tinggi. Untuk variabel Efektivitas 
Pengadaan Barang dan Jasa (Y) diperoleh alpha = 0,8975, variabel Transparansi 
(X1) alpha = 0,7376, dan variabel Akuntabilitas (X2) alpha = 0,9183. Dengan 
demikian r alpha dari ketiga variable > r tabel (0,235) 

  Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pengujian 
instrumen penelitian telah membuktikan bahwa data hasil penelitian valid dan 
reliabel, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut. 

 
DESKRIPSI DATA 

1. variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) 

   Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari 

pengumpulan data tentang variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan 
Jasa (Y), skor terendah (minimum) adalah 36 dan skor tertinggi 

(maksimum) adalah 82, dengan range sebesar 46, sedangkan jumlah data 

sebanyak 70. 

   Dari hasil pengolahan data pada Lampiran IV. 3a diperoleh angka-
angka sebagai berikut : 

 Mean  : 56,31 

 Median  : 56,29 

 Modus  : 56 
   Melihat letak Mean, Median, dan Modus relatif cukup berdekatan, 

sehingga diharapkan distribusi populasinya normal. 

   Perhitungan keragaman/variasi menghasilkan varian sebesar: 

101,900 dan standart deviasi/simpangan baku: 10,095. 
   Distribusi frekuensi data-data penelitian dapat disajikan dalam 

bentuk tabel dibawah ini: 

 

Tabel IV.1 
Distribusi Frekuensi Skor Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 

No Kelas Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi Relatif 

% 

1. 32,5 – 37 5 2 2,85 

2. 37 6 – 42,5 4 5,71 

3. 42 6 – 47,5 9 12,85 

4. 47 6 – 52 5 9 12,85 

5. 52 6 – 57,5 14 20 

6. 57,6 – 62,5 11 15,71 

7. 62 6 – 67,5 12 17,14 

8. 67,6 – 72,5 6 8,57 

9. 72 6 – 77,5 2 2,85 

10. 77 6 – 82,5 1 1,33 

 Jumlah 70 100,00 
Sumber : Data Diolah 
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   Tabel distribusi tersebut diatas  apabila dituangkan dalam bentuk 

grafik akan tampak seperti histogram dibawah ini. 
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Gambar IV.1 : Histogram Variabel Efektivitas Pengadaan Barang 

dan Jasa (Y) 
Sumber : Data Diolah 

   Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis (keruncingan) 

dari data tersebut memberikan hasil sebagai berikut: 

 Skewness  :  0,060 

 Kurtosis  :  - 0,511 
   Angka skewness tersebut memberikan makna kurva distribusi 

mendekati simetris. Angka Kurtosis sebesar - 0,511 berarti lebih kecil dari 

3 (tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan distribusi 

yang datar atau Platikurtik. 
 

2. Variabel Transparansi (X1) 

   Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari 

pengumpulan data tentang variabel Transparansi (X1), skor terendah 
(minimum) adalah 34 dan skor tertinggi (maksimum) adalah 69, dengan 

range sebesar 35, sedangkan jumlah data sebanyak 70. 

   Dari hasil pengolahan data pada Lampiran IV. 3b diperoleh 

angka-angka sebagai berikut: 
 Mean  : 49,71 

 Median  : 49,40 

 Modus  : 51 

   Melihat letak  Mean, Median, dan Modus relatif cukup berdekatan, 

sehingga diharapkan distribusi populasinya normal. 
   Perhitungan keragaman/variasi menghasilkan varian sebesar: 

53,540  dan standart deviasi/simpangan baku: 7,317. 

   Distribusi frekuensi data-data penelitian dapat disajikan dalam 

bentuk tabel dibawah ini: 
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Tabel IV.2 

Distribusi Frekuensi Skor Transparansi 

No Kelas Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif 

1 33,75 – 36,25 2 2,85 

2 36,26 – 38,75 1 1,33 

3 38,76 – 41,25 5 7,14 

4 41,26 – 43,75 4 5,71 

5 43,76 – 46,25 14 20 

6 46,26 – 48,75 7 10 

7 48,76 – 51,25 12 17,14 

8 51,26 – 53,75 6 8,57 

9 53,76 – 56,25 8 11,42 

10 56,26 – 58,75 2 2,85 

11 58,76 – 61,25 3 4,28 

12 61,26 – 63,75 4 5,71 

13 63,76 – 66,25 1 1,33 

14 66,26 – 68,75 0 0 

15 68,76 – 71,25 1 1,33 

 Jumlah 70 100 
Sumber : Data Diolah 

   

Tabel distribusi tersebut diatas  apabila dituangkan dalam bentuk grafik 

akan tampak seperti histogram dibawah ini. 
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Gambar IV.2 : Histogram Variabel Transparansi (X1) 
Sumber : Data Diolah 

   Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis (keruncingan) 

dari data tersebut memberikan hasil sebagai berikut: 
 Skewness  :  0,307 

 Kurtosis  : - 0,188 
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   Angka skewness tersebut memberikan makna kurva distribusi 

mempunyai kemiringan positif sehingga ekornya menjulur atau 

memanjang kekiri. Angka Kurtosis sebesar - 0,188 berarti lebih kecil dari 3 

(tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan distribusi yang 

datar atau Platikurtik. 
 

 

3. Variabel Akuntabilitas (X2) 

   Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari 
pengumpulan data tentang variabel Akuntabilitas (X2), skor terendah 

(minimum) adalah 36 dan skor tertinggi (maksimum) adalah 84, dengan 

range sebesar 48, sedangkan jumlah data sebanyak 70. 

   Dari hasil pengolahan data pada Lampiran IV. 3c diperoleh angka-
angka sebagai berikut: 

 Mean  : 53,39 

 Median  : 49,50 

 Modus  : 41 
   Melihat letak Mean, Median, dan Modus relatif cukup berdekatan, 

sehingga diharapkan distribusi populasinya normal. 

   Perhitungan keragaman/variasi menghasilkan varian sebesar: 

168,820  dan standart deviasi/simpangan baku: 12,993. 
   Distribusi frekuensi data-data penelitian dapat disajikan dalam 

bentuk tabel dibawah ini: 

 

Tabel IV.3 

Distribusi Frekuensi Skor Akuntabilitas (X2) 

No Kelas Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif 

1 32,5 – 37 5 3 4,28 

2 37 6 – 42,5 18 25,71 

3 42 6 – 47,5 13 18,57 

4 47 6 – 52 5 4 5,71 

5 52 6 – 57,5 10 14,28 

6 57,6 – 62,5 3 4,28 

7 62 6 – 67,5 2 2,85 

8 67,6 – 72,5 15 21,42 

9 72 6 – 77,5 0 0 

10 77 6 – 82,5 0 0 

11 82,6 – 87,5 2 2,85 

 Jumlah 70 100 
Sumber  : Data Diolah 

   Tabel distribusi tersebut diatas  apabila dituangkan dalam bentuk 

grafik akan tampak seperti histogram dibawah ini. 
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Gambar IV.3 : Histogram Variabel Akuntabilitas (X2) 
Sumber  : Data Diolah 

   Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis (keruncingan) 
dari data tersebut memberikan hasil sebagai berikut: 

 Skewness  :    0,633 

 Kurtosis  :   - 0,668 

   Angka skewness tersebut memberikan makna kurva distribusi 
mempunyai kemiringan positif sehingga ekornya menjulur atau 

memanjang kekanan. Angka Kurtosis sebesar  - 0,668 berarti lebih kecil 

dari 3 (tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan distribusi 

yang datar atau Platikurtik 

 
C. UJI PERSYARATAN ANALISIS 

Pengujian persyaratan analisis dilakukan dengan melakukan 

pengujian normalitas dan homogenitas  data penelitian. 

1. Normalitas Data 
   Uji normalitas untuk masing-masing variabel penelitian dilakukan 

dengan membagi nilai skewness dengan standard error of skewness dan nilai 
kurtosis dengan standard error of kurtosis. Apabila hasilnya berada dibawah ± 2, 
maka data variabel penelitian dinyatakan normal. 

   Variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) mempunyai 
skewness 0,060 dan standard error of skewness 0,287 sedangkan kurtosis - 
0,511 dan standard error of kurtosis 0,566, sehingga diperoleh rasio skewness    
0,209 dan rasio kurtosis – 0,902. Data tersebut menunjukkan bahwa data 
penelitian variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa adalah  normal. 

   Variabel Transparansi (X1) mempunyai skewness   0,307 dan standard 
error of skewness 0,287 sedangkan kurtosis - 0,188 dan standard error of 
kurtosis 0,566, sehingga diperoleh rasio skewness 1,069 dan rasio kurtosis  - 
0,332. Data tersebut menunjukkan bahwa data penelitian variabel Transparansi 
adalah normal. 

   Variabel Akuntabilitas (X2) mempunyai skewness 0,633 dan standard 
error of skewness 0,287 sedangkan kurtosis – 0,668 dan standard error of 
kurtosis 0,566, sehingga diperoleh rasio skewness 2,205 dan rasio kurtosis – 
1,180. Data tersebut menunjukkan bahwa data penelitian variabel Akuntabilitas 
adalah normal. 

   Hasil perhitungan tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel IV.4 
Normalitas Data Penelitian 
Variabel Rasio Skewness Rasio Kurtosis Kesimpulan 

Efektivitas Pengadaan 
Barang dan Jasa (Y) 

0,209  – 0,902 normal 

Transparansi (X1) 1,069    - 0,332 normal 

Akuntabilitas (X2) 2,205 – 1,180 normal 

Sumber : Data Diolah 

 

2. Homogenitas Varians Data 
   Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan Levene Test. Apabila 

signifikansi > 0,05 maka data penelitian adalah homogen. Uji homogenitas untuk 
masing-masing variabel  dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil 
perhitungan  disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel IV.5 
Homogenitas Data Penelitian 

 Y – X1 Y – X2 

Angka Signifikansi 0,225 0,076 

  Sumber : Data Diolah 
Dari tabel diatas diperoleh angka signifikansi > 0,05, atau data penelitian 

adalah homogen seperti pada lampiran IV.4, sehingga dapat dilakukan analisis 
selanjutnya. 

 

D. ANALISIS HIPOTESIS PENELITIAN 
1. Hipotesis 1: Terdapat pengaruh Transparansi (X1) terhadap 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) di Rumah 

Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 

Jakarta  
 

 Dengan menggunakan perhitungan SPSS dapat dilakukan analisis 

seperti tersebut dibawah ini. 

 
a. Persamaan Regresi 
  Seperti pada Lampiran IV. 6, dengan menggunakan perhitungan  

SPSS dapat diperoleh hasil regresi sebagai berikut: Y = 39,947 + 0,329 X1. 

Angka regresi tersebut menunjukkan bahwa tanpa Transparansi, diperoleh 
angka konstanta Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 39,947. 

Sementara itu setiap penambahan satu satuan Transparansi akan 

berpengaruh meningkatkan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 

sebesar 0,329 satuan. 
 

 

 

 

 
 

Tabel IV.6 

Persamaan Regresi  Y = 39,947 + 0,329 X1 
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Coefficientsa

39.947 8.163 4.894 .000

.329 .162 .239 2.027 .047

(Constant)

X1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

 
   Sumber : Data Diolah 
 

Uji Keberartian Regresi 
  Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 
menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 

regresi dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau tingkat signifikansi  < 

0,05. 

  Perhitungan Anova Regresi dengan menggunakan SPSS 
menghasilkan perhitungan seperti tabel dibawah ini. 

Tabel IV.7 

Uji Keberartian Regresi Y = 39,947 + 0,329 X1 

ANOVAb

400.443 1 400.443 4.107 .047a

6630.643 68 97.509

7031.086 69

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

       
Sumber : Data Diolah 
  Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa F hitung (4,107) >      F 

tabel (3,99) dengan tingkat signifikansi  (0,047) < 0,05. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 39,947 + 0,329 X1 

signifikan dan persamaan regresi dinilai mempunyai keberartian.  

Uji Linearitas Regresi 
  Hipotesis dalam pengujian linearitas ini adalah: 
Ho   : Koefisien regresi linear. 

H1  : Koefisien regresi tidak linear. 

Jika F hitung < F tabel, Ho diterima. 

Jika F hitung > F tabel, Ho ditolak. 
  Seperti pada Lampiran IV. 5, pengujian linearitas persamaan 

regresi menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model 

persamaan regresi dinyatakan linear jika F hitung < F tabel atau tingkat 

signifikansi > 0,05. 

  Perhitungan dengan menggunakan SPSS menghasilkan angka 
sebagai berikut. 

Tabel IV.8 

Uji Linearitas Regresi Y = 39,947 + 0,329 X1 
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ANOVA Table

2671.324 26 102.743 1.013 .474

400.443 1 400.443 3.950 .053

2270.881 25 90.835 .896 .608

4359.762 43 101.390

7031.086 69

(Combined)

Linearity

Deviation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Y * X1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Sumber 

: Data Diolah   
   

  Data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa F hitung 

(0,896) < F tabel (1,76) dan tingkat signifikansi (0,608) > 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 39,947 + 0,329 X1 adalah 

linear. 

 

b. Korelasi 
  Perhitungan korelasi . dengan program SPSS menghasilkan 

gambaran seperti tersebut pada tabel dibawah ini. 

 

 
Tabel IV.9 

Korelasi Transparansi (X1) dengan Efektivitas Pengadaan Barang 

dan Jasa (Y) 

Correlations

1.000 .239

.239 1.000

. .023

.023 .

70 70

70 70

Y

X1

Y

X1

Y

X1

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y X1

 
   Sumber : Data Diolah  

   

  Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa angka korelasi (ry1) 

antara Transparansi (X1) dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 
(Y) adalah 0,239. Angka tersebut menunjukkan terdapat korelasi atau 

hubungan positif  antara Transparansi (X1) dengan Efektivitas Pengadaan 

Barang dan Jasa (Y) dengan tingkat kekuatan rendah. 

Uji Signifikansi Korelasi 
  Terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut dilakukan Uji 

Signifikansi, dengan menggunakan SPSS menghasilkan data sebagaimana 

terdapat pada Tabel IV.9, dimana diperoleh angka t hitung (4,894) >   t tabel 

(1,671) dan angka signifikansi (0,000) < 0,05. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa korelasi antara Transparansi (X1) dengan Efektivitas 

Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah signifikan. 

 

 
 



 

339 

 

c. Koefisien determinasi 
  Korelasi antara variabel Transparansi (X1) dengan variabel 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah 0,239. Dengan demikian 

koefisien determinasi adalah ry1
2 = 0,2392 = 0,057  atau 5,7 %. 

 
Tabel IV.10 

Koefisien Determinasi Transparansi (X1) Terhadap Efektivitas 

Pengadaan Barang dan Jasa (Y) 

Measures of Association

.239 .057 .616 .380Y * X1

R R Squared Eta Eta Squared

 
 

           Sumber : Data Diolah 
 

   Angka koefisien determinasi tersebut mengandung makna bahwa 
5,7 % dari Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa ditentukan oleh variabel 

Transparansi, sedangkan 94,3 % lainnya ditentukan oleh faktor lainnya.  

d. Korelasi Parsial 
  Korelasi antara variabel Transparansi (X1) dengan variabel 
Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah 0,239. Namun apabila 

dikontrol oleh variabel Akuntabilitas (X2), sebagaimana terdapat pada 

Lampiran IV.9,  menghasilkan korelasi parsial 0,2107. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Transparansi (X1) dengan 
variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) lebih besar 

dibandingkan dengan hubungan antara variabel Transparansi (X1) dengan 

variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) yang dikontrol oleh 

variabel Akuntabilitas (X2). 

 
2. Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh Akuntabilitas (X2)  terhadap 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) di 

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan 

Kita Jakarta  
 

a. Persamaan Regresi 
  Sebagaimana pada Lampiran IV.7, dengan menggunakan 

perhitungan  SPSS dapat diperoleh hasil regresi sebagai berikut:               
Y = 46,156 + 0,190 X2 . Angka regresi tersebut menunjukkan bahwa tanpa 

Akuntabilitas, diperoleh angka konstanta Efektivitas Pengadaan Barang 

dan Jasa sebesar 46,156. Sementara itu setiap penambahan satu satuan 

Akuntabilitas akan meningkatkan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 
sebesar 0,190  satuan. 
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Tabel IV.11 

Persamaan Regresi Y = 46,156 + 0,190 X2 

Coefficientsa

46.156 5.017 9.200 .000

.190 .091 .245 2.083 .041

(Constant)

X2

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

 Sumber : Data Diolah 

Uji Keberartian Regresi 
  Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 

menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 

regresi dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau tingkat signifikansi  < 

0,05. 

  Perhitungan Anova Regresi dengan menggunakan SPSS 
menghasilkan perhitungan seperti tabel dibawah ini. 

 

Tabel IV.12 

Uji Keberartian Regresi Y = 46,156 + 0,190 X2 

ANOVAb

421.762 1 421.762 4.339 .041a

6609.323 68 97.196

7031.086 69

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Yb. 

 Sumber : Data Diolah 
  Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa F hitung (4,041) >      F 

tabel (3,99) dengan tingkat signifikansi 0,041 < 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 46,156 + 0,190 X2  

signifikan dan persamaan regresi dinilai mempunyai keberartian.  

 
Uji Linearitas Regresi 
 
  Hipotesis dalam pengujian linearitas ini adalah: 

Ho   : Koefisien regresi linear. 
H1  : Koefisien regresi tidak linear. 

Jika F hitung < F tabel, Ho diterima. 

Jika F hitung > F tabel, Ho ditolak. 

  Sebagaimana pada Lampiran IV.5, pengujian linearitas persamaan 
regresi menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model 

persamaan regresi dinyatakan linear jika F hitung < F tabel atau tingkat 

signifikansi > 0,05. 
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  Perhitungan dengan menggunakan SPSS menghasilkan angka 

sebagai berikut. 

Tabel IV.13 

Uji Linearitas Regresi Y = 46,156 + 0,190 X2 

ANOVA Table

2883.747 27 106.805 1.082 .402

421.762 1 421.762 4.271 .045

2461.984 26 94.692 .959 .536

4147.339 42 98.746

7031.086 69

(Combined)

Linearity

Deviation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Y * X2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 Sumber : Data Diolah 

  Data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa F hitung 

(0,959) < F tabel (1,671) dan tingkat signifikansi (0,536) > 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 46,156 + 0,190 X2 adalah 
linear 

 

b. Korelasi 
  Perhitungan korelasi . dengan program SPSS menghasilkan 

gambaran seperti tersebut pada tabel dibawah ini. 
 

Tabel IV.14 

Korelasi Akuntabilitas (X2) Terhadap Efektivitas Pengadaan 

Barang dan Jasa (Y) 

Correlations

1.000 .245

.245 1.000

. .021

.021 .

70 70

70 70

Y

X2

Y

X2

Y

X2

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y X2

 
       Sumber : Data Diolah 
 

  Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa angka korelasi (ry2) 

antara Akuntabilitas (X2) dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 

(Y) adalah 0,245. Angka tersebut menunjukkan terdapat korelasi atau 
hubungan positif  antara Akuntabilitas (X2)  dengan Efektivitas Pengadaan 

Barang dan Jasa (Y) dengan tingkat kekuatan rendah. 

 
Uji Signifikansi Korelasi 
  Terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut dilakukan Uji 

Signifikansi, dengan menggunakan SPSS menghasilkan data sebagai mana 

terdapat pada Tabel IV.14, dimana diperoleh angka t hitung (9,200) >   t tabel 

(1,671) dan angka signifikansi (0,000) < 0,05. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa korelasi antara Akuntabilitas (X2)   dengan Efektivitas 

Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah signifikan. 
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c. Koefisien determinasi 
  Korelasi antara variabel Akuntabilitas  (X2) dengan variabel 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah 0,245. Dengan demikian 

koefisien determinasi adalah ry2
2 = 0,2452 = 0,060 atau 6 %.  

Tabel  IV.15 

Measures of Association

.245 .060 .640 .410Y * X2

R R Squared Eta Eta Squared

 
  Sumber : Data Diolah 
 

  Angka koefisien determinasi tersebut mengandung makna bahwa 

6 % dari Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa ditentukan oleh variabel 

Akuntabilitas, sedangkan 94 % lainnya ditentukan oleh faktor lainnya. 
 

d. Korelasi Parsial 
  Korelasi antara variabel Akuntabilitas (X2) dengan variabel 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah 0,245. Namun apabila 
dikontrol oleh variabel Transparansi (X1)  menghasilkan korelasi parsial 

0,2179. 

  Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara 

variabel Akuntabilitas (X2). dengan variabel Efektivitas Pengadaan Barang 

dan Jasa (Y) lebih besar daripada hubungan korelasi antara variabel 
Akuntabilitas (X2). dengan variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 

(Y) jika dikontrol variabel  Transparansi (X1) . 

 

3. Hipotesis 3 :  Terdapat pengaruh Transparansi (X1) dan 
Akuntabilitas (X2) secara bersama-sama terhadap 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) di 

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah 

Harapan Kita Jakarta. 
 

a. Persamaan Regresi 
  Sebagaimana pada Lampiran IV.8, dengan menggunakan 

perhitungan  SPSS dapat diperoleh hasil regresi sebagai berikut :              
Y = 33,264 + 0,285 X1 + 0,166 X2  Angka regresi tersebut menunjukkan 

bahwa tanpa Transparansi dan Akuntabilitas, diperoleh angka konstanta 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 33,264. 
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Tabel IV.16 

    Persamaan Regresi Berganda    

       Y = 33,264 + 0,285 X1 + 0,166 X2   

Coefficientsa

33.264 8.819 3.772 .000

.285 .162 .207 1.765 .082

.166 .091 .214 1.828 .072

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

 
 Sumber : Data Diolah 

Uji Keberartian Regresi Berganda 
  Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 
menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 

regresi dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau tingkat sigmnifikansi  

< 0,05. 

  Perhitungan Anova Regresi dengan menggunakan SPSS 

menghasilkan perhitungan seperti tabel dibawah ini. 
 

Tabel IV.17 

Uji Keberartian Regresi Berganda 

Y = 33,264 + 0,285 X1 + 0,166 X2  

ANOVAb

715.315 2 357.657 3.794 .027a

6315.771 67 94.265

7031.086 69

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 
 Sumber : Data Diolah 

  
 Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa F hitung (3,794) > F tabel (3,13) 

dengan tingkat signifikansi (0,027) < (0,05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa persamaan regresi berganda                            Y = 

33,264 + 0,285 X1 + 0,166 X2  adalah  signifikan dan persamaan regresi 
berganda dinilai mempunyai keberartian.  

 

b. Korelasi Berganda 

  Perhitungan korelasi berganda  dengan program SPSS 
menghasilkan gambaran seperti tersebut pada tabel dibawah ini. 
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Tabel IV.18 

Korelasi Berganda Transparansi (X1), dan Akuntabilitas (X2)  

Terhadap Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) 

Model Summary

.319a .102 .075 9.709 .102 3.794 2 67 .027

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

 
 Sumber : Data Diolah 
 

  Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa angka korelasi antara 

Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) secara bersama-sama dengan 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah Ry1.2 = 0,319. Angka 

tersebut menunjukkan terdapat korelasi atau hubungan positif  antara 
Transparansi (X1), dan Akuntabilitas (X2) dengan Efektivitas Pengadaan 

Barang dan Jasa (Y) dengan tingkat kekuatan rendah 

 
Uji Signifikansi Korelasi 
  Terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut dilakukan Uji 
Signifikansi, dengan menggunakan SPSS menghasilkan data sebagai mana 

terdapat pada Tabel IV.19, dimana diperoleh angka t hitung (3,772) >   t tabel 

(1,671) dan angka signifikansi (0,000) < 0,05. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa korelasi berganda antara Transparansi (X1), dan 
Akuntabilitas (X2) dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) 

adalah signifikan. 

 

c. Koefisien determinasi 
  Korelasi berganda antara variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas 

(X2) dan   (X3) secara bersama-sama dengan variabel Efektivitas 

Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah 0,370. Dengan demikian koefisien 

determinasi adalah R2 = 0,3192 = 0,102 atau 10,2 %. Angka koefisien 
determinasi tersebut mengandung makna bahwa 10,2 % dari Efektivitas 

Pengadaan Barang dan Jasa ditentukan oleh variabel Transparansi dan 

Akuntabilitas secara bersama-sama, sedangkan   89,8 % lainnya 

ditentukan oleh faktor lain. 
 

E. KETERBATASAN  PENELITIAN 
   Penelitian ini dilakukan dengan berusaha mengacu kepada prosedur 
penelitian, tetapi masih dimungkinkan ada beberapa keterbatasan dalam penelitian 
ini yaitu : 

Keterbatasan Responden 
    Faktor demografi seperti Umur, Pendidikan dan lain sebagainya 

tentunya akan mempengaruhi persepsi tentang Efektivitas Pengadaan Barang 
dan Jasa, Transparansi dan Akuntabilitas. 

   Kenyataan keterbatasan faktor demografi tersebut dapat 
mempengaruhi ketepatan jawaban responden terhadap kuesioner yang 
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disampaikan untuk dijawab. Hal tersebut diduga mempengaruhi beberapa butir 
pertanyaan yang harus dihapus, tetapi masih dalam acuan indikator. 

 
Keterbatasan Waktu 

    Pada saat pengambilan data dilakukan pada saat hari kerja dengan 
mendatangi responden pada waktu tertentu secara bergantian sesuai dengan 
waktu luang yang dimiliki responden dan peneliti berusaha memberikan 
keleluasaan waktu dan berpikir tanpa mengarahkan untuk jawaban mereka, 
tetapi masih dimungkinkan terdapat beberapa keterbatasan manusia karena 
faktor pekerjaan sehingga keterbatasan waktu masih menjadi salah satu faktor 
yang berpengaruh. 

    Hal tersebut di atas  dapat mempengaruhi keseriusan responden dalam 
menjawab kuesioner, karena harus mengisi jawaban kuesioner disela-sela 
kegiatan kerjanya. Tidak tertutup kemungkinan kenyataan tersebut 
mempengaruhi kualitas jawaban responden atas kuesioner penelitian. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
B. UJI INSTRUMEN PENELITIAN 

Terhadap instrumen penelitian sebelum dilakukan analisis 

terhadap hasil penelitian dilakukan pengujian dengan menggunakan uji 

validitas dan reliabilitas. 

 
3. Uji Validitas 

  Pengukuran validitas butir kuesioner penelitian ini dilakukan dengan 
melihat Koefisien korelasi Pearson Product-Moment dari 70 sampel. Dengan 
jumlah responden sebanyak 70 orang ini maka r tabel korelasi product moment 
adalah = 0,235. Persyaratan validitas adalah r hitung > r tabel. Apabila persyaratan 
tersebut tidak terpenuhi maka butir kuesioner harus di hapus dan tidak 
dipergunakan lagi dalam analisis selanjutnya.  Pengujian validitas dilakukan 
untuk masing-masing butir pertanyaan/ pernyataan dari variabel  Y, X1, dan X2. 
Uji validitas penelitian ini melalui pengukuran derajat korelasi antara masing-
masing butir pertanyaan terhadap masing-masing variabel. 

Variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y)  

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat 
diperoleh perhitungan bahwa 10 butir dari 30 butir kuesioner terbukti tidak valid, 
sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan yaitu butir 
42,43,47,49,50,51,52,58,59 dan 64,  selanjutnya dilakukan perhitungan ulang 
dengan menggunakan 20 butir kuesioner menunjukkan bahwa seluruh butir 
kuesioner valid dengan   r hitung > r tabel (0,235). Perhitungan validitas dengan 
menggunakan SPSS ditampilkan pada Lampiran: IV. 2a. 
 

Variabel Transparansi (X1) 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat 
diperoleh perhitungan bahwa 1 butir dari 15 butir kuesioner terbukti tidak valid, 
sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan yaitu butir 6,  selanjutnya dilakukan 
perhitungan ulang dengan menggunakan 14 butir kuesioner menunjukkan bahwa 
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semua butir kuesioner valid dengan r hitung > r tabel (0,235). Perhitungan validitas 
dengan menggunakan SPSS ditampilkan pada Lampiran: IV. 2b. 
 

Variabel Akuntabilitas (X2) 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat 
diperoleh perhitungan bahwa 3 butir dari 20 butir kuesioner terbukti tidak valid, 
sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan yaitu butir 32,33 dan 34, 
selanjutnya dilakukan perhitungan ulang dengan menggunakan 17 butir 
kuesioner menunjukkan bahwa semua butir kuesioner valid dengan r hitung > r 

tabel (0,235). Perhitungan validitas dengan menggunakan SPSS ditampilkan pada 
Lampiran: IV. 2c. 
 

4. Uji Reliabilitas 
  Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan SPSS sebagaimana 

tercantum pada Lampiran IV.2a, IV.2b, dan IV.2c,  menunjukkan bahwa tingkat 
reliabilitas masing-masing variabel cukup tinggi. Untuk variabel Efektivitas 
Pengadaan Barang dan Jasa (Y) diperoleh alpha = 0,8975, variabel Transparansi 
(X1) alpha = 0,7376, dan variabel Akuntabilitas (X2) alpha = 0,9183. Dengan 
demikian r alpha dari ketiga variable > r tabel (0,235) 

   
  Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pengujian 

instrumen penelitian telah membuktikan bahwa data hasil penelitian valid dan 
reliabel, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis lebih lanjut. 

 
  
 
 
 
 

B. DESKRIPSI DATA 

4. variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) 
   Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari 

pengumpulan data tentang variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan 

Jasa (Y), skor terendah (minimum) adalah 36 dan skor tertinggi 

(maksimum) adalah 82, dengan range sebesar 46, sedangkan jumlah data 

sebanyak 70. 
   Dari hasil pengolahan data pada Lampiran IV. 3a diperoleh angka-

angka sebagai berikut : 

 Mean  : 56,31 

 Median  : 56,29 
 Modus  : 56 

   Melihat letak Mean, Median, dan Modus relatif cukup berdekatan, 

sehingga diharapkan distribusi populasinya normal. 

   Perhitungan keragaman/variasi menghasilkan varian sebesar: 
101,900 dan standart deviasi/simpangan baku: 10,095. 
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   Distribusi frekuensi data-data penelitian dapat disajikan dalam 

bentuk tabel dibawah ini: 

 

Tabel IV.1 

Distribusi Frekuensi Skor Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 

No Kelas Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi Relatif 

% 

1. 32,5 – 37 5 2 2,85 

2. 37 6 – 42,5 4 5,71 

3. 42 6 – 47,5 9 12,85 

4. 47 6 – 52 5 9 12,85 

5. 52 6 – 57,5 14 20 

6. 57,6 – 62,5 11 15,71 

7. 62 6 – 67,5 12 17,14 

8. 67,6 – 72,5 6 8,57 

9. 72 6 – 77,5 2 2,85 

10. 77 6 – 82,5 1 1,33 

 Jumlah 70 100,00 
Sumber : Data Diolah 

   Tabel distribusi tersebut diatas  apabila dituangkan dalam bentuk 

grafik akan tampak seperti histogram dibawah ini. 

Y

80.075.070.065.060.055.050.045.040.035.0

Y
16

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 10.09  

Mean = 56.3

N = 70.00

 
Gambar IV.1 : Histogram Variabel Efektivitas Pengadaan Barang 

dan Jasa (Y) 
Sumber : Data Diolah 

   Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis (keruncingan) 

dari data tersebut memberikan hasil sebagai berikut: 
 Skewness  :  0,060 

 Kurtosis  :  - 0,511 

   Angka skewness tersebut memberikan makna kurva distribusi 

mendekati simetris. Angka Kurtosis sebesar - 0,511 berarti lebih kecil dari 
3 (tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan distribusi 

yang datar atau Platikurtik. 
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Variabel Transparansi (X1) 

   Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari 

pengumpulan data tentang variabel Transparansi (X1), skor terendah 

(minimum) adalah 34 dan skor tertinggi (maksimum) adalah 69, dengan 

range sebesar 35, sedangkan jumlah data sebanyak 70. 
   Dari hasil pengolahan data pada Lampiran IV. 3b diperoleh 

angka-angka sebagai berikut: 

 Mean  : 49,71 

 Median  : 49,40 
 Modus  : 51 

   Melihat letak  Mean, Median, dan Modus relatif cukup berdekatan, 

sehingga diharapkan distribusi populasinya normal. 

   Perhitungan keragaman/variasi menghasilkan varian sebesar: 
53,540  dan standart deviasi/simpangan baku: 7,317. 

   Distribusi frekuensi data-data penelitian dapat disajikan dalam 

bentuk tabel dibawah ini: 

 
Tabel IV.2 

Distribusi Frekuensi Skor Transparansi 

No Kelas Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif 

1 33,75 – 36,25 2 2,85 

2 36,26 – 38,75 1 1,33 

3 38,76 – 41,25 5 7,14 

4 41,26 – 43,75 4 5,71 

5 43,76 – 46,25 14 20 

6 46,26 – 48,75 7 10 

7 48,76 – 51,25 12 17,14 

8 51,26 – 53,75 6 8,57 

9 53,76 – 56,25 8 11,42 

10 56,26 – 58,75 2 2,85 

11 58,76 – 61,25 3 4,28 

12 61,26 – 63,75 4 5,71 

13 63,76 – 66,25 1 1,33 

14 66,26 – 68,75 0 0 

15 68,76 – 71,25 1 1,33 

 Jumlah 70 100 
Sumber : Data Diolah 

   

Tabel distribusi tersebut diatas  apabila dituangkan dalam bentuk grafik 

akan tampak seperti histogram dibawah ini. 
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Gambar IV.2 : Histogram Variabel Transparansi (X1) 
Sumber : Data Diolah 

   Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis (keruncingan) 

dari data tersebut memberikan hasil sebagai berikut: 
 Skewness  :  0,307 

 Kurtosis  : - 0,188 

   Angka skewness tersebut memberikan makna kurva distribusi 

mempunyai kemiringan positif sehingga ekornya menjulur atau 
memanjang kekiri. Angka Kurtosis sebesar - 0,188 berarti lebih kecil dari 3 

(tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan distribusi yang 

datar atau Platikurtik. 

 
 

5. Variabel Akuntabilitas (X2) 

   Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari 

pengumpulan data tentang variabel Akuntabilitas (X2), skor terendah 
(minimum) adalah 36 dan skor tertinggi (maksimum) adalah 84, dengan 

range sebesar 48, sedangkan jumlah data sebanyak 70. 

   Dari hasil pengolahan data pada Lampiran IV. 3c diperoleh angka-

angka sebagai berikut: 

 Mean  : 53,39 
 Median  : 49,50 

 Modus  : 41 

   Melihat letak Mean, Median, dan Modus relatif cukup berdekatan, 

sehingga diharapkan distribusi populasinya normal. 
   Perhitungan keragaman/variasi menghasilkan varian sebesar: 

168,820  dan standart deviasi/simpangan baku: 12,993. 

   Distribusi frekuensi data-data penelitian dapat disajikan dalam 

bentuk tabel dibawah ini: 
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Tabel IV.3 

Distribusi Frekuensi Skor Akuntabilitas (X2) 

No Kelas Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif 

1 32,5 – 37 5 3 4,28 

2 37 6 – 42,5 18 25,71 

3 42 6 – 47,5 13 18,57 

4 47 6 – 52 5 4 5,71 

5 52 6 – 57,5 10 14,28 

6 57,6 – 62,5 3 4,28 

7 62 6 – 67,5 2 2,85 

8 67,6 – 72,5 15 21,42 

9 72 6 – 77,5 0 0 

10 77 6 – 82,5 0 0 

11 82,6 – 87,5 2 2,85 

 Jumlah 70 100 
Sumber  : Data Diolah 

   Tabel distribusi tersebut diatas  apabila dituangkan dalam bentuk 
grafik akan tampak seperti histogram dibawah ini. 
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Gambar IV.3 : Histogram Variabel Akuntabilitas (X2) 
Sumber  : Data Diolah 

   Perhitungan skewness (kemiringan) dan kurtosis (keruncingan) 

dari data tersebut memberikan hasil sebagai berikut: 

 Skewness  :    0,633 

 Kurtosis  :   - 0,668 
   Angka skewness tersebut memberikan makna kurva distribusi 

mempunyai kemiringan positif sehingga ekornya menjulur atau 

memanjang kekanan. Angka Kurtosis sebesar  - 0,668 berarti lebih kecil 

dari 3 (tiga). Hal ini memberi makna bahwa kurvanya merupakan distribusi 
yang datar atau Platikurtik 

 

D. UJI PERSYARATAN ANALISIS 

Pengujian persyaratan analisis dilakukan dengan melakukan 
pengujian normalitas dan homogenitas  data penelitian. 

3. Normalitas Data 
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   Uji normalitas untuk masing-masing variabel penelitian dilakukan 
dengan membagi nilai skewness dengan standard error of skewness dan nilai 
kurtosis dengan standard error of kurtosis. Apabila hasilnya berada dibawah ± 2, 
maka data variabel penelitian dinyatakan normal. 

   Variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) mempunyai 
skewness 0,060 dan standard error of skewness 0,287 sedangkan kurtosis - 
0,511 dan standard error of kurtosis 0,566, sehingga diperoleh rasio skewness    
0,209 dan rasio kurtosis – 0,902. Data tersebut menunjukkan bahwa data 
penelitian variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa adalah  normal. 

   Variabel Transparansi (X1) mempunyai skewness   0,307 dan standard 
error of skewness 0,287 sedangkan kurtosis - 0,188 dan standard error of 
kurtosis 0,566, sehingga diperoleh rasio skewness 1,069 dan rasio kurtosis  - 
0,332. Data tersebut menunjukkan bahwa data penelitian variabel Transparansi 
adalah normal. 

   Variabel Akuntabilitas (X2) mempunyai skewness 0,633 dan standard 
error of skewness 0,287 sedangkan kurtosis – 0,668 dan standard error of 
kurtosis 0,566, sehingga diperoleh rasio skewness 2,205 dan rasio kurtosis – 
1,180. Data tersebut menunjukkan bahwa data penelitian variabel Akuntabilitas 
adalah normal. 

   Hasil perhitungan tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini. 
Tabel IV.4 
Normalitas Data Penelitian 
Variabel Rasio Skewness Rasio Kurtosis Kesimpulan 

Efektivitas Pengadaan 
Barang dan Jasa (Y) 

0,209  – 0,902 normal 

Transparansi (X1) 1,069    - 0,332 normal 

Akuntabilitas (X2) 2,205 – 1,180 normal 

Sumber : Data Diolah 

 

4. Homogenitas Varians Data 
   Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan Levene Test. Apabila 

signifikansi > 0,05 maka data penelitian adalah homogen. Uji homogenitas untuk 
masing-masing variabel  dilakukan dengan menggunakan SPSS. Hasil 
perhitungan  disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel IV.5 
Homogenitas Data Penelitian 

 Y – X1 Y – X2 

Angka Signifikansi 0,225 0,076 

  Sumber : Data Diolah 
Dari tabel diatas diperoleh angka signifikansi > 0,05, atau data penelitian 

adalah homogen seperti pada lampiran IV.4, sehingga dapat dilakukan analisis 
selanjutnya. 

 

D. ANALISIS HIPOTESIS PENELITIAN 
4. Hipotesis 1: Terdapat pengaruh Transparansi (X1) terhadap 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) di Rumah 

Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 

Jakarta  
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 Dengan menggunakan perhitungan SPSS dapat dilakukan analisis 

seperti tersebut dibawah ini. 

 

a. Persamaan Regresi 
  Seperti pada Lampiran IV. 6, dengan menggunakan perhitungan  
SPSS dapat diperoleh hasil regresi sebagai berikut: Y = 39,947 + 0,329 X1. 

Angka regresi tersebut menunjukkan bahwa tanpa Transparansi, diperoleh 

angka konstanta Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 39,947. 

Sementara itu setiap penambahan satu satuan Transparansi akan 
berpengaruh meningkatkan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 

sebesar 0,329 satuan. 

 

Tabel IV.6 
Persamaan Regresi  Y = 39,947 + 0,329 X1 

Coefficientsa

39.947 8.163 4.894 .000

.329 .162 .239 2.027 .047

(Constant)

X1

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

 
   Sumber : Data Diolah 

 

Uji Keberartian Regresi 
  Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 

menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 

regresi dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau tingkat signifikansi  < 
0,05. 

  Perhitungan Anova Regresi dengan menggunakan SPSS 

menghasilkan perhitungan seperti tabel dibawah ini. 

Tabel IV.7 

Uji Keberartian Regresi Y = 39,947 + 0,329 X1 

ANOVAb

400.443 1 400.443 4.107 .047a

6630.643 68 97.509

7031.086 69

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

       
Sumber : Data Diolah 
  Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa F hitung (4,107) >      F 

tabel (3,99) dengan tingkat signifikansi  (0,047) < 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 39,947 + 0,329 X1 

signifikan dan persamaan regresi dinilai mempunyai keberartian.  

Uji Linearitas Regresi 
  Hipotesis dalam pengujian linearitas ini adalah: 
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Ho   : Koefisien regresi linear. 

H1  : Koefisien regresi tidak linear. 

Jika F hitung < F tabel, Ho diterima. 

Jika F hitung > F tabel, Ho ditolak. 

  Seperti pada Lampiran IV. 5, pengujian linearitas persamaan 
regresi menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model 

persamaan regresi dinyatakan linear jika F hitung < F tabel atau tingkat 

signifikansi > 0,05. 

  Perhitungan dengan menggunakan SPSS menghasilkan angka 
sebagai berikut. 

Tabel IV.8 

Uji Linearitas Regresi Y = 39,947 + 0,329 X1 

ANOVA Table

2671.324 26 102.743 1.013 .474

400.443 1 400.443 3.950 .053

2270.881 25 90.835 .896 .608

4359.762 43 101.390

7031.086 69

(Combined)

Linearity

Deviation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Y * X1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Sumber 
: Data Diolah   
   

  Data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa F hitung 

(0,896) < F tabel (1,76) dan tingkat signifikansi (0,608) > 0,05, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 39,947 + 0,329 X1 adalah 

linear. 

 

b. Korelasi 
  Perhitungan korelasi . dengan program SPSS menghasilkan 

gambaran seperti tersebut pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel IV.9 

Korelasi Transparansi (X1) dengan Efektivitas Pengadaan Barang 
dan Jasa (Y) 

Correlations

1.000 .239

.239 1.000

. .023

.023 .

70 70

70 70

Y

X1

Y

X1

Y

X1

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y X1

 
   Sumber : Data Diolah  

   

  Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa angka korelasi (ry1) 

antara Transparansi (X1) dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 

(Y) adalah 0,239. Angka tersebut menunjukkan terdapat korelasi atau 
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hubungan positif  antara Transparansi (X1) dengan Efektivitas Pengadaan 

Barang dan Jasa (Y) dengan tingkat kekuatan rendah. 

Uji Signifikansi Korelasi 
  Terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut dilakukan Uji 

Signifikansi, dengan menggunakan SPSS menghasilkan data sebagaimana 
terdapat pada Tabel IV.9, dimana diperoleh angka t hitung (4,894) >   t tabel 

(1,671) dan angka signifikansi (0,000) < 0,05. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa korelasi antara Transparansi (X1) dengan Efektivitas 

Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah signifikan. 
 

c. Koefisien determinasi 
  Korelasi antara variabel Transparansi (X1) dengan variabel 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah 0,239. Dengan demikian 
koefisien determinasi adalah ry1

2 = 0,2392 = 0,057  atau 5,7 %. 

 

Tabel IV.10 

Koefisien Determinasi Transparansi (X1) Terhadap Efektivitas 
Pengadaan Barang dan Jasa (Y) 

Measures of Association

.239 .057 .616 .380Y * X1

R R Squared Eta Eta Squared

 
 

           Sumber : Data Diolah 
 

   Angka koefisien determinasi tersebut mengandung makna bahwa 

5,7 % dari Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa ditentukan oleh variabel 

Transparansi, sedangkan 94,3 % lainnya ditentukan oleh faktor lainnya.  

d. Korelasi Parsial 
  Korelasi antara variabel Transparansi (X1) dengan variabel 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah 0,239. Namun apabila 

dikontrol oleh variabel Akuntabilitas (X2), sebagaimana terdapat pada 

Lampiran IV.9,  menghasilkan korelasi parsial 0,2107. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Transparansi (X1) dengan 

variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) lebih besar 

dibandingkan dengan hubungan antara variabel Transparansi (X1) dengan 

variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) yang dikontrol oleh 
variabel Akuntabilitas (X2). 

 

5. Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh Akuntabilitas (X2)  terhadap 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) di 
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan 

Kita Jakarta  
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a. Persamaan Regresi 
  Sebagaimana pada Lampiran IV.7, dengan menggunakan 

perhitungan  SPSS dapat diperoleh hasil regresi sebagai berikut:               

Y = 46,156 + 0,190 X2 . Angka regresi tersebut menunjukkan bahwa tanpa 

Akuntabilitas, diperoleh angka konstanta Efektivitas Pengadaan Barang 
dan Jasa sebesar 46,156. Sementara itu setiap penambahan satu satuan 

Akuntabilitas akan meningkatkan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 

sebesar 0,190  satuan. 

Tabel IV.11 
Persamaan Regresi Y = 46,156 + 0,190 X2 

Coefficientsa

46.156 5.017 9.200 .000

.190 .091 .245 2.083 .041

(Constant)

X2

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

 Sumber : Data Diolah 

Uji Keberartian Regresi 
  Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 
menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 

regresi dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau tingkat signifikansi  < 

0,05. 

  Perhitungan Anova Regresi dengan menggunakan SPSS 
menghasilkan perhitungan seperti tabel dibawah ini. 

 

Tabel IV.12 

Uji Keberartian Regresi Y = 46,156 + 0,190 X2 

ANOVAb

421.762 1 421.762 4.339 .041a

6609.323 68 97.196

7031.086 69

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Yb. 

 Sumber : Data Diolah 
  Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa F hitung (4,041) >      F 

tabel (3,99) dengan tingkat signifikansi 0,041 < 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 46,156 + 0,190 X2  

signifikan dan persamaan regresi dinilai mempunyai keberartian.  
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Uji Linearitas Regresi 
 
  Hipotesis dalam pengujian linearitas ini adalah: 

Ho   : Koefisien regresi linear. 

H1  : Koefisien regresi tidak linear. 
Jika F hitung < F tabel, Ho diterima. 

Jika F hitung > F tabel, Ho ditolak. 

  Sebagaimana pada Lampiran IV.5, pengujian linearitas persamaan 

regresi menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model 
persamaan regresi dinyatakan linear jika F hitung < F tabel atau tingkat 

signifikansi > 0,05. 

  Perhitungan dengan menggunakan SPSS menghasilkan angka 

sebagai berikut. 
Tabel IV.13 

Uji Linearitas Regresi Y = 46,156 + 0,190 X2 

ANOVA Table

2883.747 27 106.805 1.082 .402

421.762 1 421.762 4.271 .045

2461.984 26 94.692 .959 .536

4147.339 42 98.746

7031.086 69

(Combined)

Linearity

Deviation f rom Linearity

Between

Groups

Within Groups

Total

Y * X2

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 Sumber : Data Diolah 

  Data dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa F hitung 

(0,959) < F tabel (1,671) dan tingkat signifikansi (0,536) > 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi Y = 46,156 + 0,190 X2 adalah 

linear 

 
b. Korelasi 
  Perhitungan korelasi . dengan program SPSS menghasilkan 

gambaran seperti tersebut pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel IV.14 

Korelasi Akuntabilitas (X2) Terhadap Efektivitas Pengadaan 

Barang dan Jasa (Y) 

Correlations

1.000 .245

.245 1.000

. .021

.021 .

70 70

70 70

Y

X2

Y

X2

Y

X2

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y X2

 
       Sumber : Data Diolah 
 

  Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa angka korelasi (ry2) 

antara Akuntabilitas (X2) dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 
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(Y) adalah 0,245. Angka tersebut menunjukkan terdapat korelasi atau 

hubungan positif  antara Akuntabilitas (X2)  dengan Efektivitas Pengadaan 

Barang dan Jasa (Y) dengan tingkat kekuatan rendah. 

 
Uji Signifikansi Korelasi 
  Terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut dilakukan Uji 

Signifikansi, dengan menggunakan SPSS menghasilkan data sebagai mana 

terdapat pada Tabel IV.14, dimana diperoleh angka t hitung (9,200) >   t tabel 

(1,671) dan angka signifikansi (0,000) < 0,05. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa korelasi antara Akuntabilitas (X2)   dengan Efektivitas 

Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah signifikan. 

 

c. Koefisien determinasi 
  Korelasi antara variabel Akuntabilitas  (X2) dengan variabel 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah 0,245. Dengan demikian 

koefisien determinasi adalah ry2
2 = 0,2452 = 0,060 atau 6 %.  

Tabel  IV.15 

Measures of Association

.245 .060 .640 .410Y * X2

R R Squared Eta Eta Squared

 
  Sumber : Data Diolah 
 

  Angka koefisien determinasi tersebut mengandung makna bahwa 
6 % dari Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa ditentukan oleh variabel 

Akuntabilitas, sedangkan 94 % lainnya ditentukan oleh faktor lainnya. 

 

d. Korelasi Parsial 
  Korelasi antara variabel Akuntabilitas (X2) dengan variabel 

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah 0,245. Namun apabila 

dikontrol oleh variabel Transparansi (X1)  menghasilkan korelasi parsial 

0,2179. 
  Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara 

variabel Akuntabilitas (X2). dengan variabel Efektivitas Pengadaan Barang 

dan Jasa (Y) lebih besar daripada hubungan korelasi antara variabel 

Akuntabilitas (X2). dengan variabel Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa 
(Y) jika dikontrol variabel  Transparansi (X1) . 

 

6. Hipotesis 3 :  Terdapat pengaruh Transparansi (X1) dan 

Akuntabilitas (X2) secara bersama-sama terhadap 
Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) di 

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah 

Harapan Kita Jakarta. 
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a. Persamaan Regresi 
  Sebagaimana pada Lampiran IV.8, dengan menggunakan 

perhitungan  SPSS dapat diperoleh hasil regresi sebagai berikut :              

Y = 33,264 + 0,285 X1 + 0,166 X2  Angka regresi tersebut menunjukkan 

bahwa tanpa Transparansi dan Akuntabilitas, diperoleh angka konstanta 
Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 33,264. 

 

Tabel IV.16 

    Persamaan Regresi Berganda    
       Y = 33,264 + 0,285 X1 + 0,166 X2   

Coefficientsa

33.264 8.819 3.772 .000

.285 .162 .207 1.765 .082

.166 .091 .214 1.828 .072

(Constant)

X1

X2

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

 
 Sumber : Data Diolah 

Uji Keberartian Regresi Berganda 
  Pengujian keberartian persamaan regresi sederhana 

menggunakan analisis dengan uji F dan signifikansi. Model persamaan 

regresi dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel atau tingkat sigmnifikansi  
< 0,05. 

  Perhitungan Anova Regresi dengan menggunakan SPSS 

menghasilkan perhitungan seperti tabel dibawah ini. 

 
Tabel IV.17 

Uji Keberartian Regresi Berganda 

Y = 33,264 + 0,285 X1 + 0,166 X2  

ANOVAb

715.315 2 357.657 3.794 .027a

6315.771 67 94.265

7031.086 69

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

 
 Sumber : Data Diolah 

  

 Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa F hitung (3,794) > F tabel (3,13) 
dengan tingkat signifikansi (0,027) < (0,05). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa persamaan regresi berganda                            Y = 

33,264 + 0,285 X1 + 0,166 X2  adalah  signifikan dan persamaan regresi 

berganda dinilai mempunyai keberartian.  
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b. Korelasi Berganda 

  Perhitungan korelasi berganda  dengan program SPSS 

menghasilkan gambaran seperti tersebut pada tabel dibawah ini. 

 
 

 

Tabel IV.18 

Korelasi Berganda Transparansi (X1), dan Akuntabilitas (X2)  
Terhadap Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) 

Model Summary

.319a .102 .075 9.709 .102 3.794 2 67 .027

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

 
 Sumber : Data Diolah 
 

  Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa angka korelasi antara 

Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) secara bersama-sama dengan 
Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah Ry1.2 = 0,319. Angka 

tersebut menunjukkan terdapat korelasi atau hubungan positif  antara 

Transparansi (X1), dan Akuntabilitas (X2) dengan Efektivitas Pengadaan 

Barang dan Jasa (Y) dengan tingkat kekuatan rendah 
 
Uji Signifikansi Korelasi 
  Terhadap hasil perhitungan korelasi tersebut dilakukan Uji 

Signifikansi, dengan menggunakan SPSS menghasilkan data sebagai mana 
terdapat pada Tabel IV.19, dimana diperoleh angka t hitung (3,772) >   t tabel 

(1,671) dan angka signifikansi (0,000) < 0,05. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa korelasi berganda antara Transparansi (X1), dan 

Akuntabilitas (X2) dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y) 
adalah signifikan. 

 

c. Koefisien determinasi 
  Korelasi berganda antara variabel Transparansi (X1), Akuntabilitas 
(X2) dan   (X3) secara bersama-sama dengan variabel Efektivitas 

Pengadaan Barang dan Jasa (Y) adalah 0,370. Dengan demikian koefisien 

determinasi adalah R2 = 0,3192 = 0,102 atau 10,2 %. Angka koefisien 

determinasi tersebut mengandung makna bahwa 10,2 % dari Efektivitas 

Pengadaan Barang dan Jasa ditentukan oleh variabel Transparansi dan 
Akuntabilitas secara bersama-sama, sedangkan   89,8 % lainnya 

ditentukan oleh faktor lain. 
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KETERBATASAN  PENELITIAN 
   Penelitian ini dilakukan dengan berusaha mengacu kepada prosedur 
penelitian, tetapi masih dimungkinkan ada beberapa keterbatasan dalam penelitian 
ini yaitu : 

 
Keterbatasan Responden 

    Faktor demografi seperti Umur, Pendidikan dan lain sebagainya 
tentunya akan mempengaruhi persepsi tentang Efektivitas Pengadaan Barang 
dan Jasa, Transparansi dan Akuntabilitas. 

   Kenyataan keterbatasan faktor demografi tersebut dapat 
mempengaruhi ketepatan jawaban responden terhadap kuesioner yang 
disampaikan untuk dijawab. Hal tersebut diduga mempengaruhi beberapa butir 
pertanyaan yang harus dihapus, tetapi masih dalam acuan indikator. 

 
Keterbatasan Waktu 

    Pada saat pengambilan data dilakukan pada saat hari kerja dengan 
mendatangi responden pada waktu tertentu secara bergantian sesuai dengan 
waktu luang yang dimiliki responden dan peneliti berusaha memberikan 
keleluasaan waktu dan berpikir tanpa mengarahkan untuk jawaban mereka, 
tetapi masih dimungkinkan terdapat beberapa keterbatasan manusia karena 
faktor pekerjaan sehingga keterbatasan waktu masih menjadi salah satu faktor 
yang berpengaruh. 

    Hal tersebut di atas  dapat mempengaruhi keseriusan responden dalam 
menjawab kuesioner, karena harus mengisi jawaban kuesioner disela-sela 
kegiatan kerjanya. Tidak tertutup kemungkinan kenyataan tersebut 
mempengaruhi kualitas jawaban responden atas kuesioner penelitian. 
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