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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan bukti empiris 
perbedaaan persepsi terhadap dana kampanye antara anggota partai politik dengan 
anggota komisi pemilihan umum pada kota Pekalongan. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Partai Politik tingkat II pada lembaga DPRD dan Komisi Pemilihan 
Umum kota Pekalongan. Sampel dipilih menggunakan teknik sampling jenuh 
dengan menggunakan semua populasi untuk dijadikan sampel. Jumlah anggota 
partai politik tingkat II yang berada pada lembaga DPRD sebanyak 30 orang dan 
anggota komisi pemilihan umum sebanyak 5 orang. Data dalam penelitian ini 
dianalisis menggunakan program SPSS 20 for windows. Hasil penelitian 
membuktikan pengujian hipotesis pertama terdapat perbedaan persepsi mengenai 
pengetahuan dana kampanye. Pengujian kedua membuktikan terdapat perbedaan 
persepsi mengenai akuntabilitas dana kampanye. Pengujian ketiga membuktikan 
terdapat perbedaan persepsi mengenai perilaku etis dana kampanye. 
Kata Kunci: Perbedaan Persepsi, Dana kampanye, pengetahuan, akuntabilitas, 

perilaku etis 
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ABSTRACT 

This study aimed to obtain information and empirical evidence of differences in 
perceptions of campaign funds between members of political parties and members 
of the electoral commission in the city of Pekalongan.The population in this study 
is a level II Political Parties on DPRD and the Election Commission of 
Pekalongan city. The sample was selected using saturated sampling techniques by 
using all of the population to be sampled. The amount of members in level II 
Political Parties on DPRD was 30 people, and members of Election Commissions 
was 5 people. Data was analyzed using SPSS 20 for windows. This research 
proves that there was a distinct of perception regarding the knowledge of 
campaign funds. The second test proves that there are different perceptions about 
the accountability of Campaign Funds. The third testing proves that there are 
different perceptions about the ethical conduct of Campaign Funds. 
Keywords:  Difference Perception, Campaign Funds, Knowledge, 

Accountability, Ethical Behavior. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Negara demokrasi yang baik dapat menciptakan partai politik yang sehat 

dengan proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Sistem demokrasi 

menimbulkan dana yang besar bagi negara, yang merupakan konsekuensi dari 

suatu demokrasi yang dijalankan untuk menampung aspirasi rakyat (Ohman, 

2013:15). Menurut Ohman (2013:17), dana mempengaruhi kompetisi politik dan 

menjadi sumber daya utama bagi kandidat partai politik yang ingin memenangkan 

atau mempertahankan kekuasaan. Pemilu memerlukan dana yang besar untuk 

menjalankan fungsinya. Pemilu juga mengharuskan kandidat partai politik 

mengeluarkan dana yang besar untuk melakukan kampanye (Anggraini, 2015). 

Fenomena yang terjadi menunjukkan partai politik masih menerima dana 

kampanye dari sumber yang tidak jelas identitasnya. Hal ini menyebabkan partai 

politik tidak terbuka dalam melaporkan dana kampanye kepada komisi pemilihan 

umum dan masyarakat.  

Tabel 1.1 

Catatan Atas Pelaporan Awal Dana Kampanye Parpol 27 Desember 2013 

Nama Uang (Rp) Barang (Rp) Jasa (Rp) Jumlah (Rp) 
Partai Nasdem 550.000.000 40.636.935.500  41.186.935.500 
PKB 4.657.018.958  49.547.919.278 54.204.938.236 
Partai Golkar 2.002.000.000  73.035.763.861 75.037.763.861 
PAN 7.464.082.202  78.878.886.355 86.342.968.557 

Sumber: (Transparency International Indonesia, 2014) 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa catatan atas pelaporan awal dana kampanye 

partai politik hingga batas akhir penyampaian laporan sumbangan dana kampanye 

Pemilu 2014, hanya 4 partai politik yang menyerahkan laporan awal dana 

kampanye yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan 

Partai Amanat Nasional. hampir semua partai politik dalam membuat laporan 

dana kampanye mengenai kelengkapan identitas sumbangan, format laporan dan 

penyerahan rekening khusus tidak sesuai dengan Peraturan KPU No. 17 tahun 

2013, serta masih terdapat anggota partai politik yang memiliki sumbangan yang 

tidak jelas identitasnya. Anggota partai politik juga tidak merinci jumlah 

sumbangan yang berbentuk barang dan jasa yang melebihi batas yang telah 

ditentukan. 

Menurut Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013, Dana Kampanye Pemilu 

adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta 

Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu. Batasan sumbangan dana 

kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013, yaitu Partai 

Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang 

lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak 

lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari 

Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan 

kelebihan dana tersebut.  

Fenomena yang terjadi laporan dana kampanye masih banyak dibuat 

secara asal tanpa memperhatikan aturan atau ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan masih ada yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye 
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(Darmoko dan Djuwitawati, 2014). Indeks transparansi pendanaan partai politik 

yang dibuat oleh Indonesia Corruption Watch (2014) menunjukkan bahwa 

anggota partai politik mayoritas belum memahami transparansi pendanaan partai 

politik dan hanya berjanji akan memberikan laporan pendanaan. Anggota partai 

politik juga tidak memiliki mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban 

dana kampanye yang baik. Laporan dana kampanye semua peserta pemilu harus 

disampaikan ke komisi pemilihan umum untuk diperiksa oleh akuntan independen 

paling lama 15 hari setelah hari pemungutan suara. Hal ini diatur dalam Pasal 135 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. 

Fenomena yang terjadi pada Kota Pekalongan, menjelang batas akhir 

pelaporan dana kampanye periode pertama, hanya enam partai politik peserta 

Pemilu 2014 yang telah menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada komisi 

pemilihan umum pada Kota Pekalongan. Enam partai politik tersebut adalah 

Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, PKPI, PDI Perjuangan, PAN, dan 

Golkar (http://www.antarajateng.com diakses pada 14/08/2016). 

Anggota partai politik selalu berupaya bagaimana dapat memenangkan 

pemilu, sehingga akan menyalahgunakan dan memanipulasi dana kampanye. 

Partai politik sangat bergantung pada sumbangan yang diterimanya (Hafild, 

2008). Hal ini dapat berdampak pada perilaku anggota partai politik atau kandidat 

untuk tidak mencatat atau memberikan identitas pemberi sumbangan, sehingga 

laporan yang diberikan kepada komisi pemilihan umum bukan merupakan 

transaksi yang sebenarnya. Menurut Indonesia Corruption Watch (2014),  partai 

politik dan kandidat yang bergantung kepada pemberi sumbangan akan 
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berdampak buruk apabila mereka terpilih karena akan melakukan korupsi ketika 

berkuasa atau lebih mengutamakan kepentingan pemberi sumbangan 

dibandingkan rakyat. 

Menurut KPU (2014), persepsi anggota komisi pemilihan umum memiliki 

harapan agar setiap anggota partai politik melaksanakan peraturan yang telah 

ditetapkan dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada komisi pemilihan 

umum. Komisi pemilihan umum tidak hanya menekankan pada kepatuhan 

penyampaian laporan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas pelaporan dan 

melakukan pengawasan yang berkesinambungan. Menurut Saputra (2013), 

pengawasan yang baik dalam penyelenggaran pemilu dapat diwujudkan dengan 

terlaksananya fungsi penyelenggara pemilu, menjalin kerjasama dengan penegak 

hukum maupun instansi terkait, dan memperbesar kesempatan masyarakat untuk 

memantau jalannya pemilu dan pelaporan dana kampanye. 

Persepsi antara anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan 

umum didasari oleh tingkat pengetahuan. Menurut Khan dan Hakes (2009), 

anggota partai politik tidak mengetahui adanya sanksi pembatalan kandidat 

mengenai penyerahkan laporan dana kampanye. Sanksi tersebut tercantum dalam 

peraturan dana kampanye, karena adanya peraturan yang tumpang tindih. Untuk 

itu, anggota partai politik mengalami kesulitan dalam memahami peraturan 

tersebut. Anggota partai politik menganggap dapat mengikuti format pelaporan 

dana kampanye dengan mudah dan yakin dapat melaporkan dana kampanye tepat 

waktu. Anggota komisi pemilihan umum akan melakukan pembatalan kandidat 

terhadap partai politik yang tidak melaporkan dana kampanye sesuai peraturan.  
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Menurut Riduan (2014), pengetahuan diperlukan untuk kecerdasan 

persepsi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka akan semakin tinggi juga 

tingkat pemahaman dan cara pandang. Bentuk pengetahuan mengenai dana 

kampanye adalah tentang laporan dana kampanye dan pengetahuan mengenai 

kewajiban melaporkan dana kampanye (Darmoko dan Djuwitawati, 2014). 

Dengan demikian untuk mengetahui tentang laporan dana kampanye maka dana 

kampanye dihitung melalui proses akuntansi. Hasil dari proses akuntansi tersebut 

adalah laporan dana kampanye. Kebanyakan memiliki pengetahuan tentang 

laporan dana kampanye yang berbeda sehingga memiliki persepsi yang berbeda 

mengenai laporan dana kampanye.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmoko dan Djuwitawati (2014) 

mengenai dana kampanye menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi 

mengenai pengetahuan dana kampanye antara partai politik, komisi pemilihan 

umum, dan auditor kantor akuntan publik. Sementara itu hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Chalik (2015) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi 

mengenai tingkat pengetahuan karena memiliki pengetahuan yang cukup baik. 

Menurut anggota partai politik mengenai persepsi akuntabilitas dana 

kampanye adalah anggota partai politik menggunakan segala cara untuk dapat 

memenangkan pemilu (Hafild, 2008). Akibatnya, banyak partai politik 

menggunakan dana kampanye tanpa diimbangi dengan pelaporan yang akuntabel 

dan transparan. Pelaporan yang tidak akuntabel dan transparan yang dimaksud 

diantaranya adalah tidak mencantumkan identitas pemberi sumbangan atau 

membuat identitas fiktif agar tidak nampak adanya sumbangan perseorangan atau 
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korporasi yang melebihi batas. Partai politik yang tidak mematuhi peraturan yang 

berlaku akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai kandidat partai politik. 

Menurut Khan dan Hakes (2009), persepsi akuntabilitas menurut anggota komisi 

pemilihan umum, anggota komisi pemilihan umum tidak mentolerir anggota 

partai politik yang tidak melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye 

tepat waktu dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku.  

Menurut Sopanah dan Wahyudi (2010), akuntabilitas merupakan suatu 

bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

atas seluruh kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara. 

Bentuk akuntabilitas pengelolaan dana kampanye adalah menyampaikan laporan 

dana kampanye ke komisi pemilihan umum untuk diaudit oleh akuntan 

independen dan hasilnya dipublikasikan (Rachmawati, 2013).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2016) menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan persepsi akuntabilitas keuangan. Sementara itu hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rachmawati (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan persepsi terhadap akuntabilitas dana kampanye.  

Persepsi perilaku etis menurut anggota partai politik tentang dana 

kampanye menjelaskan bahwa partai politik sangat bergantung pada pemberi 

sumbangan yang berdampak pada perilaku partai politik untuk tidak melaporkan 

transaksi yang sebenarnya mengenai sumbangan dana kampanye. Sehingga 

banyak hal yang seharusnya diungkapkan menjadi tidak diungkapkan (Indonesia 

Corruption Watch, 2014). Disatu pihak anggota komisi pemilihan umum berharap 
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bahwa anggota partai politik mematuhi peraturan yang berlaku, agar mendapatkan 

wakil-wakil rakyat yang jujur dan lebih berkualitas (KPU, 2014). 

Menurut Griffin dan Ebert (2003:112), perilaku etis adalah perilaku yang 

sesuai dengan norma-norma sosial yang berkaitan dengan baik dan buruknya 

suatu tindakan yang dapat diterima secara umum. Bentuk perilaku etis mengenai 

dana kampanye adalah melakukan tindakan sesuai dengan kode etik, nilai, dan 

norma dalam melaporkan dana kampanye serta mencantumkan identitas pemberi 

sumbangan (Puspitasari, 2013). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaningsih (2005) menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan perilaku etis signifikan. Sementara itu hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi dkk. (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan perilaku etis signifikan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin menelusuri lebih 

mendalam mengenai fenomena tersebut dengan melakukan penelitian yang 

berjudul “PERBEDAAN PERSEPSI TERHADAP DANA KAMPANYE 

ANTARA ANGGOTA PARTAI POLITIK DENGAN ANGGOTA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PADA KOTA PEKALONGAN”. Penelitian ini 

merupakan penelitian lanjutan dari Darmoko dan Djuwitawati (2014). Penelitian 

sebelumnya melakukan analisis perbedaan persepsi mengenai audit dana 

kampanye dengan menggunakan variabel pengetahuan, kualitas dan 

tanggungjawab. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

mengganti variabel kualitas dengan variabel perilaku etis. Perbedaan kedua adalah 

topik penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada audit dana kampanye, 
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sedangkan penelitian ini berfokus pada dana kampanye. Perbedaan ketiga adalah 

sasaran penelitian, peneliti sebelumnya menggunakan sasaran penelitian: partai 

politik, komisi pemilihan umum, dan kantor akuntan publik yang berada di 

wilayah Madiun. Sedangkan penelitian ini menggunakan sasaran penelitian: 

anggota partai politik dan anggota komisi pemilihan umum yang berada di Kota 

Pekalongan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan persepsi mengenai pengetahuan dana kampanye 

antara anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan umum? 

2. Apakah ada perbedaan persepsi mengenai akuntabilitas dana kampanye 

antara anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan umum? 

3. Apakah ada perbedaan persepsi mengenai perilaku etis dana kampanye 

antara anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan umum? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya perbedaan persepsi 

mengenai pengetahuan dana kampanye antara anggota partai politik dengan 

anggota komisi pemilihan umum. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN PERSEPSI TERHADAP   ... ALFI SABRINA R



9 
 

 
 

2. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya perbedaan persepsi 

mengenai akuntabilitas dana kampanye antara anggota partai politik dengan 

anggota komisi pemilihan umum. 

3. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya perbedaan persepsi 

mengenai perilaku etis dana kampanye antara anggota partai politik dengan 

anggota komisi pemilihan umum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau tambahan 

bukti empiris mengenai perbedaan persepsi atas pengetahuan, akuntabilitas, 

dan perilaku etis dana kampanye antara anggota partai politik dengan anggota 

komisi pemilihan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi untuk ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keputusan komisi 

pemilihan umum dalam menjalankan kewenangannya. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi komisi pemilihan umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

dasar membuat pedoman pada partai politik sehingga mempunyai persepsi 

yang sama atas pengelolaan dana kampanye dalam pemilihan umum. 

b) Bagi Partai Politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan terkait dana kampanye. 
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c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi pembaca atau masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi proses 

pemilihan umum dan pelaporan dana kampanye. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah adanya 

perbedaan persepsi pengetahuan, akuntabilitas, dan perilaku etis 

terkait dana kampanye antara anggota partai politik dengan anggota 

komisi pemilihan umum. Perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan konsep-konsep teoritis yang digunakan oleh 

peneliti dalam mendukung penelitian seperti definisi mengenai dana 

kampanye, persepsi, pengetahuan, akuntabilitas, dan perilaku etis. 

Selain itu, terdapat uraian mengenai penelitian terdahulu yang 

menjadi acuan penelitian dan penjelasan persamaan dan perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Kemudian dari uraian tersebut, peneliti merumuskan 

hipotesis-hipotesis penelitian. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai identifikasi variabel 

yang berupa pengetahuan, akuntabilitas, dan perilaku etis sebagai 
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variabel independen dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

data primer berupa kuesioner atau daftar pertanyaan dan data 

sekunder berupa studi pustaka serta menggunakan teknik analisis dan 

melakukan pengujian hipotesis yang telah diajukan. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum sasaran 

penelitian yang terdiri atas anggota partai politik dan anggota komisi 

pemilihan umum yang berada pada Kota Pekalongan, serta deskripsi 

hasil penelitian yang telah dilakukan pembuktian hipotesa yang 

diajukan dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

disampaikan beberapa keterbatasan dan saran yang diharapkan 

berguna bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory 

 Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai 

kontrak antara principal yang melibatkan agent untuk melakukan pelimpahan 

wewenang mengenai pengambilan keputusan kepada  agent.  Masalah keagenan 

yang pertama timbul karena adanya: (a) konflik akibat perbedaan tujuan principal 

dengan tujuan agent, (b) principal mengalami kesulitan dalam melakukan 

konfirmasi mengenai fakta yang dilakukan oleh  agent  (Eisenhardt, 1989). 

 Biaya agensi dikelompokkan menjadi tiga jenis (Jensen dan Meckling, 

1976), yaitu sebagai berikut:  

1. The monitoring expenditure, merupakan biaya yang dikeluarkan principal 

untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku agent. 

2. The bounding expenditure, merupakan biaya yang dikeluarkan agent untuk 

menetapkan dan menjalankan mekanisme yang menjamin bahwa agent akan 

melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan principal.  

3. The residual loss, merupakan penurunan tingkat kemakmuran principal 

maupun agent yang disebabkan adanya hubungan keagenan. 

  Tiga asumsi sifat dasar manusia (Eisenhardt, 1989) yaitu: (1) manusia 

memiliki sifat individualisme yang mementingkan diri sendiri daripada 

kepentingan orang lain (self interest), (2) manusia memiliki pemikiran yang 
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terbatas mengenai pandangan untuk masa mendatang (bounded rationality), dan 

(3) manusia selalu menghindari diri dari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi 

tersebut, anggota partai politik atau kandidat sebagai manusia kemungkinan dalam 

melakukan tindakan akan mengutamakan kepentingan pribadinya. Hal ini 

mengakibatkan adanya konflik kepentingan antara principal  dan  agent. 

  Perspektif yang mengindikasikan adanya penerapan teori keagenan dalam 

proses penyusunan laporan dana kampanye, yaitu: Partai politik merupakan agent 

yang menyalurkan aspirasi rakyat. Masyarakat selaku principle memberikan 

amanat kepada partai politik untuk berkompetisi dan melakukan kampanye. 

Sehingga, partai politik memiliki kewajiban untuk melaporkan dana kampanye 

kepada komisi pemilihan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisi 

pemilihan umum merupakan agent yang diamanatkan oleh pemerintah untuk 

menjalankan dan mengawasi kegiatan pemilihan umum dan pelaporan dana 

kampanye. Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan agency problem berupa 

konflik kepentingan.  

  Agency problem terjadi antara agent dengan principle. Partai politik sangat 

bergantung pada sumbangan yang diterimanya. Hal ini akan berdampak pada 

perilaku partai politik untuk tidak membuat dan melaporkan dana kampanye 

kepada komisi pemilihan umum. Disatu pihak, komisi pemilihan umum tidak 

dapat mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan oleh partai politik. Hal ini akan 

menyebabkan partai politik akan menggunakan kesempatan untuk melakukan 

tindakan demi kepentingannya. Hal ini akan berdampak pada masyarakat. 
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2.1.2 Theory of Planned Behavior 

 Teori Perilaku Beralasan (Theory of Reasoned Action) dikembangkan 

lebih lanjut menjadi Teori Perilaku Terencana atau TPB (Theory of Planned 

Behavior). Teori Perilaku Terencana adalah kerangka konseptual yang digunakan 

untuk menjelaskan mengenai determinan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991), 

faktor sentral dari perilaku individu adalah niat individu (behavior intention) 

dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Tiga faktor yang dapat mempengaruhi niat 

individu dalam berperilaku yaitu (1) sikap (attitude), (2) norma subjektif 

(subjective norm) dan (3) persepsi kontrol keperilakuan (perceived behavior 

control).  

 Seseorang dapat memiliki berbagai bentuk keyakinan, akan tetapi ketika 

dihadapkan suatu masalah, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang dapat 

mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan tersebut yang dominan dalam 

mempengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Keyakinan yang dominan 

tersebut dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Behavior belief, merupakan keyakinan seseorang mengenai hasil dan evalusi 

hasil dari suatu perilaku. Behavior belief dapat mempengaruhi sikap terhadap 

suatu perilaku (attitude toward behavior). Sikap tersebut dapat diartikan 

sebagai suatu bentuk keyakinan dalam menerima atau menolak suatu perilaku. 

2. Normative belief, merupakan keyakinan seseorang mengenai harapan normatif 

orang lain seperti teman, keluarga, dan motivasi dalam mencapai harapan 

tersebut. Harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif (subjective 

norm). Norma subjektif tersebut dapat diartikan sebagai suatu bentuk tekanan 
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sosial dalam diri seseorang untuk memutuskan akan melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. 

3. Control belief, merupakan keyakinan seseorang mengenai keberadaan faktor-

faktor yang mendukung atau menghambat perilaku atau persepsi seseorang 

mengenai seberapa kuat keyakinan seseorang terhadap faktor-faktor tersebut 

dalam mempengaruhi perilaku. Control belief tersebut membentuk persepsi 

kontrol keperilakuan (perceived behavior control). Persepsi kontrol 

keperilakukan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk kemudahan dan 

kesulitan seseorang dalam melakukan suatu perilaku. 

  Teori ini sangat erat dengan perilaku anggota partai politik dalam 

melaporkan dana kampanye dan mencantumkan identitas pemberi sumbangan. 

implementasi Teori Perilaku Terencana dalam pelaporan dana kampanye yaitu 

anggota partai politik harus memiliki keyakinan bahwa anggota partai politik akan 

melaporkan dana kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku. Attitude 

toward behavior, terlihat pada pengetahuan anggota partai politik yang 

menggambarkan keyakinan penuh atas pengetahuan yang dimilikinya bahwa 

anggota partai politik telah memiliki pengetahuan mengenai dana kampanye 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

  Subjective norm, dapat diterapkan melalui keyakinan anggota partai politik 

dalam melaksanakan akuntabilitas dana kampanye untuk memenuhi harapan 

normatif masyarakat, bahwa anggota partai politik akuntabel dalam melaporkan 

dana kampanye dan mencantumkan identitas pemberi sumbangan. Selain itu, 

anggota partai politik harus mempunyai keyakinan penuh atas tindakan yang telah 
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dilakukan bahwa pelaporan dana kampanye telah sesuai dengan Peraturan KPU 

No.17 Tahun 2013. 

  Perceived behavior control, dapat diimplementasikan terhadap perilaku 

etis anggota partai politik yang ditunjukkan dengan seberapa mudah atau sulit 

anggota partai politik dalam berperilaku etis mengenai dana kampanye. Hal ini 

penting bagi anggota partai politik untuk mengendalikan diri agar berperilaku etis 

dan berhati-hati dalam bertindak. 

2.1.3 Dana Kampanye 

Berdasarkan Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013, Dana Kampanye Pemilu 

adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta 

Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu. Laporan yang harus 

disampaikan oleh partai politik peserta pemilu berkaitan dengan dana kampanye 

(Himawan, 2014) yaitu: laporan pembukaan rekening khusus, laporan awal dana 

kampanye, dan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran sumbangan yang 

harus disampaikan secara berkala. 

Dana Kampanye Partai Politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan KPU No. 17 Tahun 2013 bersumber dari: 

1. Partai Politik Peserta Pemilu; 

2. calon anggoa DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dari 

Partai Politik yang bersangkutan; 

3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. 
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Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

KPU No. 17 Tahun 2013 dapat berbentuk:  

a.  uang;  

b.  barang; dan/atau  

c.  jasa. 

Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud meliputi 

benda hidup atau benda mati yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga 

pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Dana Kampanye yang 

berbentuk jasa sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan/pekerjaan yang 

dilakukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

maupun pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu yang dapat 

dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu 

diterima.  

Batasan sumbangan dana kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 

17 Tahun 2013, yaitu Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan 

pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha 

nonpemerintah yang lebih dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta 

rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut. 

Informasi-informasi yang wajib disampaikan oleh pemberi sumbangan 

tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai berikut: 

1. Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari 

perseorangan, mencakup: 
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a. nama; 

b. tempat/tanggal lahir dan umur; 

c. alamat penyumbang; 

d. jumlah sumbangan; 

e. asal perolehan dana; 

f. Nomor Pokok Wajib Pajak; 

g. pekerjaan; 

h. alamat pekerjaan; dan 

i. pernyataan penyumbang bahwa: 

1) penyumbang tidak menunggak pajak; 

2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan 

pengadilan; 

3) dana tidak berasal dari tindak pidana; 

4) sumbangan bersifat tidak mengikat. 

2. Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari 

kelompok, mencakup: 

a. nama kelompok; 

b. alamat kelompok; 

c. jumlah sumbangan; 

d. asal perolehan dana; 

e. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila 

ada; 

f. nama dan alamat pimpinan kelompok; 
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g. keterangan tentang status badan hukum; dan 

h. pernyataan penyumbang bahwa 

1) penyumbang tidak menunggak pajak;  

2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan 

pengadilan;  

3) dana tidak berasal dari tindak pidana;  

4) sumbangan bersifat tidak mengikat.  

3. Informasi yang wajib disampaikan untuk sumbangan yang bersumber dari 

perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah, mencakup:  

a. nama perusahaan;  

b. alamat perusahaan;  

c. jumlah sumbangan;  

d. asal perolehan dana;  

e. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;  

f. nama dan alamat direksi;  

g. nama pemegang saham mayoritas;  

h. keterangan tentang status badan hukum; dan  

i. pernyataan penyumbang bahwa: 

1) penyumbang tidak menunggak pajak;  

2) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan 

pengadilan; 

3) dana tidak berasal dari tindak pidana;  

4) sumbangan bersifat tidak mengikat. 
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Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013, Peserta Pemilu 

dilarang menerima sumbangan yang berasal dari: 

a. pihak asing; 

b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;  

c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha 

milik daerah;  

d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa; atau  

e. anak perusahaan badan usaha milik negara dan anak perusahaan badan usaha 

milik daerah. 

Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 :  

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;  

b. wajib melaporkan kepada KPU;  

c. menyerahkan sumbangan dimaksud kepada kas negara; 

d. paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir. 

Partai politik yang tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Format dalam pelaporan dana kampanye sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 

2013 berisi: 

1. Model DK2-PARPOL: Daftar sumbangan penerimaan dana kampanye 

partai politik peserta pemilu (perseorangan). 

2. Model DK2-PARPOL: Surat pernyataan penyumbang perseorangan. 
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3. Model DK3-PARPOL: Daftar sumber penerimaan dana kampanye partai 

politik peserta pemilu (kelompok). 

4. Model DK4-PARPOL: Surat pernyataan penyumbang kelompok. 

5. Model DK5-PARPOL: Daftar sumbangan penerimaan dana kampanye 

partai politik peserta pemilu (badan usaha). 

6. Model DK6-PARPOL: Surat pernyataan penyumbang badan usaha. 

7. Model DK7-PARPOL: Daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye partai 

politik. 

8. Model DK8-PARPOL: Laporan pembukaan rekening khusus partai politik. 

9. Model DK9-PARPOL: Laporan awal dana kampanye partai politik. 

10. Model DK10-PARPOL: Laporan penerimaan dan pengeluaran dana 

kampanye partai politik. 

11. Model DK11-PARPOL:  Daftar saldo dana kampanye partai politik. 

12. Model DK12-PARPOL: Surat penrnyataan tanggungjawab partai politik. 

13. Model DK13-PARPOL: Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran 

calon legislatif. 

2.1.4 Persepsi 

 Persepsi adalah suatu informasi yang diterima oleh indera manusia yang 

diolah, dikembangkan, dan diterjemahkan untuk memberikan makna (Robbins 

dan Judge, 2012:175). Menurut Walgito (2005:99), persepsi adalah suatu proses 

penerimaan stimulus oleh individu melalui panca indera yang kemudian 

diorganisasikan dan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang berarti. Sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan stimulus yang diterima oleh panca 

indera manusia sebagai bentuk proses seseorang dalam mengetahui suatu hal. 

 Berdasarkan pandangan Robbins dan Judge (2012:175), persepsi dapat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor dalam diri pribadi persepsi. Karakter pribadi yang dapat 

mempengaruhi persepsi yaitu tata cara berperilaku, karakter seseorang, motif, 

keinginan atau kehendak, pengalaman masa lalu, dan harapan seseorang. 

2. Faktor-faktor dalam diri target. Karakteristik target yang diamati dapat 

mempengaruhi apa yang diinterpretasikan yaitu sesuatu yang kontemporer, 

gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan. 

3. Faktor-faktor dalam situasi. Karakteristik situasi yang dapat mempengaruhi 

perhatian yaitu waktu, keadaan kerja, keadaan sosial. 

Menurut Walgito (2005:101), faktor-faktor yang berperan dalam persepsi 

adalah sebagai berikut: 

1. Objek persepsi 

Objek berperan dalam menstimulus indera yang kemudian bekerja 

berdasarkan individu yang menerima objek tersebut. Objek yang diterimanya 

dapat berasal dari luar individu maupun dalam diri individu yang kemudian 

diterima oleh panca indera yang bekerja sebagai penerima stimulus tersebut. 

2. Panca indera, syaraf dan pusat susunan syaraf 

Panca indera sebagai alat penerima stimulus kemudian meneruskannya ke otak 

sebagai pusat susunan syaraf dan pusat kesadaran melaui syaraf. Berdasarkan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN PERSEPSI TERHADAP   ... ALFI SABRINA R



23 
 

 
 

pernyataan tersebut, otak sebagai penerima akhir dari stimulasi yang berperan 

penting dalam pembentukan persepsi seseorang. 

3. Perhatian 

Proses pembentukan persepsi membutuhkan perhatian kepada suatu fakta atau 

objek, yaitu mempersiapkan pancaindra menagkap stimulus-stimulus yang 

ada. Perhatian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati 

sehingga didapat intisari atau hasil dari yang kita perhatikan. 

Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses (Walgito, 2005:102),  yaitu: 

1. Proses fisik 

Proses pembentukan persepsi diawali ketika seseorang mulai menerima 

stimulus atau rangsangan dari lingkungannya yang ditangkap oleh panca 

indera. 

2. Proses fisiologis 

Stimulus atau rangsangan yang ditangkap oleh panca indera diteruskan ke otak 

melalui saraf sensoris. 

3. Proses psikologis 

Proses yang terjadi di dalam otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu 

dapat menyadari stimulus yang diterima. 

Menurut Walgito (2005:108), objek persepsi dapat dibedakan menjadi dua 

bentuk yaitu objek non manusia (nonsocial perception atau things perception) dan 

objek manusia (pearson perception atau social perception). Terdapat kesamaan 

dan perbedaan antara objek manusia dan objek non manusia. Persamaan antara 

objek manusia dan objek non manusia adalah sama-sama bergantung pada tempat 
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dan waktu apabila manusia sebagai objek benda. Namun dalam hal perbedaan 

antara objek manusia dan objek non manusia adalah setiap manusia memiliki 

kemampuan, perasaan, serta faktor yang mempresepsikan suatu objek dan hal ini 

tidak terdapat pada objek manusia. 

2.1.5 Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari proses panca indera manusia melalui indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba dalam mengetahui suatu 

objek tertentu. Pengetahuan manusia terhadap objek tertentu sebagian besar 

diperoleh melalui indera penglihatan dan pendengaran (Notoatmodjo, 2010:50). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan sesuatu yang 

diketahui sebagai  hasil dari proses perinderaan terhadap suatu objek. 

 Pengetahuan dalam domain kognitif memiliki beberapa tingkatan 

(Notoatmodjo, 2010:50), yaitu:  

1. Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat kembali suatu materi yang telah dipelajari. 

Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah, digunakan untuk 

mengukur bahwa seseorang tahu mengenai materi yang dipelajari antara lain: 

menyebutkan, mendefinisikan, menjelaskan dan sebagainya. 

2. Memahami (Coprehension) 

Memahami diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjelaskan 

secara spesifik mengenai materi yang diketahui dan mampu menginterpretasi 

materi tersebut secara benar. Seseorang yang telah memahami suatu materi 
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yang dipelajari harus dapat menjelaskan, mengilustrasikan, menyimpulkan, 

merumuskan, memprediksikan dan sebagainya. 

3. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan dalam mengaplikasikan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang lain. 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mendeskripsikan 

suatu materi ke dalam komponen–komponen tetapi masih dalam lingkup 

tersebut dan masih berkaitan satu sama lain. 

5. Sintesis (Syntesis) 

Sintesis diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan dan  

menghubungkan komponen-komponen menjadi suatu bentuk formasi-formasi 

yang baru.  

6. Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan penilaian dan 

pembuktian suatu materi. Penilaian tersebut berdasarkan kriteria yang telah 

dibuat sendiri atau kriteria yang telah ada. Evaluasi dapat berupa 

membandingkan atau menanggapi penafsiran. 

  Indikator pengetahuan dalam melaksanakan tugas yang diberikan 

(Sukotjo, 2009) sebagai berikut: 

1. Memahami ruang lingkup pelaksanaan tugas. 
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Individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas harus memahami ruang 

lingkup tugas yang telah diberikan. Hal ini dimaksud agar tugas yang 

diberikan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.  

2. Memahami prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas. 

Prosedur dapat memudahkan individu atau kelompok dalam melaksanakan 

tugas. Dengan memahami prosedur dalam melaksanakan tugas, individu atau 

kelompok dapat menjalankan tugas dengan baik. 

3. Memahami cara pelaksanaan tugas. 

Individu atau kelompok harus memahami cara pelaksanaan tugas yang 

diberikan. Hal ini dimaksud agar tugas yang diberikan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan mudah dan efektif. 

4. Menghayati tanggungjawab tugas yang telah diberikan. 

Individu atau kelompok sebaiknya menghayati tanggungjawab tugas yang 

telah diberikan. Hal ini dapat menjadi dasar bagi individu atau kelompok 

dalam melaksanakan tugas, sehingga individu atau kelompok tersebut tidak 

ragu dan melaksanakan tugas dengan baik.  

5. Memahami tantangan dalam melaksanakan tugas. 

Tantangan dan resiko juga harus dipahami oleh individu maupun kelompok, 

sehingga individu dan kelompok dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi 

tantangan dan resiko tersebut.  

6. Pengetahuan yang dimiliki oleh individu sesuai dengan pengetahuan yang 

dibutuhkan.  
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Pengetahuan diperlukan guna menunjang tugas individu dan kelompok dalam 

pelaksanaanya. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, semakin mudah 

dalam menjalankan tugasnya. Berbagai cara dengan pengetahuan tertentu 

dapat diterapkan guna terlaksananya tujuan dari tugas yang diberikan. 

  Bentuk pengetahuan mengenai dana kampanye adalah tentang laporan 

dana kampanye dan pengetahuan mengenai kewajiban melaporkan dana 

kampanye (Darmoko dan Djuwitawati, 2014). Dengan demikian untuk 

mengetahui tentang laporan dana kampanye maka dana kampanye dihitung 

melalui proses akuntansi. Hasil dari proses akuntansi tersebut adalah laporan dana 

kampanye. 

2.1.6 Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 

atas keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kebijakan organisasi, 

melalui media pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala maupun 

insidental (Stanbury, 2003). Menurut Sopanah dan Wahyudi (2010), akuntabilitas 

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi atas seluruh kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara. Menurut Mardiasmo (2002:20) menyatakan bahwa 

akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak agent untuk memberikan 

pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas 

yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak principal yang memiliki hak dan 

kewenangan atas pertanggungjawaban tersebut. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap wewenang 

yang telah diberikan dalam melaksanakan tugas yang dilaporkan secara berkala. 

Akuntabilitas publik tediri dua macam (Mardiasmo, 2002:20), yaitu: 

1. Akuntabilitas vertikal 

Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai 

aktivitas pengelolaan dana kepada wewenang yang lebih tinggi. 

2. Akuntabilitas horisontal 

Akuntabilitas horisontal adalah bentuk pertanggungjawaban yang ditujukan 

kepada masyarakat luas. 

Menurut Mardiasmo (2002:22), dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi 

oleh organisasi sektor publik, yaitu: 

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan pelaksanakan amanat yang diberikan 

kepada pejabat publik, berupa penghindaran penyalahgunaan jabatan untuk 

kepentingan lain atau kepentingan pribadi yang tidak berhubungan. 

Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan telah mematuhi hukum dan 

peraturan perundang-udangan yang berlaku dalam penggunaan dana publik. 

2. Akuntabilitas Proses 

Akuntabilitas Proses terkait dengan kesesuaian prosedur yang digunakan 

organisasi dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan sistem informasi 

akuntansi, sistem informasi manajemen  dan prosedur administrasi. 
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3. Akuntabilitas Program 

Akuntabilitas Program terkait dengan pertimbangan mengenai pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan alternatif program 

lain yang dapat membantu meminimalisir biaya namun tetap dengan hasil 

yang optimal. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan 

dan responsibilitasnya terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. 

  Organisasi sektor publik dalam mengambil keputusan harus memenuhi 

prinsip akuntabilitas publik. Prinsip-prinsip akuntabilitas yang perlu diperhatikan 

dalam lingkup organisasi sektor publik (LAN dan BPKP, 2000:43), yaitu: 

1. Harus ada komitmen yang dilakukan seluruh anggota dalam suatu instansi 

untuk mengelola pelaksanaan misi secara akuntabel.  

2. Harus menjadi sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara 

tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh. 

5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai perubahan manajemen 

instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik 

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 
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Bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas keuangan dalam organisasi 

sektor publik adalah dapat membuat laporan keuangan. Laporan keuangan 

tersebut meliputi realisasi anggaran, laporan aliran kas, laporan perubahan ekuitas, 

neraca atau laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan 

keuangan digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organisasi serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Solihin (2007), indikator minimum akuntabilitas yang harus ada 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan telah sesuai standar prosedur pelaksanaan. 

Standar prosedur pelaksanaan tugas dapat menunjukkan tugas yang dijalankan 

mempunyai alur yang harus dipatuhi. Individu atau kelompok yang 

menjalankan tugasnya sesuai standar prosedur pelaksanaan tugas dapat dinilai 

patuh/sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Adanya penerapan sanksi yang diberikan terhadap penyimpangan yang telah 

dilakukan atas kegiatan 

Standar prosedur pelaksanaan dapat dikatakan sebagai peraturan untuk 

menjalankan tugas tertentu, sehingga sanksi dapat diterapkan atau diberikan 

apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh penerima tugas tersebut.  

3. Output dan outcome yang terukur. 

Output dan outcome yang terukur dapat berbentuk target dan capaian dari 

tugas tertentu yang diberikan kepada penerima tugas. Target dan capaian serta 

bukti pendukung yang dilaporkan pada periode tertentu dapat menggambarkan 

suatu bentuk pelaksanaan tugas. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN PERSEPSI TERHADAP   ... ALFI SABRINA R



31 
 

 
 

Partai politik dalam mengelola organisasinya menggunakan dana yang 

dapat bersumber dari internal partai politik maupun eksternal partai politik. Partai 

politik mempunyai kewajiban dalam membuat pembukuan, merekap daftar 

pemberi sumbangan dan jumlah sumbangan yang diterima, serta menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara 

transparan.  

2.1.7 Perilaku Etis 

  Perilaku etis merupakan perilaku atau tanggapan mengenai hak dan 

kewajiban moral serta nilai-nilai benar atau salah yang berlaku di lingkungannya 

(Hastuti, 2007). Menurut Griffin dan Ebert (2003:112) perilaku etis adalah 

perilaku yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik sesuai 

dengan norma-norma sosial yang diterima di masyarakat. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan etika 

yang berlaku di masyarakat. 

  Tahapan dalam menerapkan penilaian etis terhadap sesuatu yang mungkin 

terjadi dalam melakukan aktivitas bisnis (Griffin dan Ebert, 2003:113), yaitu: 

1. Mengumpulkan informasi-informasi yang relevan. 

2. Mengidentifikasi informasi-informasi tersebut dalam menetapkan nilai 

moral yang paling sesuai. 

3. Melakukan pertimbangan etis dengan menilai benar atau salah suatu 

kegiatan atau kebijakan yang dinilai tersebut. 
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 Seseorang dapat menggunakan empat norma etis dalam menentukan pilihan-

pilihan etis (Griffin dan Ebert, 2003:114), yaitu: 

1. Kegunaan (utility) 

Keputusan yang diambil dapat mengoptimalkan hasil yang terbaik bagi 

mereka yang dipengaruhi oleh tindakan atau kebijakan tersebut. 

2. Hak (rights) 

Keputusan yang diambil dapat menghargai hak-hak orang yang terlibat. 

3. Keadilan (justice) 

Keputusan yang diambil dapat dikatakan konsisten dengan sesuatu yang 

dianggap adil masing-masing pihak yang terlibat. 

4. Perhatian (caring) 

Keputusan yang diambil dapat dikatakan konsisten dengan tanggungjawab 

masing-masing pihak yang terlibat. 

  Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku etis dalam 

menentukan kualitas individu sebagai berikut: 

1. Pengaruh budaya organisasi 

Budaya organisasi merupakan suatu sistem atau ciri organisasi dalam 

bertindak yang dianut oleh anggota organisasi, yang membedakan organisasi 

satu dengan organisasi lainnya.  

2. Kondisi politik 

Kondisi politik merupakan serangkaian asas atau prinsip yang digunakan 

dalam pencapaian tujuan. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh perilaku-

perilaku individu atau kelompok dalam memenuhi hak dan kewajibannya. 
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3. Perekonomian global 

Perekonomian global merupakan tinjauan mengenai pengelolaan sumber daya 

material individu, masyarakat, dan negara dalam meningkatkan kesejahteraan 

manusia. Pengelolaan sumber daya dapat melalui alternatif-alternatif kegiatan 

produksi, konsumsi dan atau distribusi. 

  Menurut Puspitasari (2013), Indikator perilaku etis sebagai berikut: 

1. Penyesuaian kode etik dengan menganalisis setiap perilaku yang 

ditimbulkan yaitu mematuhi kode etik, penggunaan dan pengelolaan sumber 

daya dilakukan dengan jujur dalam lingkup atau otoritasnya, dan tindakan 

yang dilakukan telah dipastikan tidak melanggar atau menyimpang kode etik. 

2. Tindakan yang dilakukan konsisten dengan nilai dan keyakinan yaitu 

melakukan tindakan yang konsisten berdasarkan nilai dan keyakinan, 

berbicara sesuai dengan kenyataan mengenai ketidaketisan yang dilakukan 

oleh kolega atau teman dekat walaupun hal tersebut dapat menyakiti kolega 

atau teman dekat tersebut, dan jujur dalam berhubungan dengan orang lain. 

3. Tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai dan norma walapun sulit 

dilakukan yaitu apabila melakukan kesalahan maka mengakui kesalahan 

tersebut secara terbuka, dan berterus terang dalam segala hal. 

4. Tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai dan norma walapun terdapat 

resiko yaitu apabila perilaku orang lain tidak etis maka berani mengambil 

tindakan walaupun terdapat risiko yang tinggi, bersedia mundur karena kinerja 

yang dilakukan tidak etis, melakukan pertentangan dengan orang-orang yang 

memiliki kekuasaan demi nilai dan norma dapat ditegakkan. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN PERSEPSI TERHADAP   ... ALFI SABRINA R



34 
 

 
 

  Dua faktor utama yang dapat menyebabkan orang berperilaku tidak etis 

(BPKP, 2008:8), yaitu: 

1. Adanya perbedaan antara standar etika dengan kehidupan di masyarakat 

umum pada masing masing sifat individu. Melakukan tindakan yang  tidak 

seharusnya dilakukan dan justru bangga dengan tindakan tersebut serta 

menceritakannya kepada orang lain. Misalnya, mencontek, mengambil isi 

dompet yang ditemukan, dan lain-lain. 

2. Kecenderungan berperilaku yang tidak etis karena munculnya sifat 

kepentingan pribadi dalam diri Individu. Melakukan tindakan yang tidak 

seharusnya dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan merahasiakan 

tindakan tersebut. Misalnya, seperti contoh diatas yaitu mencontek atau 

mengambil isi dompet yang ditemukan, tetapi tindakannya dirahasiakan. 

Bentuk perilaku etis mengenai dana kampanye adalah melakukan tindakan 

sesuai dengan kode etik, nilai, dan norma dalam melaporkan dana kampanye serta 

mencantumkan identitas pemberi sumbangan (Puspitasari, 2013). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang penting untuk 

membangun dan mengembangkan ide yang digunakan dalam menyusun rumusan 

masalah dan hipotesis. Penelitian tersebut juga bermanfaat untuk menguji 

konsistensi dari hasil penelitian. Beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan 

pertimbangan dalam penelitian ini diantaranya: 
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Penelitian yang dilakukan oleh Darmoko dan Djuwitawati (2014) di 

wilayah Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

persepsi atas pengetahuan, kualitas, dan tanggungjawab laporan audit dana 

kampanye antara partai politik, KPU, dan auditor KAP. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2013) di Malang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Pengujian Hipotesis pertama menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai 

politik. Pengujian Hipotesis kedua menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi 

akuntan publik terhadap akuntabilitas laporan dana kampanye. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2010) di Kota Malang. Hasil 

penelitian menurut persepsi konstituen yaitu partai politik mengenai pelaporan 

keuangan tahunan dan pelaporan keuangan dana kampanye berada  dalam 

tingkatan sedang dan rendah. Cara yang dapat digunakan untuk memotivasi partai 

politik dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan adalah adanya peraturan yang 

jelas dari pemerintah dan KPU, lembaga penegakan hukum yang efektif, 

keuangan partai politik diawasi dan dikendalikan oleh tim independen, 

administrasi parpol dilakukan dengan tertib, adanya keterbukaan mengenai dana 

kampanye, meningkatkan peran  akuntan, dan mengembangkan kredibilitas partai 

politik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kholmi (2013) di Kota Malang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa menurut persepsi pengurus partai, partai politik 

telah memenuhi kriteria akuntabilitas dalam melaporkan keuangan dana 

kampanye. Pengurus partai politik memiliki pendapat yang sama untuk 
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mengaplikasikan tiga kategori akuntabilitas keuangan, yaitu: akuntabilitas 

keuangan tahunan, akuntabilitas keuangan dana kampanye, dan akuntabilitas 

keuangan dana sumbangan dari APBD. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arsianti (2015) di kota Malang. Hasil 

penelitian mengenai akuntabilitas dana kampanye menunjukkan bahwa partai 

politik belum memiliki karakteristik melaporkan sumbangan dana kampanye 

dalam bentuk barang dan jasa ke KPU dengan baik. Hasil penelitian mengenai 

transparansi keuangan partai politik menunjukkan bahwa laporan pengeluaran 

keuangan partai politik dapat diakses oleh publik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chalik (2015) di Kota Mojokerto. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan masyarakat 

mengenai pengetahuan tentang pemilihan umum karena masyarakat cenderung  

memiliki pengetahuan yang sama dalam memilih kandidat partai politik. Namun, 

terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan masyarakat karena faktor 

latar belakang, umur, pendidikan, dan pekerjaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arnold (2012) di Amerika Latin. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perbedaan persepsi ada antara kelompok 

berdasarkan pengetahuan politik. Masyarakat kurang pesimis mengenai korupsi 

yang terjadi. Persepsi korupsi warga negara dibentuk oleh kesadaran politik yang 

diukur dengan indeks pengetahuan politik. Pentingnya dilakukan pemantauan 

warga negara yang efektif dalam menegakkan akuntabilitas demokratis. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan 
Henry W. 
Darmoko dan 
Djuwitawati R 
(2014) 

Audit Dana Kampanye 
Pemilihan Umum 
Kepala Daerah 
menurut Persepsi 
Partai Politik, Komisi 
Pemilihan Umum 
Daerah dan Auditor 
Kantor Akuntan 
Publik 

Terdapat perbedaan persepsi 
atas pengetahuan, kualitas, 
dan tanggungjawab laporan 
audit dana kampanye antara 
partai politik, KPU, dan 
auditor KAP. 
 
 

Penelitian ini 
menggunakan variabel 
pengetahuan dana 
akuntabilitas.  

Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian 
sebelumnya yaitu  
Pertama, hanya 
menggunakan persepsi partai 
politik dan KPU. 
Kedua, mengganti variabel 
kualitas dengan perilaku etis.  
Ketiga, topik penelitian ini 
berfokus pada dana 
kampanye. 
Keempat, sasaran penelitian 
ini: partai politik dan komisi 
pemilihan umum yang 
berada di Pekalongan. 
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Ike 
Rachmawati 
(2013) 

Persepsi Akuntan 
Publik terhadap 
Akuntabilitas 
Keuangan Partai 
Politik pada Kantor 
Akuntan Publik di 
Malang 

1) Tidak terdapat perbedaan 
persepsi akuntan publik 
mengenai akuntabilitas 
keuangan partai politik. 

2)   Tidak terdapat perbedaan 
persepsi akuntan publik 
mengenai akuntabilitas 
laporan dana kampanye.  

Penelitian ini 
menggunakan variabel 
akuntabilitas. 

Pertama, 
penelitian sebelumnya 
menggunakan persepsi 
akuntan publik. 
Kedua,  
sasaran penelitian 
sebelumnya pada Kantor 
Akuntan Publik di Malang. 

Masiyah 
Kholmi (2010) 

Persepsi Konstituen 
terhadap Akuntabilitas 
Keuangan Partai 
Politik (Studi di kota 
Malang) 

1) Akuntabilitas keuangan 
partai politik mengenai 
pelaporan keuangan 
tahunan dan pelaporan 
keuangan dana kampanye 
tidak jauh berbeda yaitu 
berada dalam tingkatan 
sedang dan rendah. 

2) Cara yang dapat 
meningkatkan akuntabilitas 
keuangan adalah adanya 
peraturan yang jelas dari 
pemerintah dan KPU, 
lembaga penegakan hukum 
yang efektif, keuangan 

Penelitian ini membahas 
mengenai akuntabilitas 
pelaporan keuangan 
dana kampanye partai 
politik. 

Sasaran penelitian 
sebelumnya pada partai 
politik di kota Malang. 
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partai politik diawasi dan 
dikendalikan oleh tim 
independen, administrasi 
parpol dilakukan dengan 
tertib, adanya keterbukaan, 
meningkatkan peran  
akuntan, dan 
mengembangkan 
kredibilitas partai politik. 
 

Masiyah 
Kholmi (2013) 

Persepsi Pengurus 
Partai Politik terhadap 
Akuntabilitas 
Keuangan Partai 
Politik 

Menurut persepsi pengurus 
partai, partai politik telah 
memenuhi kriteria 
akuntabilitas pelaporan 
keuangan dana kampanye. 
Pengurus partai politik 
memiliki pendapat yang sama 
untuk mengaplikasikan tiga 
kategori akuntabilitas 
keuangan, yaitu: akuntabilitas 
keuangan tahunan, 
akuntabilitas keuangan dana 
kampanye, dan akuntabilitas 
keuangan dana sumbangan 

Penelitian ini 
menggunakan variabel 
akuntabilitas. 

Pertama, penelitian 
sebelumnya menggunakan 
persepsi pengurus partai 
politik.  
Kedua, sasaran penelitian ini: 
pengurus partai politik di 
Kota Malang. 
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dari APBD. 
Riska Arsianti 
(2015) 

Persepsi Auditor di 
Kota Malang terhadap 
Akuntabilitas dan 
Transparansi Laporan 
Keuangan Partai 
Politik 

1) Hasil penelitian mengenai 
akuntabilitas dana 
kampanye menunjukkan 
bahwa partai politik belum 
mampu melaporkan 
sumbangan dana kampanye 
dalam bentuk barang dan 
jasa ke KPU dengan baik. 

2) Hasil penelitian mengenai 
transparansi keuangan 
partai politik menunjukkan 
bahwa laporan pengeluaran 
keuangan partai politik 
dapat diakses oleh publik. 

 
 

Penelitian ini 
menggunakan variabel 
akuntabilitas dana 
kampanye partai politik. 

Pertama, Penelitian 
sebelumnya menggunakan 
persepsi auditor. 
Kedua, penelitian 
sebelumnya menggunakan 
variabel transparansi laporan 
keuangan partai politik. 
Ketiga, sasaran penelitian 
sebelumnya di kota Malang. 

Dr. Abdul 
Chalik (2015) 

Tingkat Pengetahuan 
Masyarakat Kota 
Mojokerto tentang  
Pelaksanaan 
Pemilihan Umum 

1. Tidak terdapat perbedaan 
signifikan masyarakat 
mengenai pengetahuan  
pemilihan umum karena 
masyarakat cenderung  
memiliki pengetahuan yang 
sama dalam memilih 

Penelitian ini 
menggunakan variabel 
pengetahuan. 

Pertama, penelitian 
sebelumnya menggunakan 
persepsi masyarakat. 
Kedua, topik penelitian 
sebelumnya mengenai 
pelaksanaan pemilihan 
umum. 
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kandidat partai politik. 
2. Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara 
pengetahuan masyarakat 
karena faktor latar belakang, 
umur, pendidikan, dan 
pekerjaan. 
 

 
Ketiga, sasaran penelitian 
sebelumnya dilakukan di 
Kota Mojokerto. 
 

Jason Ross 
Arnold (2012) 

Political Awareness, 
Corruption 
perceptions and 
democratic 
accountability in Latin 
America. 

Perbedaan persepsi ada antara 
kelompok berdasarkan 
pengetahuan politik. 
Masyarakat kurang pesimis 
mengenai korupsi yang 
terjadi. Persepsi korupsi 
warga negara dibentuk oleh 
kesadaran politik yang diukur 
dengan indeks pengetahuan 
politik. Pentingnya dilakukan 
pemantauan warga negara 
yang efektif dalam 
menegakkan akuntabilitas 
demokratis.  

Penelitian ini 
menggunakan variabel 
Pengetahuan. 

Pertama, penelitian 
sebelumnya lebih 
menekankan korupsi politik. 
Kedua, penelitian 
sebelumnya dilakukan di 
Amerika Latin. 
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Perbedaan Persepsi Pengetahuan Dana Kampanye antara Anggota 

Partai Politik dan Anggota Komisi Pemilihan Umum  

  Persepsi antara anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan 

umum didasari oleh tingkat pengetahuan. Menurut Khan dan Hakes (2009), 

anggota partai politik tidak mengetahui adanya sanksi pembatalan kandidat 

mengenai penyerahan laporan dana kampanye. Sanksi tersebut tercantum dalam 

peraturan dana kampanye, karena adanya peraturan yang tumpang tindih. Untuk 

itu, anggota partai politik mengalami kesulitan dalam memahami peraturan 

tersebut. Anggota partai politik menganggap dapat mengikuti format pelaporan 

dana kampanye dengan mudah dan yakin dapat melaporkan dana kampanye tepat 

waktu. Anggota komisi pemilihan umum akan melakukan pembatalan kandidat 

terhadap partai politik yang tidak melaporkan dana kampanye sesuai peraturan.  

  Seseorang dapat memiliki berbagai bentuk keyakinan, akan tetapi ketika 

dihadapkan suatu masalah, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang dapat 

mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan tersebut yang dominan dalam 

mempengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Attitude toward behavior dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu anggota partai politik harus 

memiliki keyakinan penuh atas pengetahuan yang dimilikinya mengenai dana 

kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Menurut Riduan (2014), pengetahuan diperlukan untuk kecerdasan 

persepsi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, maka akan semakin tinggi juga 

tingkat pemahaman dan cara pandang. Bentuk pengetahuan mengenai dana 
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kampanye adalah tentang laporan dana kampanye dan pengetahuan mengenai 

kewajiban melaporkan dana kampanye (Darmoko dan Djuwitawati, 2014). 

Dengan demikian untuk mengetahui tentang laporan dana kampanye maka dana 

kampanye dihitung melalui proses akuntansi. Hasil dari proses akuntansi tersebut 

adalah laporan dana kampanye. Kebanyakan memiliki pengetahuan tentang 

laporan dana kampanye yang berbeda sehingga memiliki persepsi yang berbeda 

mengenai laporan dana kampanye.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmoko dan Djuwitawati (2014) 

mengenai dana kampanye menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi 

mengenai pengetahuan dana kampanye antara partai politik, komisi pemilihan 

umum, dan auditor kantor akuntan publik. Sementara itu hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Chalik (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

persepsi mengenai tingkat pengetahuan karena memiliki pengetahuan yang sama. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Terdapat perbedaan persepsi signifikan pengetahuan dana kampanye antara 

anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan umum. 

2.3.2 Perbedaan Persepsi Akuntabilitas Dana Kampanye antara Anggota 

Partai Politik dan Anggota Komisi Pemilihan Umum 

  Menurut anggota partai politik mengenai persepsi akuntabilitas dana 

kampanye adalah anggota partai politik menggunakan segala cara untuk dapat 

memenangkan pemilu (Hafild, 2008). Akibatnya, banyak partai politik 

menggunakan dana kampanye tanpa diimbangi dengan pelaporan yang akuntabel 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN PERSEPSI TERHADAP   ... ALFI SABRINA R



44 
 

 
 

dan transparan. Pelaporan yang tidak akuntabel dan transparan diantaranya adalah 

tidak mencantumkan identitas pemberi sumbangan atau membuat identitas fiktif 

agar tidak nampak adanya sumbangan perseorangan atau korporasi yang melebihi 

batas. Menurut Khan dan Hakes (2009) persepsi akuntabilitas menurut anggota 

komisi pemilihan umum, anggota komisi pemilihan umum tidak mentolerir 

anggota partai politik yang tidak melaporkan penerimaan dan penggunaan dana 

kampanye tepat waktu dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini 

mengakibatkan adanya konflik kepentingan antara principal  dan  agent. 

  Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai 

kontrak antara principal yang melibatkan agent untuk melakukan pelimpahan 

wewenang mengenai pengambilan keputusan kepada  agent. Menurut Ajzen 

(1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah niat individu (behavior 

intention). Subjective norm, dapat diterapkan melalui keyakinan anggota partai 

politik dalam melaksanakan akuntabilitas dana kampanye untuk memenuhi 

harapan normatif masyaraka. Anggota partai politik harus mempunyai keyakinan 

penuh atas tindakan yang akan dilakukan mengenai pelaporan dana kampanye 

sesuai dengan Peraturan KPU No.17 Tahun 2013.  

Menurut Sopanah dan Wahyudi (2010), akuntabilitas merupakan suatu 

bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

atas seluruh kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara. 

Bentuk akuntabilitas pengelolaan partai politik adalah menyampaikan laporan 

dana kampanye dan laporan keuangan partai politik ke komisi pemilihan umum 
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untuk diaudit oleh akuntan independen dan hasilnya dipublikasikan (Rachmawati, 

2013).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2016) menyatakan bahwa 

tidak terdapat perbedaan persepsi akuntabilitas keuangan. Sementara itu hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2013) menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas dana 

kampanye.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 : Terdapat perbedaan persepsi signifikan akuntabilitas dana kampanye antara 

anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan umum. 

2.3.3 Perbedaan Persepsi Perilaku Etis antara Anggota Partai Politik dan 

Anggota Komisi Pemilihan Umum 

  Persepsi perilaku etis menurut anggota partai politik tentang dana 

kampanye menjelaskan bahwa partai politik sangat bergantung pada pemberi 

sumbangan yang berdampak pada perilaku partai politik untuk tidak melaporkan 

transaksi yang sebenarnya mengenai sumbangan dana kampanye. Sehingga 

banyak hal yang seharusnya diungkapkan menjadi tidak diungkapkan (Indonesia 

Corruption Watch, 2014). Tiga asumsi sifat dasar manusia (Eisenhardt, 1989) 

yaitu: (1) manusia memiliki sifat individualisme yang mementingkan diri sendiri 

daripada kepentingan orang lain (self interest), (2) manusia memiliki pemikiran 

yang terbatas mengenai pandangan untuk masa mendatang (bounded rationality), 

dan (3) manusia selalu menghindari diri dari resiko (risk averse). Berdasarkan 
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asumsi tersebut, anggota partai politik atau kandidat sebagai manusia 

kemungkinan dalam melakukan tindakan akan mengutamakan kepentingan 

pribadinya. Disatu pihak anggota komisi pemilihan umum berharap bahwa 

anggota partai politik mematuhi peraturan yang berlaku, agar mendapatkan wakil-

wakil rakyat yang jujur dan lebih berkualitas (KPU, 2014). Hal ini mengakibatkan 

adanya konflik kepentingan antara principal  dan  agent.  

  Menurut Ajzen (1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah niat 

individu (behavior intention) dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Perceived 

behavior control, dapat diimplementasikan terhadap perilaku etis anggota partai 

politik yang ditunjukkan dengan seberapa mudah atau sulit anggota partai politik 

dalam berperilaku etis mengenai dana kampanye. Hal ini penting bagi anggota 

partai politik untuk mengendalikan diri agar berperilaku etis dan berhati-hati 

dalam bertindak.  

Menurut Griffin dan Ebert (2003), perilaku etis adalah perilaku yang 

sesuai dengan norma-norma sosial yang berkaitan dengan baik dan buruknya 

suatu tindakan yang dapat diterima secara umum. Bentuk perilaku etis mengenai 

dana kampanye adalah melakukan tindakan sesuai dengan kode etik, nilai, dan 

norma dalam melaporkan dana kampanye serta mencantumkan identitas pemberi 

sumbangan (Puspitasari, 2013). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaningsih (2005) menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan perilaku etis signifikan. Sementara itu hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi dkk. (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan perilaku etis signifikan.  
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Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3 : Terdapat perbedaan persepsi signifikan perilaku etis dana kampanye antara 

anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan umum. 

2.4 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, suatu kelompok 

dengan kelompok lainnya kebanyakan memiliki kemampuan yang berbeda 

mengenai suatu objek tertentu sehingga memiliki persepsi yang berbeda mengenai 

objek tersebut. Penelitian ini membahas tentang anggota partai politik dan 

anggota komisi pemilihan umum memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai 

dana kampanye karena memungkinkan adanya tingkat pengetahuan, akuntabilitas, 

dan perilaku etis yang berbeda dalam setiap kelompok.  
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Berdasarkan uraian diatas, kerangka konseptual mengenai perbedaan 

antara variabel-variabel dapat digambarkan pada Gambar 2.1 di bawah ini: 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yang digunakan 

untuk membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau variabel 

yang sama antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, atau dibandingkan 

dalam waktu yang berbeda (Anshori dan Iswati, 2009:13). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, akuntabilitas dan perilaku 

etis. Ketiga variabel tersebut digunakan untuk membandingkan persepsi antara 

anggota partai politik dan anggota komisi pemilihan umum. 

3.2 Identifikasi Variabel 

Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Nazir, 

2014:107). Menurut Sugiyono (2014:38), variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang bervariasi yang ditentukan dan dipelajari oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi mengenai hal tersebut untuk ditarik kesimpulannya.  

3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini berdasarkan teori yang 

berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

3.3.1 Pengetahuan Dana Kampanye 

Dalam Darmoko dan Djuwitawati (2014) menjelaskan bahwa 

“Pengetahuan mengenai dana kampanye adalah tentang laporan dana kampanye 

dan pengetahuan mengenai kewajiban melaporkan dana kampanye”. Pernyataan 
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diajukan menggunakan skala likert untuk mengetahui pengetahuan mengenai dana 

kampanye. Skala likert yang digunakan 1 sampai 5 poin. Poin 1 menunjukkan 

sangat tidak setuju sampai poin 5 menunjukkan sangat setuju.  

Pernyataan yang akan diberikan kepada anggota partai politik, yaitu: 

1. Sebagai anggota partai politik, saya memahami tugas mengenai pelaporan 

dana kampanye dengan baik. 

2. Sebagai anggota partai politik, saya memahami prosedur penyusunan laporan 

dana kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Sebagai anggota partai politik, saya memahami cara pelaporan dana kampanye 

dengan baik. 

4. Sebagai anggota partai politik, saya menghayati tanggungjawab untuk 

melaporkan dana kampanye. 

5. Sebagai anggota partai politik, saya memahami sanksi yang telah ditetapkan 

dalam peraturan yang berlaku. 

6. Sebagai anggota partai politik, saya dapat menyesuaikan pengetahuan yang 

saya miliki dengan pengetahuan yang dibutuhkan dalam melaporkan dana 

kampanye. 

Pernyataan yang akan diberikan kepada anggota komisi pemilihan umum 

sebagai berikut: 

1. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik memahami tugas 

mengenai pelaporan dana kampanye dengan baik. 
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2. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik memahami 

prosedur penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

3. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik memahami cara 

pelaporan dana kampanye dengan baik. 

4. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik menghayati 

tanggungjawab untuk melaporkan dana kampanye. 

5. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik memahami sanksi 

yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. 

6. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik dapat 

menyesuaikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan yang 

dibutuhkan dalam melaporkan dana kampanye. 

3.3.2 Akuntabilitas Dana Kampanye 

Bentuk akuntabilitas pengelolaan dana kampanye adalah menyampaikan 

laporan dana kampanye ke komisi pemilihan umum untuk diaudit oleh akuntan 

independen dan hasilnya dipublikasikan (Rachmawati, 2013). Pernyataan 

diajukan menggunakan skala likert untuk mengetahui pengetahuan mengenai dana 

kampanye. Skala likert yang digunakan 1 sampai 5 poin. Poin 1 menunjukkan 

sangat tidak setuju sampai poin 5 menunjukkan sangat setuju.  

Pernyataan yang akan diajukan kepada anggota partai politik yaitu: 

1. Partai politik telah membuat rekening khusus dana kampanye dengan baik. 

2. Rekening khusus dana kampanye partai politik telah didaftarkan ke KPU. 
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3. Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik telah 

menjelaskan rincian perhitungan penerimaan yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

4. Laporan pembukaan rekening khusus telah menjelaskan rincian perhitungan 

pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya. 

5. Partai politik memberikan laporan awal dana kampanye ke KPU dengan baik. 

6. Partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam 

bentuk uang ke KPU dengan baik. 

7. Partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam 

bentuk barang dan jasa ke KPU dengan baik. 

8. Partai politik melakukan pencatatan keuangan dana kampanye dengan baik. 

9. Partai politik melaporkan daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye dengan 

baik. 

10. Partai politik menyusun laporan keuangan dana kampanye sesuai dengan 

Peraturan KPU Nomer 17 Tahun 2013. 

11. Partai politik memberikan laporan saldo akhir dana kampanye ke KPU dengan 

baik. 

12. Laporan dana kampanye telah diserahkan ke kantor akuntan publik. 

13. Laporan dana kampanye telah diserahkan kepada kantor akuntan publik 

sebelum 60 hari setelah pemungutan suara. 

14. Partai politik membuat pelaporan pertanggungjawaban dana kampanye ke 

KPU dengan baik. 
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15. Laporan keuangan dana kampanye dapat diakses oleh pemberi sumbangan 

dengan mudah. 

16. Laporan keuangan dana kampanye dapat diakses oleh publik dengan mudah. 

17. Partai politik akan dikenakan sanksi sebagai pembatalan kandidat partai 

politik apabila partai politik tidak mematuhi peraturan yang berlaku. 

Pernyataan yang diajukan kepada anggota komisi pemilihan umum adalah 

sebagai berikut: 

1. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik telah membuat rekening 

khusus dana kampanye dengan baik. 

2. Menurut anda sebagai anggota KPU, rekening khusus dana kampanye partai 

politik telah didaftarkan ke KPU. 

3. Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan pembukaan rekening khusus 

dana kampanye partai politik telah menjelaskan rincian perhitungan 

penerimaan yang telah dilakukan sebelumnya. 

4. Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan pembukaan rekening khusus 

telah menjelaskan rincian perhitungan pengeluaran yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

5. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik memberikan laporan awal 

dana kampanye ke KPU dengan baik. 

6. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik melaporkan daftar sumber 

penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang ke KPU dengan baik. 

7. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik melaporkan daftar sumber 

penerimaan dana kampanye berbentuk barang dan jasa ke KPU dengan baik. 
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8. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik melakukan pencatatan 

keuangan dana kampanye dengan baik. 

9. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik melaporkan daftar aktivitas 

pengeluaran dana kampanye dengan baik. 

10. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik menyusun laporan 

keuangan dana kampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomer 17 Tahun 

2013. 

11. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik memberikan laporan saldo 

akhir dana kampanye ke KPU dengan baik. 

12. Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan dana kampanye telah diserahkan 

ke kantor akuntan publik. 

13. Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan dana kampanye telah diserahkan 

kepada kantor akuntan publik sebelum 60 hari setelah pemungutan suara. 

14. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik membuat pelaporan 

pertanggungjawaban dana kampanye ke KPU dengan baik. 

15. Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan keuangan dana kampanye dapat 

diakses oleh pemberi sumbangan dengan mudah. 

16. Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan keuangan dana kampanye dapat 

diakses oleh publik dengan mudah. 

17. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik akan dikenakan sanksi 

sebagai pembatalan kandidat partai politik apabila partai politik tidak 

mematuhi peraturan yang berlaku. 
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3.3.3 Perilaku Etis Dana Kampanye 

Bentuk perilaku etis mengenai dana kampanye adalah melakukan tindakan 

sesuai dengan kode etik, nilai, dan norma dalam melaporkan dana kampanye dan 

mencantumkan identitas pemberi sumbangan (Puspitasari, 2013). Responden 

diminta untuk memberi penilaian mengenai perilaku etis dana kampanye dengan 

skala likert 1 sampai 5 poin. Poin 1 menunjukkan sangat tidak setuju sempai poin 

5 menunjukkan sangat setuju. 

Pernyataan yang diajukan kepada anggota partai politik sebagai berikut: 

1. Sebagai anggota partai politik, saya mengikuti kode etik yang telah ditetapkan. 

2. Sebagai anggota partai politik, saya jujur dalam menggunakan dan mengelola 

dana kampanye di dalam lingkup atau otoritasnya. 

3. Sebagai anggota partai politik, saya jujur dalam menyajikan laporan dana 

kampanye sesuai dengan fakta yang terjadi. 

4. Sebagai anggota partai politik, saya jujur dalam mencantumkan identitas 

pemberi sumbangan dalam laporan dana kampanye. 

5. Sebagai anggota partai politik, saya merasa bertanggung jawab untuk 

menegakkan partai politik yang bersih. 

6. Sebagai anggota partai politik, saya selalu memastikan bahwa apa yang saya 

lakukan tidak melanggar kode etik. 

7. Sebagai anggota partai politik, saya melakukan tindakan yang konsisten 

dengan nilai dan keyakinan. 

8. Sebagai anggota partai politik, saya berbicara tentang ketidaketisan meskipun 

hal itu akan menyakiti teman dekat. 
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9. Sebagai anggota partai politik, saya jujur dalam berhubungan dengan orang 

lain. 

10. Sebagai anggota partai politik, saya terbuka dalam  mengakui kesalahan yang 

telah saya lakukan. 

11. Sebagai anggota partai politik, saya berterus terang dalam segala hal. 

12. Sebagai anggota partai politik, saya memiliki keberanian untuk berpendirian 

pada kebenaran. 

13. Sebagai anggota partai politik, saya mengambil tindakan atas perilaku orang 

lain yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri 

dan pekerjaan. 

14. Sebagai anggota partai politik, saya bersedia untuk mundur dan melepas 

jabatan apabila kinerja saya tidak etis. 

15. Sebagai anggota partai politik, saya menentang orang-orang yang mempunyai 

kekuasaan demi menegakkan nilai dan norma. 

Pernyataan yang diajukan kepada anggota komisi pemilihan umum, yaitu:  

1. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik mengikuti kode 

etik yang telah ditetapkan. 

2. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik jujur dalam 

menggunakan dan mengelola dana kampanye di dalam lingkup atau 

otoritasnya. 

3. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik jujur dalam 

menyajikan laporan dana kampanye sesuai dengan fakta yang terjadi. 
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4. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik jujur dalam 

mencantumkan identitas pemberi sumbangan dalam laporan dana kampanye. 

5. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik bertanggung jawab 

untuk menegakkan partai politik yang bersih. 

6. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik selalu memastikan 

bahwa tindakan yang dilakukan tidak melanggar kode etik. 

7. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik melakukan 

tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan. 

8. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik berbicara tentang 

ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat. 

9. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik jujur dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

10. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik terbuka dalam  

mengakui kesalahan yang telah dilakukan. 

11. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik berterus terang 

dalam segala hal. 

12. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik memiliki 

keberanian untuk berpendirian pada kebenaran. 

13. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik mengambil 

tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun ada resiko yang 

signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaannya. 

14. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik bersedia untuk 

mundur dan melepas jabatan apabila karena kinerja saya tidak etis. 
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15. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai politik menentang orang-

orang yang mempunyai kekuasaan demi menegakkan nilai dan norma. 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Konsep 
Variabel 

Indikator Skala 

Pengetahuan 
dana kampanye 

Pengetahuan 
mengenai 
laporan dana 
kampanye dan 
kewajiban 
melaporkan dana 
kampanye. 

1. Memahami ruang 
lingkup pelaksanaan 
tugas. 

2. Memahami prosedur 
yang telah ditetapkan 
dalam melaksanakan 
tugas. 

3. Memahami cara 
pelaksanaan tugas. 

4. Menghayati 
tanggungjawab tugas 
yang telah diberikan. 

5. Memahami tantangan 
dalam melaksanakan 
tugas. 

6. Pengetahuan yang 
dimiliki oleh individu 
sesuai dengan 
pengetahuan yang 
dibutuhkan.  

(Sukotjo, 2009) 
 
 
 

Skala likert, 
1=  sangat tidak setuju 
2=  tidak setuju 
3=  ragu-ragu 
4=  setuju 
5=  sangat setuju 
 
 

Akuntabilitas 
dana kampanye 

Menyampaikan 
laporan dana 
kampanye ke 
komisi pemilihan 
umum untuk 
diaudit oleh 
akuntan 
independen dan 
hasilnya 
dipublikasikan. 
 

1. Pelaksanaan kegiatan 
telah sesuai standar 
prosedur pelaksanaan. 

4. Adanya penerapan 
sanksi yang diberikan 
terhadap penyimpangan 
yang telah dilakukan 
atas kegiatan 

2. Output dan outcome 
yang terukur. 

(Solihin, 2007) 
 

Skala likert, 
1= sangat tidak setuju 
2= tidak setuju 
3= ragu-ragu 
4= setuju 
5= sangat setuju 
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Perilaku etis  Bentuk perilaku 
etis mengenai 
dana kampanye 
adalah 
melakukan 
tindakan sesuai 
dengan kode 
etik, nilai, dan 
norma dalam 
melaporkan dana 
kampanye dan 
mencantumkan 
identitas pemberi 
sumbangan. 

1. Penyesuaian kode etik 
dengan menganalisis 
setiap perilaku yang 
ditimbulkan. 

2. Tindakan yang 
dilakukan konsisten 
dengan nilai dan 
keyakinan. 

3. Tindakan yang 
dilakukan berdasarkan 
nilai dan norma 
walapun sulit 
dilakukan. 

4. Tindakan yang 
dilakukan berdasarkan 
nilai dan norma 
walapun terdapat 
resiko. 

(Puspitasari, 2013) 
 

Skala likert, 
1= sangat tidak setuju 
2= tidak setuju 
3= ragu-ragu 
4= setuju 
5= sangat setuju 
 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diberikan langsung oleh responden kepada peneliti (Sugiyono, 2014:137). 

Responden dalam penelitian ini adalah anggota partai politik tingkat II dan 

anggota komisi pemilihan umum di kota Pekalongan. Data primer diperoleh 

dengan menggunakan kuesioner. Pertimbangan menggunakan data primer adalah 

data yang diperoleh langsung diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang 

benar-benar terjadi di tempat pengambilan sampel. Data primer dalam penelitian 

ini berupa karakteristik pribadi responden seperti nama, usia, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir, lama bekerja, jabatan dan jawaban kuisioner atas 

pengetahuan dana kampanye, akuntabilitas dana kampanye, dan perilaku etis. 
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3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan instrumen penelitian 

berupa kuisioner. Hal tersebut dikarenakan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Kuesioner ini berisi pernyataan yang 

berhubungan dengan pengetahuan dana kampanye, akuntabilitas dana kampanye 

dan perilaku etis. 

3.6 Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek  

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan dan dipelajari 

oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Populasi penelitian 

ini adalah anggota partai politik tingkat II dan anggota komisi pemilihan umum di 

kota Pekalongan.  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2014:81). Jumlah sampel yang digunakan bergantung pada 

jumlah populasi yang ditetapkan. Jumlah anggota partai politik tingkat II yang 

berada pada lembaga DPRD kota Pekalongan berjumlah 30 orang dan anggota 

komisi pemilihan umum yang berjumlah 5 orang. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan semua populasi 

untuk dijadikan sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2014:85).  

Kriteria pengambilan sampel, sebagai berikut: 

1. Anggota partai politik tingkat II yang berada pada lembaga DPRD, karena 

anggota partai politik tersebut memiliki kewajiban dalam melaporkan 
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sumbangan dana kampanye yang bersumber dari dana pribadi pada saat 

pemilihan umum. 

2. Anggota komisi pemilihan umum yang berada pada divisi, sebagai berikut: 

a. Divisi Hukum, Pengawasan, Pencalonan, dan Kampanye, 

b. Divisi Pemantauan, Pemungutan, dan Penghitungan Suara, Data dan 

Informasi, 

c. Divisi Keuangan, Logistik, Perencanaan dan Hubungan Antar Lembaga, 

d. Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Badan Penyelenggara, serta  

e. Divisi Pemutakhiran Data dan Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM 

dan Umum Rumah Tangga. 

3.7 Teknik Analisis 

3.7.1 Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data dilakukan untuk memperoleh kepastian dari setiap 

instrumen apakah sudah tepat atau tidak serta untuk menunjukkan tingkat 

kepastian sesuai dengan keadaan yang terjadi. Uji kualitas data dapat digunakan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan data dan keandalan data. Dalam hal ini uji 

kualitas data dapat diterlusuri melalui uji validitas dan uji realibilitas. 

3.7.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya item-item 

pertanyaan pada kuesioner penelitian. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika item-

item pertanyaan pada kuesioner mampu menunjukkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52).  
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Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis butir product 

moment correlation. Pengukuran validitas menggunakan teknik korelasi produk 

dari Pearson. Kriteria yang digunakan dalam uji validitas (Ghozali, 2016:53), 

sebagai berikut: 

1. Jika Correlated Item-Total Correlation memiliki nilai Sig. < α (0,05) maka 

item pertanyaan dapat dikatakan valid.  

2. Jika Correlated Item-Total Correlation memiliki nilai Sig. > α (0,05) maka 

item pertanyaan dikatakan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis 

berikutnya. 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menggunakan program SPSS 20 for windows. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel (Ghozali, 2016:47). Suatu kuesioner dapat dikatakan 

reliabel jika jawaban atas item-item pertanyaan dari responden adalah konsisten 

atau stabil. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan dua 

cara, yaitu: 

1. Repeated Measure atau pengukuran ulang. 

Responden akan diberikan item-item pertanyaan yang sama dalam waktu yang 

berbeda. Jika responden memberikan jawaban secara konsisten atas item-item 

pertanyaan tersebut maka dapat dikatakan reliabel. 
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2. One Shot atau pengukuran sekali saja. 

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menyebarkan kuesioner hanya satu 

kali saja, hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau melakukan 

pengukuran  korelasi antara jawaban atas item-item pertanyaan. 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cara One Shot 

dan dilakukan uji statistik dengan melihat nilai Cronbach Alpha untuk mengetahui 

reliabel atau tidaknya suatu variabel. Kriteria yang digunakan dalam uji 

reliabilitas (Ghozali, 2016:48), sebagai berikut: 

1. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,70 maka item pertanyaan yang digunakan dapat 

dikatakan reliabel. 

2. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,70 maka item pertanyaan yang digunakan 

dikatakan tidak reliabel. 

3.7.2 Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata variabel yang 

dibandingkan berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov test (Ghozali, 2016:30). 

Penelitian ini menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test untuk 

mengetahui normalitas. Jika nilai Asym.sig> 0,05 maka data terdistribusi dengan 

normal, dan jika nilai Asym.sig< 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan 

normal. 
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3.7.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan dua pendekatan yaitu teknik statistik 

parametrik dan non parametrik. Penggunaan statistik parametrik dilakukan dengan 

menggunakan suatu asumsi khusus yaitu distribusi data menunjukkan data 

normal, sebaliknya pada statistik nonparametrik tidak terdapat suatu asumsi 

khusus dari sebuah distribusi sehingga data yang digunakan adalah tidak normal 

atau skala ordinal.  

Data-data yang berdistribusi tidak normal dalam pengujian hipotesis 

menggunakan statistik nonparametrik dengan Mann Whitney U Test, sedangkan 

data yang berdistribusi normal dalam pengujian hipotesis menggunakan statistik 

parametrik dengan  Independent sample T-test. 

3.7.3.1 Independent Sample t-Test 

  Uji t dua sampel (Independent sample t-Test) digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok yang tidak 

berhubungan (Ghozali, 2016:64). Perbedaan nilai rata-rata dua kelompok 

dibandingkan dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua kelompok 

tersebut. 

  Tahapan analisis yang harus dilakukan, yaitu: (1) menguji variance 

populasi kedua kelompok apakah sama atau berbeda dengan melihat nilai levene’s 

test. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka variance kedua kelompok sama, 

sedangkan jika nilai probabilitas < 0,05, maka variance kedua kelompok berbeda. 

(2) melihat nilai t-test untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata kedua 

kelompok. Jika nilai t-test < 0,05, maka terdapat perbedaan nilai rata-rata, 
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sedangkan jika nilai t-test > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata 

(Ghozali, 2016:65). 

3.7.3.2 Mann Whitney U-Test 

  Dalam pengujian statistik non parametrik digunakan sebuah alat 

pengujian yaitu Mann Whitney U-test yang digunakan untuk menguji perbedaan 

rata-rata dua kelompok dengan tidak berasumsi data berdistribusi normal tetapi 

data yang memiliki skala ordinal (Nazir, 2014:355). Pengujian ini menggunakan 

program SPSS 20 for windows.  

  Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai antara 

nilai Mann Whitney U hitung dengan nilai U tabel. Jika Mann Whitney Uhitung > 

Mann Whitney Utabel, maka terdapat perbedaan rata-rata antara variabel yang 

diteliti (Nazir, 2014:358). Penarikan kesimpulan hipotesis dapat juga dilakukan 

dengan  membandingkan nilai probabilitas atau Exact Sig. Tingkat singnifikansi 

yang digunakan sebesar  0,05. Jika nilai Exact Sig. < level of significant, maka 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah terdapat perbedaan rata-rata antara variabel 

yang diteliti. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang akan dilakukan penelitian, 

sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang akan dilakukan penelitian 

(Anshori dan Iswati, 2009:107). Subjek penelitian pada penelitian ini adalah 

anggota Partai Politik tingkat II yang berada di lembaga DPRD Kota Pekalongan 

dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. Sedangkan objek 

penelitian pada penelitian ini adalah pengetahuan, akuntabilitas, dan perilaku etis. 

4.1.1 Partai Politik Kota Pekalongan 

Partai Politik yang berada pada Kota Pekalongan berjumlah 12 Partai 

Politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat 

Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat 

(Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), 

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 
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Tabel 4.1 

Perolehan Kursi DPRD Pemilu 2014 Kota Pekalongan 

No. Partai Politik Kursi 
1. Partai Nasdem 0 
2. PKB 3 
3. PKS 3 
4. PDIP 4 
5. Partai Golkar 9 
6. Partai Gerindra 3 
7. Partai Demokrat 1 
8. PAN 3 
9. PPP 4 
10 Partai Hanura 0 
11 PBB 0 
12 PKPI 0 

 Jumlah 30 
Sumber: KPU Kota Pekalongan (2015) 

Berdasarkan tabel 4.1, partai politik yang tidak memperoleh kursi DPRD 

pada Kota Pekalongan berjumlah 4 Partai Politik yaitu Partai Nasional Demokrat 

(Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan 

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). 

Struktur organisasi Partai Politik tingkat II pada umumnya terdiri dari 

Majelis Pertimbangan Cabang, Dewan Kehormatan Partai, Badan Pengawas 

Cabang, dan Dewan Pimpinan Cabang. Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari 

Ketua beserta Wakil Ketua, Sekretaris beserta Wakil Sekretaris, Bendahara 

beserta Wakil Bendahara, Komisi Pemenangan Pemilu, Fraksi DPRD, Divisi 

Cabang, Bagian-Bagian,  dan Koordinator Cabang. 
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Sumber: https://demokratmerauke.wordpress.com/ 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Partai Politik Tingkat II 

 

4.1.2 Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan secara struktural 

bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum RI melalui Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Jawa Tengah. Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi dan Misi 

sebagai berikut: 

1. Visi Komisi Pemilihan Umum:  

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan 

Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.  
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2. Misi Komisi Pemilihan Umum: 

a. Membangun SDM yang kompeten untuk penyelenggaraan Pemilu yang 

Berintegritas. 

b. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

Kemandirian, Kompetensi, Kredibilitas, Profesionalitas dan Kapabilitas 

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

c. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, 

DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, 

Adil, Akuntabel, Edukatif, Berbudaya dan Beradab. 

d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Bersih, 

Efisien dan Efektif. 

e. Mengelola Data Pemilu yang Akurat, Menyeluruh, Berkesinambungan dan 

Mutakhir untuk Pelayanan dan Manajemen Pemilu. 

f. Melayani dan Memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara Adil 

dan Setara serta menegakkan Peraturan Pemilihan Umum secara Konsisten 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan demokrasi masyarakat 

untuk dapat terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis 

dan. 

h. Membangun kerjasama dengan stakeholder dan pihak lain guna 

memperkuat Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota 

Pekalongan. 
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Gambar 4.2 menjelaskan struktur organisasi pada Komisi Pemilihan 

Umum kota Pekalongan. Pada gambar tersebut terlihat bahwa Komisi Pemilihan 

Umum kota Pekalongan terdiri dari 5 anggota dari berbagai divisi yaitu (1) Divisi 

Hukum, Pengawasan, Pencalonan, dan Kampanye, (2) Divisi Pemantauan, 

Pemungutan, dan Penghitungan Suara, Data dan Informasi, (3) Divisi Keuangan, 

Logistik, Perencanaan dan Hubungan Antar Lembaga, (4) Divisi Sosialisasi dan 

Pendidikan Pemilih, Badan Penyelenggara, serta (5) Divisi Pemutakhiran Data 

dan Pemilih, Pengembangan Organisasi SDM dan Umum Rumah Tangga. Salah 

satu dari 5 anggota juga terdapat ketua yang memimpin Komisi Pemilihan Umum 

kota Pekalongan, kemudian dibawah 5 anggota terdapat sekretaris KPU, 

kemudian terdapat 4 Kasubag yaitu (1) Kasubag Program dan Data, (2) Kasubag 

Teknis Pemilu dan Hupmas, (3) Kasubag Hukum, serta (4) Kasubag Umum. 
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Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 

Gambar 4.2  
Struktur Organisasi KPU Kota Pekalongan Periode: 2013-2018 

SEKRETARIS KPU 
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4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa kuesioner. Metode 

sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Sampel dalam 

penelitian ini adalah anggota partai politik tingkat II yang berada pada lembaga 

DPRD Kota Pekalongan dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan. 

Berikut ini penyebaran dan pengembalian kuesioner. 

Tabel 4.2 

Daftar Responden 

No. Nama Penyebaran Pengembalian 
1 Anggota Partai Politik 30 30 
2 Anggota KPU 5 5 
 Total  35 35 

Sumber: data diolah, 2016 

Tabel 4.2 menjelaskan jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 35 

kuesioner dan jumlah yang kembali adalah 35 kuesioner. Pengembalian kuesioner 

anggota partai politik sebanyak 30 kuesioner dan anggota KPU sebanyak 5 

kuesioner. 

Tabel 4.3 

Deskripsi Pengumpulan Kuesioner 

Keterangan Total 
Kuesioner yang disebar 35 
Kuesioner yang kembali 35 
Kuesioner yang dapat diolah 35 
Prosentase 100% 

Sumber: data diolah, 2016 
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 35 

kuesioner dan kuesioner yang kembali sebesar 35 kuesioner. Semua kuesioner 

yang kembali maka dapat diolah yaitu sebesar 35 kuesioner. 

Pelaksanaan penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi langsung 

ke DPRD Kota Pekalongan dan KPU Kota Pekalongan. Penyebaran dan 

pengambilan kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei-13 Juni 2016. 

4.2.2 Deskripsi Karakteristik Responden 

Deskripsi karakteristik responden memberikan informasi tambahan 

mengenai kondisi responden yang dapat membantu dalam penelitian. Berikut 

tabel frekuensi yang disajikan sebagai profil responden yang dijadikan sampel 

berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan jabatan. 

Tabel 4.4 

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin 

Anggota Partai Politik Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

Laki-laki 26 86,67% 4 80% 
Perempuan 4 13,33% 1 20% 

Jumlah 30 100% 5 100% 
Sumber: rekapitulasi data responden 

Berdasarkan tabel 4.4, responden pada penelitian ini sebagian besar adalah 

laki-laki dengan prosentase 86,67% pada anggota partai politik dan 80% pada 

anggota komisi pemilihan umum. Pada anggota partai politik dan anggota komisi 

pemilihan umum terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah responden 

laki-laki dan perempuan. 
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Tabel 4.5 

Data Responden Berdasarkan Usia 

 
Usia 

Anggota Partai Politik Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

< 25 tahun 0 0% 0 0% 
25-35 tahun 5 16,67% 0 0% 
36-45 tahun 11 36,67% 2 40% 
46-55 tahun 9 30% 3 60% 

    >55  tahun  5 16,67% 0 0% 
Jumlah 30 100% 5 100% 
Sumber: rekapitulasi data responden 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, responden pada anggota partai politik paling 

banyak berusia 36-45 tahun sedangkan pada anggota komisi pemilihan umum 

paling banyak berusia 46-55 tahun. Anggota partai politik tidak terdapat 

responden yang berusia <25 tahun sedangkan anggota komisi pemilihan umum 

tidak terdapat responden yang berusia <25 tahun, 25-35 tahun dan >55 tahun. 

Tabel 4.6 

Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tingkat 
Pendidikan 

Anggota Partai Politik Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

SLTA 7 23,33% 0 0% 

D3 3 10% 0 0% 

S1 17 56,67% 4 80% 
S2 3 10% 1 20% 
S3 0 0% 0 0% 

Jumlah 30 100% 5 100% 
Sumber: rekapitulasi data responden 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas responden pada anggota partai politik 

maupun anggota komisi pemilihan umum sebagian besar memiliki pendidikan 

terakhir S1. Responden dengan tingkat pendidikan SLTA pada anggota partai 

politik sebesar 23,33%, sedangkan pada anggota komisi pemilihan umum tidak 
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terdapat responden dengan tingkat pendidikan SLTA. Responden dengan tingkat 

pendidikan D3 pada anggota partai politik sebesar 10%, sedangkan pada anggota 

komisi pemilihan umum tidak terdapat responden dengan tingkat pendidikan D3. 

Responden dengan tingkat pendidikan S1 pada anggota partai politik sebesar 

56,67%, sedangkan pada anggota komisi pemilihan umum sebesar 80%. 

Responden dengan tingkat pendidikan S2 pada anggota partai politik sebesar 

10%, sedangkan pada anggota komisi pemilihan umum sebesar 20%. Tidak 

terdapat responden dengan tingkat pendidikan S3. 

Tabel 4.7 

Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 
Masa Kerja 

Anggota Partai Politik Anggota Komisi Pemilihan Umum 
Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

< 5 tahun 14 46,67% 2 40% 

5-10 tahun 13 43,33% 1 20% 

11-15 tahun 3 10% 2 40% 
  16-20 tahun 0 0% 0 0% 

>20 tahun 0 0% 0 0% 
Jumlah 30 100% 5 100% 

Sumber: rekapitulasi data responden 

Berdasarkan tabel di atas, responden pada anggota partai politik sebagian 

besar memiliki pengalaman kerja < 5 tahun sebesar 46,67% sedangkan pada 

anggota komisi pemilihan umum sebagian besar memiliki pengalaman kerja <5 

tahun dan 11-15 tahun masing-masing 40%. 
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Tabel 4.8 

Data Responden Berdasarkan Jabatan 

 
Jabatan 

Partai Politik Komisi Pemilihan Umum 
Frekuensi Prosentase Frekuensi Prosentase 

Ketua 8 26,67% 1 20% 

Anggota 22 73,33% 4 80% 

Jumlah 30 10% 5 100% 
Sumber: rekapitulasi data responden 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden partai politik yang menjadi 

ketua sekaligus anggota dalam lembaga DPRD sebanyak 8 responden atau sebesar 

26,67%. Sedangkan partai politik yang menjadi anggota sebanyak 22 responden 

atau sebesar 73,33%. Responden KPU hanya terdapat 1 responden yang menjadi 

ketua sekaligus anggota atau sebesar 20%. Sedangkan responden KPU yang 

menjadi anggota sebanyak 4 responden atau 80%. 

4.3  Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Hasil Pengujian Instrumen  

4.3.1.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk memperoleh keyakinan sejauh mana item-

item pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi 

skor item-item pertanyaan dengan skor total variabel. Nilai koefisien korelasi 

yang tinggi menunjukkan adanya kesesuaian antara fungsi item dengan penelitian 

secara keseluruhan. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Item Pengetahuan 

No. Soal Nilai Sig. Taraf signifikansi (α) Keterangan 

1 0,000 0,05 Valid 

2 0,000 0,05 Valid 

3 0,000 0,05 Valid 

4 0,000 0,05 Valid 

5 0,000 0,05 Valid 

6 0,007 0,05 Valid 

Sumber: data diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, item-item pertanyaan mengenai pengetahuan 

memiliki nilai Sig. < taraf signifikansi (α). Hasil uji validitas dari 6 item 

pertanyaan mengenai pengetahuan tersebut telah memenuhi syarat validitas dan 

dapat digunakan untuk analisa selanjutnya. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Item Akuntabilitas 

No.Soal Nilai Sig. Taraf signifikansi (α) Keterangan 

1 0,872 0,05 Tidak Valid 

2 0,502 0,05 Tidak Valid 

3 0,000 0,05 Valid 

4 0,000 0,05 Valid 

5 0,000 0,05 Valid 

6 0,000 0,05 Valid 

7 0,000 0,05 Valid 

8 0,000 0,05 Valid 

9 0,000 0,05 Valid 
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10 0,000 0,05 Valid 

11 0,000 0,05 Valid 

12 0,439 0,05 Tidak Valid 

13 0,371 0,05 Tidak Valid 

14 0,000 0,05 Valid 

15 0,000 0,05 Valid 

16 0,004 0,05 Valid 

17 0,796 0,05 Tidak Valid 

Sumber: data diolah, 2016 

Pada tabel di atas, hasil uji validitas item akuntabilitas nomor 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 14 ,15, dan 16 memiliki nilai Sig. < taraf signifikansi (α) sehingga 

dapat dinyatakan valid. Sedangkan item akuntabilitas nomor 1, 2, 12, 13, 17 

memiliki nilai Sig. > taraf signifikansi (α) sehingga item-item tersebut tidak valid 

dan akan disisihkan dari analisa selanjutnya. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Item Perilaku Etis 

No.soal Nilai Sig. Taraf signifikansi (α) Keterangan 

1 0,000 0,05 Valid 

2 0,000 0,05 Valid 

3 0,000 0,05 Valid 

4 0,000 0,05 Valid 

5 0,000 0,05 Valid 

6 0,000 0,05 Valid 

7 0,000 0,05 Valid 

8 0,000 0,05 Valid 

9 0,000 0,05 Valid 
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10 0,000 0,05 Valid 

11 0,000 0,05 Valid 

12 0,000 0,05 Valid 

13 0,000 0,05 Valid 

14 0,000 0,05 Valid 

15 0,000 0,05 Valid 

Sumber: data diolah, 2016 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas dari semua item 

perilaku etis memiliki nilai Sig. < taraf signifikans (α) sehingga semua item 

tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisa selanjutnya. 

4.3.1.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Dengan kata lain, uji reliabilitas digunakan 

untuk menguji konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Uji 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Suatu 

instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai koefisien Cronbach 

Alpha > 0,7.  
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Item Pertanyaan Croncbach 
Alpha 

Nilai yang 
disyaratkan 

Keterangan 

Pengetahuan 0,893 0,7 Reliabel 

Akuntabilitas 0,933 0,7 Reliabel 

Perilaku Etis 0,966 0,7 Reliabel 

Sumber: data diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji reliabilitas pada variabel-variabel 

penelitian memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha > 0,7. Hal ini menunjukkan 

bahwa item-item dari masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel. 

4.3.1.3 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data normal atau 

tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Data berdistribusi normal apabila nilai Asym.Sig. > 0,05 dan data 

berdistribusi tidak normal jika nilai Asym.Sig. < 0,05. Berikut hasil uji normalitas 

dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas 

Item Pertanyaan Asym.Sig. Keterangan 

Pengetahuan 0,004 Tidak Normal 

Akuntabilitas 0,215 Normal 

Perilaku Etis 0,007 Tidak Normal 

Sumber: data diolah, 2016 
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Berdasarkan hasil uji normalitas, data-data terkait pengetahuan dan 

perilaku etis memiliki nilai Asym.Sig. (2-tailed) < 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa data-data tersebut berdistribusi tidak normal. Data terkait akuntabilitas 

memiliki nilai Asym.Sig. (2-tailed) > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data 

tersebut berdistribusi normal. Data-data yang berdistribusi tidak normal dalam 

pengujian hipotesis menggunakan uji Mann Whitney, sedangkan data yang 

berdistribusi normal dalam pengujian hipotesis menggunakan Independent sample 

T-test. 

4.3.2 Pengujian Hipotesis 

4.3.2.1 Pengujian Hipotesis 1 (satu) 

Pengujian hipotesis 1 (satu) dilakukan dengan menggunakan Mann 

Whitney. Uji model menggunakan 35 data kuesioner dan diperoleh hasil uji model 

pada tabel 4.14 berikut ini. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Rata-Rata Pengetahuan 

 KELOMPOK N Mean Rank Sum of Ranks 

PENGETAHUAN KPU 5 3,00 15,00 

PARTAI POLITIK 30 20,50 615,00 

Total 35     

Sumber: data diolah, 2016 

Berdasarkan hasil uji rata-rata pengetahuan pada tabel 4.14, rata-rata 

pengetahuan anggota partai politik lebih besar daripada anggota komisi pemilihan 

umum. Hal ini dapat diketahui dari nilai mean rank untuk kelompok anggota 

partai politik lebih besar yaitu 20,50 sedangkan mean rank untuk kelompok 
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anggota komisi pemilihan umum lebih kecil adalah 3,00 (mean rank anggota 

partai politik > mean rank anggota komisi pemilihan umum). Untuk mengetahui 

taraf signifikansi perbedaan rata-rata pengetahuan anggota partai politik dan 

anggota komisi pemilihan umum dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Statistik Pengetahuan 

 PENGETAHUAN 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

0,000 

15,000 

-3,625 

0,000 

 
Sumber: data diolah, 2016 

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney pada tabel 4.15, nilai Exact Sig. 

[2*(1-tailed Sig.)] perbedaan rata-rata pengetahuan sebesar 0,000. Hasil ini lebih 

kecil dari nilai α = 0,05 (Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] Pengetahuan = 0,000 < 

nilai α = 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengetahuan anggota 

partai politik berbeda secara signifikan dibanding dengan rata-rata pengetahuan 

anggota komisi pemilihan umum. 

Berdasarkan hasil uji rata-rata dan uji Mann Whitney dapat diketahui 

bahwa rata-rata pengetahuan anggota partai politik lebih besar daripada nilai 

pengetahuan anggota komisi pemilihan umum dan berbeda secara signifikan. Hal 

ini membuktikan bahwa hipotesis 1 (satu) yang menyatakan bahwa terdapat 
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perbedaan persepsi signifikan pengetahuan dana kampanye antara anggota partai 

politik dengan anggota komisi pemilihan umum diterima. 

4.3.2.2 Pengujian hipotesis 2 (dua) 

Pengujian hipotesis 2 (dua) menggunakan Independent Sample T-test. Uji 

model menggunakan 35 data kuesioner dan diperoleh hasil uji model pada tabel 

4.16 berikut ini. 

Tabel 4.16 

Hasil Independent Sample T-test 

Variabel Mean 
KPU 

Mean 
Partai 
Politik 

Levene’s Test T-test  

Sig. F Sig. 

Akuntabilitas 30,6000 50,6333 0,130 0,721 0,000 

Sumber: data diolah, 2016 

Berdasarkan hasil uji rata-rata akuntabilitas pada tabel 4.16 dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata pengetahuan pada anggota partai politik lebih tinggi 

dari anggota komisi pemilihan umum. Hal ini dapat diketahui dari nilai mean 

untuk kelompok anggota partai politik 50,6333, sedangkan mean untuk kelompok 

anggota komisi pemilihan umum adalah 30,6000 (mean anggota partai politik > 

mean anggota komisi pemilihan umum). Taraf signifikansi perbedaan rata-rata 

pengetahuan dapat diketahui pada hasil Independent Sample T-Test. 

Berdasarkan hasil levene’s test, nilai levene’s test (F) sebesar 0,130 dengan 

probabilitas (Sig.) sebesar 0,721. Nilai probabilitas lebih dari 0,05 menunjukkan 

bahwa variance dari kedua sampel adalah sama, sehingga analisis  Independent 

Sample T-test menggunakan equal variance assumed.  Hipotesis 2 (dua) memiliki 

nilai Sig. perbedaan rata-rata akuntabilitas 0,000. Hasil ini lebih kecil dari nilai α 
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= 0,05 (Sig. akuntabilitas = 0,000 < nilai α = 0,05) maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa rata-rata akuntabilitas pada anggota partai politik terdapat perbedaan 

secara signifikan dengan rata-rata akuntabilitas pada anggota komisi pemilihan 

umum. 

Berdasarkan hasil uji rata-rata dan Independent Sample T test dapat 

diketahui bahwa rata-rata akuntabilitas pada anggota partai politik lebih besar dari 

rata-rata akuntabilitas anggota komisi pemilihan umum dan benar-benar berbeda 

secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 2 (dua) yang menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan persepsi signifikan akuntabilitas dana kampanye antara 

anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan umum diterima. 

4.3.2.3  Pengujian Hipotesis 3 (tiga) 

Pengujian hipotesis 3 (tiga) dilakukan menggunakan uji Mann Whitney. 

Uji model menggunakan 35 data kuesioner dan diperoleh hasil uji model pada 

tabel 4.17 berikut ini. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Rata-Rata Perilaku Etis 

 KELOMPOK N Mean Rank Sum of Ranks 

PERILAKU ETIS PARTAI POLITIK 30 20,47 614,00 

KPU 5 3,20 16,00 

Total 35     

Sumber: data diolah, 2016 

Berdasarkan hasil uji rata-rata perilaku etis pada tabel 4.17, rata-rata 

perilaku etis anggota partai politik lebih besar daripada anggota komisi pemilihan 

umum. Hal ini dapat diketahui dari nilai mean rank untuk kelompok anggota 
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partai politik lebih besar yaitu 20,47 sedangkan mean rank untuk kelompok 

anggota komisi pemilihan umum lebih kecil adalah 3,20 (mean rank anggota 

partai politik > mean rank anggota komisi pemilihan umum). Untuk mengetahui 

taraf signifikansi perbedaan rata-rata perilaku etis anggota partai politik dan 

anggota komisi pemilihan umum dapat dilihat pada tabel 4.16. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Statistik Perilaku Etis 

 PERILAKU ETIS 

Mann-Whitney U 

Wilcoxon W 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 

1,000 

16,000 

-3,506 

0,000 

 
Sumber: data olahan 

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney pada tabel 4.18, nilai Exact Sig. 

[2*(1-tailed Sig.)] perbedaan rata-rata perilaku etis sebesar 0,000. Hasil ini lebih 

kecil dari nilai α = 0,05 (Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] perilaku etis = 0,000 < 

nilai α = 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata perilaku etis anggota 

partai politik berbeda secara signifikan dibanding dengan rata-rata perilaku etis 

anggota komisi pemilihan umum. 

Berdasarkan hasil uji rata-rata dan uji Mann Whitney dapat diketahui 

bahwa rata-rata perilaku etis anggota partai politik lebih besar daripada nilai 

perilaku etis anggota komisi pemilihan umum dan berbeda secara signifikan. Hal 

ini membuktikan bahwa hipotesis 3 (tiga) yang menyatakan bahwa terdapat 
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perbedaan persepsi signifikan perilaku etis dana kampanye antara anggota partai 

politik dengan anggota komisi pemilihan umum diterima. 

4.4 Pembahasan Hipotesis 

4.4.1 Hipotesis 1 (Satu) 

Hipotesis 1 (satu) menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi 

signifikan pengetahuan dana kampanye antara anggota partai politik dengan 

anggota komisi pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

pengetahuan anggota partai politik lebih besar daripada nilai pengetahuan anggota 

komisi pemilihan umum dan berbeda secara signifikan.  

  Seseorang dapat memiliki berbagai bentuk keyakinan, akan tetapi ketika 

dihadapkan suatu masalah, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang dapat 

mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan tersebut yang dominan dalam 

mempengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Attitude toward behavior dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu anggota partai politik harus 

memiliki keyakinan penuh atas pengetahuan yang dimilikinya mengenai dana 

kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengetahuan dana kampanye 

yang memenuhi karakteristik yaitu memahami ruang lingkup pelaksanaan tugas, 

prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan cara pelaksanaan 

tugas, menghayati tanggungjawab tugas yang telah diberikan, memahami 

tantangan dalam melaksanakan tugas, serta pengetahuan yang dimiliki oleh 

individu sesuai dengan pengetahuan yang dibutuhkan. 

  Persepsi anggota partai politik dan anggota komisi pemilihan umum 

terhadap pengetahuan dana kampanye menunjukkan bahwa anggota partai politik 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN PERSEPSI TERHADAP   ... ALFI SABRINA R



87 
 

 
 

lebih memiliki persepsi yang positif dibandingkan dengan anggota komisi 

pemilihan umum. Rata-rata anggota partai politik memiliki persepsi yang lebih 

tinggi pada semua item pengetahuan dana kampanye yaitu memahami prosedur 

penyusunan laporan dana kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

memahami cara pelaporan dana kampanye dengan baik, menghayati 

tanggungjawab untuk melaporkan dana kampanye, memahami sanksi yang telah 

ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, serta dapat menyesuaikan pengetahuan 

dimiliki dengan pengetahuan yang dibutuhkan dalam melaporkan dana kampanye. 

Pengetahuan dana kampanye pada uji statistik menunjukkan adanya 

perbedaan persepsi antara anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan 

umum. Anggota partai politik memiliki persepsi positif karena anggota partai 

politik telah memiliki pengetahuan dana kampanye  sesuai dengan peraturan yang 

telah ditetapkan dan perbedaan persepsi mengenai pengetahuan dana kampanye 

ini sangat signifikan. Hasil penelitian mengenai perbedaan persepsi, menunjukkan 

bahwa anggota komisi pemilihan umum memiliki persepsi pengetahuan dana 

kampanye yang lebih rendah dibandingkan dengan anggota partai politik pada 

semua aspek. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengetahuan dana kampanye 

anggota partai politik saat ini masih perlu diperbaiki. 

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Darmoko dan Djuwitawati (2014) yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan 

persepsi pengetahuan dana kampanye mengenai pengetahuan laporan dana 

kampanye dan kewajiban menyampaikan laporan dana kampanye kepada komisi 

pemilihan umum. 
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4.4.2 Hipotesis 2 (dua) 

Hipotesis 2 (dua) menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi 

signifikan akuntabilitas dana kampanye antara anggota partai politik dengan 

anggota komisi pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

akuntabilitas anggota partai politik lebih besar daripada nilai akuntabilitas komisi 

pemilihan umum dan berbeda secara signifikan. 

  Menurut Ajzen (1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah niat 

individu (behavior intention). Subjective norm, dapat diterapkan melalui 

keyakinan anggota partai politik dalam melaksanakan akuntabilitas dana 

kampanye untuk memenuhi harapan normatif masyaraka. Anggota partai politik 

harus mempunyai keyakinan penuh atas tindakan yang akan dilakukan mengenai 

pelaporan dana kampanye sesuai dengan Peraturan KPU No.17 Tahun 2013. 

Akuntabilitas dana kampanye yang memenuhi karakteristik yaitu pelaksanaan 

kegiatan telah sesuai standar prosedur pelaksanaan, adanya penerapan sanksi yang 

diberikan terhadap penyimpangan yang telah dilakukan atas kegiatan, serta output 

dan outcome yang terukur. 

Persepsi anggota partai politik dan anggota komisi pemilihan umum 

terhadap akuntabilitas dana kampanye menunjukkan bahwa anggota partai politik 

lebih memiliki persepsi yang positif dibandingkan dengan anggota komisi 

pemilihan umum. Rata-rata anggota partai politik memiliki persepsi yang lebih 

tinggi pada semua item akuntabilitas dana kampanye yaitu laporan pembukaan 

rekening khusus dana kampanye partai politik telah menjelaskan rincian 

perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya, serta 
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laporan awal dana kampanye telah disampaikan oleh partai politik kepada komisi 

pemilihan umum dengan baik. Partai politik telah melaporkan daftar sumber 

penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang, barang, serta jasa ke komisi 

pemilihan umum. Partai politik juga telah melakukan pencatatan keuangan dana 

kampanye dan melaporkan daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye dengan 

baik. Partai politik dalam menyusun laporan keuangan dana kampanye telah 

sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Partai politik telah 

memberikan laporan saldo akhir dana kampanye dan membuat pelaporan 

pertanggungjawaban dana kampanye ke komisi pemilihan umum. Laporan 

keuangan dana kampanye dapat diakses secara mudah oleh pemberi sumbangan 

dan publik. 

Akuntabilitas dana kampanye pada uji statistik menunjukkan adanya 

perbedaan persepsi antara anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan 

umum. Anggota partai politik memiliki persepsi yang positif karena anggota 

partai politik telah akuntabel dalam melaporkan dana kampanye kepada komisi 

pemilihan umum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan perbedaan 

persepsi mengenai akuntabilitas dana kampanye ini sangat signifikan. Hasil 

penelitian mengenai perbedaan persepsi, menunjukkan bahwa anggota komisi 

pemilihan umum memiliki persepsi akuntabilitas dana kampanye yang lebih 

rendah dibandingkan dengan anggota partai politik pada semua aspek. Hal ini juga 

mengindikasikan bahwa akuntabilitas mengenai dana kampanye anggota partai 

politik saat ini masih perlu diperbaiki. 
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Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo 

(2016) yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai 

akuntabilitas keuangan. 

4.4.3 Hipotesis 3 (tiga) 

Hipotesis 3 (tiga) menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi 

signifikan perilaku etis dana kampanye antara anggota partai politik dengan 

anggota komisi pemilihan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

perilaku etis anggota partai politik lebih besar daripada nilai perilaku etis anggota 

komisi pemilihan umum dan berbeda secara signifikan.  

  Menurut Ajzen (1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah niat 

individu (behavior intention) mempengaruhi perilaku tersebut. Perceived 

behavior control, dapat diimplementasikan terhadap perilaku etis anggota partai 

politik yang ditunjukkan dengan seberapa mudah atau sulit anggota partai politik 

dalam berperilaku etis mengenai dana kampanye. Hal ini penting bagi anggota 

partai politik untuk mengendalikan diri agar berperilaku etis dan berhati-hati 

dalam bertindak. Perilaku Etis dana kampanye yang memenuhi karakteristik yaitu 

penyesuaian kode etik dengan menganalisis setiap perilaku yang ditimbulkan, 

tindakan yang dilakukan konsisten dengan nilai dan keyakinan, tindakan yang 

dilakukan berdasarkan nilai dan norma walapun sulit dilakukan, serta tindakan 

yang dilakukan berdasarkan nilai dan norma walapun terdapat resiko. 

Persepsi anggota partai politik dan anggota komisi pemilihan umum 

terhadap perilaku etis dana kampanye menunjukkan bahwa anggota partai politik 

lebih memiliki persepsi yang positif dibandingkan dengan anggota komisi 
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pemilihan umum. Rata-rata anggota partai politik memiliki persepsi yang lebih 

tinggi pada semua item perilaku etis yaitu mengikuti kode etik yang telah 

ditetapkan, jujur dalam menggunakan dan mengelola dana kampanye di dalam 

lingkup atau otoritasnya, jujur dalam menyajikan laporan dana kampanye dan 

mencantumkan identitas pemberi sumbangan sesuai dengan fakta yang terjadi, 

bertanggung jawab untuk menegakkan partai politik yang bersih, serta selalu 

memastikan bahwa apa yang dilakukan tidak melanggar kode etik, berbicara 

tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti teman dekat, jujur dalam 

berhubungan dengan orang lain, mengakui kesalahan yang dilakukan, berterus 

terang dalam segala hal, dan memiliki keberanian untuk berpendirian pada 

kebenaran, mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, meskipun 

ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan, bersedia untuk 

mundur dan melepas jabatan apabila kinerja saya tidak etis, serta menentang 

orang-orang yang mempunyai kekuasaan demi menegakkan nilai dan norma. 

Perilaku etis dana kampanye pada uji statistik menunjukkan adanya 

perbedaan persepsi antara anggota partai politik dengan anggota komisi pemilihan 

umum. Anggota partai politik memiliki persepsi yang positif karena anggota 

partai politik telah berperilaku etis mengenai dana kampanye dan perbedaan 

persepsi mengenai perilaku etis dana kampanye ini sangat signifikan. Hasil 

penelitian mengenai perbedaan persepsi, menunjukkan bahwa anggota komisi 

pemilihan umum memiliki persepsi perilaku etis dana kampanye yang lebih 

rendah dibandingkan dengan anggota partai politik pada semua aspek. Hal ini juga 
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mengindikasikan bahwa perilaku etis mengenai dana kampanye anggota partai 

politik saat ini masih perlu diperbaiki. 

Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nugrahaningsih (2005) yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan perilaku 

etis secara signifikan. 
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    BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa pengetahuan anggota partai 

politik lebih besar daripada anggota komisi pemilihan umum. Hal ini 

ditunjukkan oleh hasil rata-rata pengetahuan anggota partai politik lebih besar 

dan berbeda secara signifikan dari hasil rata-rata pengetahuan anggota komisi 

pemilihan umum. Sehingga, persepsi anggota partai politik dan anggota 

komisi pemilihan umum terhadap pengetahuan dana kampanye menunjukkan 

bahwa anggota partai politik lebih memiliki persepsi yang positif 

dibandingkan dengan anggota komisi pemilihan umum. Anggota partai politik 

memiliki persepsi positif karena anggota partai politik telah memiliki 

pengetahuan dana kampanye dan perbedaan persepsi mengenai pengetahuan 

dana kampanye ini sangat signifikan. Hasil penelitian mengenai perbedaan 

persepsi, menunjukkan bahwa anggota komisi pemilihan umum memiliki 

persepsi pengetahuan dana kampanye yang lebih rendah dibandingkan dengan 

anggota partai politik pada semua aspek. Hal ini juga mengindikasikan bahwa 

pengetahuan dana kampanye saat ini masih perlu diperbaiki. Temuan ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan Darmoko dan Djuwitawati (2014). 
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Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi 

mengenai pengetahuan dana kampanye.  

2. Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas anggota partai 

politik lebih besar daripada anggota komisi pemilihan umum. Hal ini 

ditunjukkan oleh hasil rata-rata akuntabilitas anggota partai politik lebih besar 

dan berbeda secara signifikan dari hasil rata-rata akuntabilitas anggota komisi 

pemilihan umum. Sehingga, persepsi anggota partai politik dan anggota 

komisi pemilihan umum terhadap akuntabilitas dana kampanye menunjukkan 

bahwa anggota partai politik lebih memiliki persepsi yang positif 

dibandingkan dengan anggota komisi pemilihan umum. Anggota partai politik 

memiliki persepsi positif karena anggota partai politik telah akuntabel dalam 

melaporkan dana kampanye kepada komisi pemilihan umum sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan dan perbedaan persepsi mengenai 

akuntabilitas dana kampanye ini sangat signifikan. Hasil penelitian mengenai 

perbedaan persepsi, menunjukkan bahwa anggota komisi pemilihan umum 

memiliki persepsi akuntabilitas dana kampanye yang lebih rendah 

dibandingkan dengan anggota partai politik pada semua aspek. Hal ini juga 

mengindikasikan bahwa akuntabilitas dana kampanye anggota partai politik 

saat ini masih perlu diperbaiki. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Purnomo (2016). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

terdapat perbedaan persepsi mengenai akuntabilitas keuangan.    

3. Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa perilaku etis anggota partai 

politik lebih besar daripada anggota komisi pemilihan umum. Hal ini 
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ditunjukkan oleh hasil rata-rata perilaku etis anggota partai politik lebih besar 

dan berbeda secara signifikan dari hasil rata-rata perilaku etis anggota komisi 

pemilihan umum. Sehingga, persepsi anggota partai politik dan anggota 

komisi pemilihan umum terhadap perilaku etis dana kampanye menunjukkan 

bahwa anggota partai politik lebih memiliki persepsi yang positif 

dibandingkan dengan anggota komisi pemilihan umum. Anggota partai politik 

memiliki persepsi positif karena anggota partai politik telah berperilaku etis 

mengenai dana kampanye dan perbedaan persepsi mengenai perilaku etis dana 

kampanye ini sangat signifikan. Hasil penelitian mengenai perbedaan persepsi, 

menunjukkan bahwa anggota komisi pemilihan umum memiliki persepsi 

perilaku etis dana kampanye yang lebih rendah dibandingkan dengan anggota 

partai politik pada semua aspek. Hal ini juga mengindikasikan bahwa perilaku 

etis mengenai dana kampanye anggota partai politik saat ini masih perlu 

diperbaiki. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nugrahaningsih (2005). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat 

perbedaan perilaku etis secara signifikan. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun keterbatasan 

dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada Komisi Pemilihan Umum wilayah Kota 

Pekalongan saja, sedangkan anggota komisi pemilihan umum memang sedikit 

dengan jumlah 5 anggota sehingga persepsi menurut anggota komisi 

pemilihan umum hanya sebatas 5 orang tersebut. 
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2. Penelitian ini hanya menggunakan sudut pandang anggota partai politik dan 

anggota komisi pemilihan umum yang memungkinkan kurangnya persepsi 

dari masyarakat terhadap akuntabilitas partai politik. 

5.3 Saran 

 Saran-saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Memperluas area sampel penelitian sehingga dapat diperoleh hasil penelitian 

dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. 

2. Memperluas penelitian dari sudut pandang masyarakat sehingga dapat 

mengetahui persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas partai politik. 
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LAMPIRAN 2 

KUESIONER PENELITIAN 

Surabaya,  Mei 2016 
 
Kepada Yang Terhormat Responden Penelitian di tempat, 
 

Saya, Alfi Sabrina Romsa, mahasiswa S-1 Akuntansi Universitas Airlangga, 
mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia menjadi 
responden dalam penelitian saya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka pemenuhan 
Skripsi dengan dosen pembimbing dra. Erina Sudaryati M.Si., Ak., CMA., CA. Topik 
penelitian ini adalah mengenai dana kampanye. 

Saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan 
waktu sejenak untuk mengisi dan melengkapi kuesioner yang telah disediakan di 
halaman berikut ini. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, dimohon pernyataan 
kuesioner dijawab secara keseluruhan. Data yang didapat dari kuesioner ini akan 
dijamin kerahasiannya dan sepenuhnya hanya akan digunakan untuk kepentingan 
akademik. 

Demikian permohonan ini saya ajukan. Terimakasih atas perhatiannya. 
 

Hormat saya, 
 
 
 
 

Alfi Sabrina Romsa 

 

KUESIONER PENELITIAN 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama** : …………………………………….............. 

2. Umur* : …………………………………………….. 

3. Jenis Kelamin* : …………………………………………….. 

4. Pendidikan Terakhir* : …………………………………………….. 

5. Lama Bekerja* : …………………………………………….. 

6. Jabatan* : …………………………………………….. 

*wajib diisi 

**tidak wajib diisi 
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KUESIONER ANGGOTA PARTAI POLITIK 

 

Pada bagian ini, saya bermaksud meminta tanggapan anda atas pernyataan mengenai 

pengetahuan, akuntabilitas, dan perilaku etis terkait dana kampanye. Anda dimohon 

untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda 

terhadap masing-masing pernyataan tersebut dengan memberi tanda silang (X) pada 

salah satu jawaban yang tersedia di sebelah kanan dari setiap pernyataan, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 Sangat tidak setuju       Tidak setuju         Ragu-ragu          Setuju          Sangat setuju 
             1                                  2                         3                    4                        5 
 

Pengetahuan 

No Keterangan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 
1. Sebagai anggota partai politik, saya memahami tugas 

mengenai pelaporan dana kampanye dengan baik.      
2. Sebagai anggota partai politik, saya memahami 

prosedur penyusunan laporan dana kampanye sesuai 
dengan peraturan yang berlaku.      

3. Sebagai anggota partai politik, saya memahami cara 
pelaporan dana kampanye dengan baik.      

4. Sebagai anggota partai politik, saya menghayati 
tanggungjawab untuk melaporkan dana kampanye.           

5. Sebagai anggota partai politik, saya memahami sanksi 
yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.      

6. Sebagai anggota partai politik, saya dapat 
menyesuaikan pengetahuan yang saya miliki dengan 
pengetahuan yang dibutuhkan dalam melaporkan dana 
kampanye.      
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Akuntabilitas  

No 
  

 Keterangan 
 

Jawaban 
1 2 3 4 5 

1. Partai politik telah membuat rekening khusus dana 
kampanye dengan baik.           

2. Rekening khusus dana kampanye partai politik telah 
didaftarkan ke KPU.      

3. Laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye 
partai politik telah menjelaskan rincian perhitungan 
penerimaan yang telah dilakukan sebelumnya.      

4. Laporan pembukaan rekening khusus telah 
menjelaskan rincian perhitungan pengeluaran yang 
telah dilakukan sebelumnya.      

5. Partai politik memberikan laporan awal dana 
kampanye ke KPU dengan baik.           

6. Partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan 
dana kampanye dalam bentuk uang ke KPU dengan 
baik.           

7. Partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan 
dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU 
dengan baik.           

8. Partai politik melakukan pencatatan keuangan dana 
kampanye dengan baik.           

9. Partai politik melaporkan daftar aktivitas pengeluaran 
dana kampanye dengan baik.           

10 Partai politik menyusun laporan keuangan dana 
kampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomer 17 
Tahun 2013.      

11 Partai politik memberikan laporan saldo akhir dana 
kampanye ke KPU dengan baik.      

12 Laporan dana kampanye telah diserahkan ke kantor 
akuntan publik.           

13 Laporan dana kampanye telah diserahkan kepada 
kantor akuntan publik sebelum 60 hari setelah 
pemungutan suara.      

14 Partai politik membuat pelaporan pertanggung-
jawaban dana kampanye ke KPU dengan baik.      

15 Laporan keuangan dana kampanye dapat diakses 
secara mudah oleh pemberi sumbangan.      

16 Laporan keuangan dana kampanye dapat diakses 
secara mudah oleh publik.      

17 Partai politik akan dikenakan sanksi sebagai 
pembatalan kandidat partai politik apabila partai 
politik tidak mematuhi peraturan yang berlaku.           
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Perilaku Etis 

No Keterangan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 
1. Sebagai anggota partai politik, saya mengikuti kode 

etik yang telah ditetapkan.           
2. Sebagai anggota partai politik, saya jujur dalam 

menggunakan dan mengelola dana kampanye di 
dalam lingkup atau otoritasnya.           

3. Sebagai anggota partai politik, saya jujur dalam 
menyajikan laporan dana kampanye sesuai dengan 
fakta yang terjadi.      

4. Sebagai anggota partai politik, saya jujur dalam 
mencantumkan identitas pemberi sumbangan dalam 
laporan dana kampanye.      

5. Sebagai anggota partai politik, saya merasa 
bertanggung jawab untuk menegakkan partai politik 
yang bersih.           

6. Sebagai anggota partai politik, saya selalu 
memastikan bahwa apa yang saya lakukan tidak 
melanggar kode etik.           

7. Sebagai anggota partai politik, saya melakukan 
tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinan.           

8. Sebagai anggota partai politik, saya berbicara tentang 
ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti teman 
dekat.      

9. Sebagai anggota partai politik, saya jujur dalam 
berhubungan dengan orang lain.           

10. Sebagai anggota partai politik, saya terbuka dalam  
mengakui kesalahan yang telah saya lakukan.      

11. Sebagai anggota partai politik, saya berterus terang 
dalam segala hal.           

12. Sebagai anggota partai politik, saya memiliki 
keberanian untuk berpendirian pada kebenaran.           

13. Sebagai anggota partai politik, saya mengambil 
tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis, 
meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri 
sendiri dan pekerjaan.      

14. Sebagai anggota partai politik, saya bersedia untuk 
mundur dan melepas jabatan apabila kinerja saya 
tidak etis.      

15. Sebagai anggota partai politik, saya menentang 
orang-orang yang mempunyai kekuasaan demi  
menegakkan nilai dan norma.      
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LAMPIRAN 3 

KUESIONER ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 

Pada bagian ini, saya bermaksud meminta tanggapan anda atas pernyataan mengenai 

pengetahuan, akuntabilitas, dan perilaku etis terkait dana kampanye. Anda dimohon 

untuk mengungkapkan sejauh mana tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda 

terhadap masing-masing pernyataan tersebut dengan memberi tanda silang (X) pada 

salah satu jawaban yang tersedia di sebelah kanan dari setiap pernyataan, dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

 Sangat tidak setuju       Tidak setuju         Ragu-ragu          Setuju          Sangat setuju 
             1                                  2                         3                    4                        5 

 

Pengetahuan 

No Keterangan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 
1. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 

politik memahami tugas mengenai pelaporan dana 
kampanye dengan baik.      

2. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik memahami prosedur penyusunan laporan dana 
kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku.      

3. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik memahami cara pelaporan dana kampanye 
dengan baik.      

4. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik menghayati tanggungjawab untuk melaporkan 
dana kampanye.           

5. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik memahami sanksi yang telah ditetapkan dalam 
peraturan yang berlaku.      

6. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik dapat menyesuaikan pengetahuan yang dimiliki 
dengan pengetahuan yang dibutuhkan dalam 
melaporkan dana kampanye.      
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Akuntabilitas  

No 
  

 Keterangan 
 

Jawaban 
1 2 3 4 5 

1. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik 
telah membuat rekening khusus dana kampanye 
dengan baik.           

2. Menurut anda sebagai anggota KPU, rekening khusus 
dana kampanye partai politik telah didaftarkan ke 
KPU.      

3. Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan 
pembukaan rekening khusus dana kampanye partai 
politik telah menjelaskan rincian perhitungan 
penerimaan yang telah dilakukan sebelumnya.      

4. Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan 
pembukaan rekening khusus telah menjelaskan 
rincian perhitungan pengeluaran yang telah dilakukan 
sebelumnya.      

5. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik 
memberikan laporan awal dana kampanye ke KPU 
dengan baik.           

6. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik 
melaporkan daftar sumber penerimaan dana 
kampanye dalam bentuk uang ke KPU dengan baik.           

7. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik 
melaporkan daftar sumber penerimaan dana 
kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU 
dengan baik.           

8. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik 
melakukan pencatatan keuangan dana kampanye 
dengan baik.           

9. Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik 
melaporkan daftar aktivitas pengeluaran dana 
kampanye dengan baik.           

10 Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik 
menyusun laporan keuangan dana kampanye sesuai 
dengan Peraturan KPU Nomer 17 Tahun 2013.      

11 Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik 
memberikan laporan saldo akhir dana kampanye ke 
KPU dengan baik.      

12 Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan dana 
kampanye telah diserahkan ke kantor akuntan publik.           

13 Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan dana 
kampanye telah diserahkan kepada kantor akuntan 
publik sebelum 60 hari setelah pemungutan suara.      

14 Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik 
membuat pelaporan pertanggungjawaban dana 
kampanye ke KPU dengan baik.      
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15 Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan 
keuangan dana kampanye dapat diakses oleh pemberi 
sumbangan dengan mudah.      

16 Menurut anda sebagai anggota KPU, laporan 
keuangan dana kampanye dapat diakses oleh publik 
dengan mudah.      

17 Menurut anda sebagai anggota KPU, partai politik 
akan dikenakan sanksi sebagai pembatalan kandidat 
partai politik apabila partai politik tidak mematuhi 
peraturan yang berlaku.           

 

Perilaku Etis 

No Keterangan 
Jawaban 

1 2 3 4 5 
1. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 

politik mengikuti kode etik yang telah ditetapkan.           
2. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 

politik jujur dalam menggunakan dan mengelola 
dana kampanye di dalam lingkup atau otoritasnya.           

3. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik jujur dalam menyajikan laporan dana 
kampanye sesuai dengan fakta yang terjadi.      

4. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik jujur dalam mencantumkan identitas pemberi 
sumbangan dalam laporan dana kampanye.      

5. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik bertanggung jawab untuk menegakkan partai 
politik yang bersih.           

6. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik selalu memastikan bahwa tindakan yang 
dilakukan tidak melanggar kode etik.           

7. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik melakukan tindakan yang konsisten dengan 
nilai dan keyakinan.           

8. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal 
itu akan menyakiti kolega atau teman dekat.      

9. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik jujur dalam berhubungan dengan orang lain.           

10. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik terbuka dalam  mengakui kesalahan yang 
telah dilakukan.      

11. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik berterus terang dalam segala hal. 
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12. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik memiliki keberanian untuk berpendirian pada 
kebenaran.           

13. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik mengambil tindakan atas perilaku orang lain 
yang tidak etis, meskipun ada resiko yang signifikan 
untuk diri sendiri dan pekerjaannya.      

14. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik bersedia untuk mundur dan melepas jabatan 
apabila karena kinerja saya tidak etis.      

15. Menurut anda sebagai anggota KPU, anggota partai 
politik menentang orang-orang yang mempunyai 
kekuasaan demi menegakkan nilai dan norma.      
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Lampiran 4 

Hasil Tabulasi Kuesioner Anggota Partai Politik 

 

 

No. Umur 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 
Terakhir 

Lama 
Bekerja Jabatan 

Pengetahuan 
Know1 Know2 Know3 Know4 Know5 Know6 TOTAL 

1 31 Laki-laki S1 4 Anggota  4 4 4 4 4 4 24 
2 39 Laki-laki SLTA 5 Ketua 5 5 5 5 5 5 30 
3 65 Laki-laki SLTA 15 Anggota 4 4 4 4 4 4 24 
4 36 Laki-laki SLTA 5 Ketua 3 3 4 5 5 4 24 
5 33 Laki-laki S1 2 Anggota 4 4 4 4 4 4 24 
6 59 Laki-laki S1 3 Anggota 4 3 4 3 4 4 22 
7 43 Laki-laki S2 2 Anggota 4 4 4 5 5 4 26 
8 37 Perempuan D3 2 Anggota 4 4 4 5 4 3 24 
9 63 Laki-laki S1 7 Anggota 5 4 4 5 5 4 27 
10 39 Perempuan D3 2 Anggota 4 4 4 5 4 4 25 
11 52 Laki-laki S1 2 Anggota 4 4 4 5 4 3 24 
12 35 Laki-laki S1 2 Anggota 4 4 4 5 5 3 25 
13 41 Laki-laki S1 2 Anggota 4 4 4 5 4 4 25 
14 50 Laki-laki SLTA 6 Anggota 4 4 4 4 4 4 24 
15 51 Laki-laki S2 10 Anggota 4 5 3 5 5 4 26 
16 52 Laki-laki S2 6 Anggota 4 4 4 4 4 4 24 
17 46 Laki-laki S1 8 Ketua 4 4 4 4 4 4 24 
18 56 Laki-laki SLTA 6 Ketua 4 4 4 4 4 4 24 
19 52 Laki-laki SLTA 6 Ketua 4 4 4 4 4 4 24 
20 43 Laki-laki SLTA 6 Anggota 4 5 4 4 4 4 25 
21 51 Laki-laki S1 7 Anggota 5 5 5 4 4 4 27 
22 47 Laki-laki S1 12 Anggota 5 5 4 4 3 4 25 
23 50 Laki-laki S1 7 Ketua 2 2 4 4 4 4 20 
24 32 Laki-laki D3 5 Ketua 4 4 4 4 4 5 25 
25 61 Laki-laki S1 15 Anggota 5 5 5 5 5 5 30 
26 39 Laki-laki S1 10 Anggota 5 5 5 5 5 4 29 
27 35 Laki-laki S1 8 Anggota 5 5 5 5 5 5 30 
28 40 Perempuan S1 8 Anggota 5 5 5 5 5 5 30 
29 38 Perempuan S1 8 Anggota 4 4 4 4 4 4 24 
30 37 Laki-laki S1 3 Ketua 5 5 5 5 5 5 30 
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No. Umur 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 
Terakhir 

Lama 
Bekerja Jabatan 

Akuntabilitas 

ACCO1 ACCO2 ACCO3 ACCO4 ACCO5 ACCO6 ACCO7 ACCO8 ACCO9 ACCO10 ACCO11 ACCO12 ACCO13 ACCO14 ACCO15 ACCO16 ACCO17 TOTAL 

1 31 Laki-laki S1 4 Anggota  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 64 

2 39 Laki-laki SLTA 5 Ketua 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 

3 65 Laki-laki SLTA 15 Anggota 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 63 

4 36 Laki-laki SLTA 5 Ketua 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 5 5 68 

5 33 Laki-laki S1 2 Anggota 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 76 

6 59 Laki-laki S1 3 Anggota 5 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 73 

7 43 Laki-laki S2 2 Anggota 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 75 

8 37 Perempuan D3 2 Anggota 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 78 

9 63 Laki-laki S1 7 Anggota 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 78 

10 39 Perempuan D3 2 Anggota 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 76 

11 52 Laki-laki S1 2 Anggota 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 77 

12 35 Laki-laki S1 2 Anggota 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 78 

13 41 Laki-laki S1 2 Anggota 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 79 

14 50 Laki-laki SLTA 6 Anggota 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 74 

15 51 Laki-laki S2 10 Anggota 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 5 77 

16 52 Laki-laki S2 6 Anggota 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 69 

17 46 Laki-laki S1 8 Ketua 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 

18 56 Laki-laki SLTA 6 Ketua 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 70 

19 52 Laki-laki SLTA 6 Ketua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 64 

20 43 Laki-laki SLTA 6 Anggota 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 59 

21 51 Laki-laki S1 7 Anggota 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 3 72 

22 47 Laki-laki S1 12 Anggota 5 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 57 

23 50 Laki-laki S1 7 Ketua 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 69 

24 32 Laki-laki D3 5 Ketua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

25 61 Laki-laki S1 15 Anggota 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 

26 39 Laki-laki S1 10 Anggota 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 74 

27 35 Laki-laki S1 8 Anggota 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 72 

28 40 Perempuan S1 8 Anggota 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 73 

29 38 Perempuan S1 8 Anggota 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 

30 37 Laki-laki S1 3 Ketua 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 75 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN PERSEPSI TERHADAP   ... ALFI SABRINA R



 

 
 

 

 

No. Umur 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 
Terakhir 

Lama 
Bekerja Jabatan 

Perilaku Etis 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 PE11 PE12 PE13 PE14 PE15 TOTAL 

1 31 Laki-laki S1 4 Anggota  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
2 39 Laki-laki SLTA 5 Ketua 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 
3 65 Laki-laki SLTA 15 Anggota 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 62 
4 36 Laki-laki SLTA 5 Ketua 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 67 
5 33 Laki-laki S1 2 Anggota 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 62 
6 59 Laki-laki S1 3 Anggota 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 58 
7 43 Laki-laki S2 2 Anggota 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 68 
8 37 Perempuan D3 2 Anggota 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 68 
9 63 Laki-laki S1 7 Anggota 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 68 
10 39 Perempuan D3 2 Anggota 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 68 
11 52 Laki-laki S1 2 Anggota 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 69 
12 35 Laki-laki S1 2 Anggota 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 68 
13 41 Laki-laki S1 2 Anggota 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 68 
14 50 Laki-laki SLTA 6 Anggota 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
15 51 Laki-laki S2 10 Anggota 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 64 
16 52 Laki-laki S2 6 Anggota 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 
17 46 Laki-laki S1 8 Ketua 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
18 56 Laki-laki SLTA 6 Ketua 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 62 
19 52 Laki-laki SLTA 6 Ketua 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 57 
20 43 Laki-laki SLTA 6 Anggota 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 57 
21 51 Laki-laki S1 7 Anggota 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 61 
22 47 Laki-laki S1 12 Anggota 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 1 50 
23 50 Laki-laki S1 7 Ketua 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 1 58 
24 32 Laki-laki D3 5 Ketua 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 2 58 
25 61 Laki-laki S1 15 Anggota 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 58 
26 39 Laki-laki S1 10 Anggota 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 64 
27 35 Laki-laki S1 8 Anggota 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 57 
28 40 Perempuan S1 8 Anggota 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 1 59 
29 38 Perempuan S1 8 Anggota 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 58 
30 37 Laki-laki S1 3 Ketua 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 64 
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Lampiran 5 

Hasil Tabulasi Kuesioner Anggota Komisi Pemilihan Umum 

 

 

No. Umur 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 
Terakhir 

Lama 
Bekerja Jabatan 

Pengetahuan 
Know1 Know2 Know3 Know4 Know5 Know6 Total 

1 47 Laki-laki S1 13 Ketua 4 4 3 2 3 2 18 
2 42 Perempuan S1 2,5 Anggota 3 2 1 1 3 4 14 
3 53 Laki-laki S1 12 Anggota 3 2 1 1 3 4 14 
4 48 Laki-laki S2 7 Anggota 3 2 2 2 2 4 15 
5 41 Laki-laki S1 2,5 Anggota 3 2 1 1 3 4 14 

 

 

No. Umur 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 
Terakhir 

Lama 
Bekerja Jabatan 

Akuntabilitas 
ACCO1 ACCO2 ACCO3 ACCO4 ACCO5 ACCO6 ACCO7 ACCO8 ACCO9 ACCO10 ACCO11 ACCO12 ACCO13 ACCO14 ACCO15 ACCO16 ACCO17 TOTAL 

1 47 Laki-laki S1 13 Ketua 4 4 1 1 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 59 

2 42 Perempuan S1 2,5 Anggota 5 5 3 2 1 1 1 2 1 4 4 5 5 3 1 4 5 52 

3 53 Laki-laki S1 12 Anggota 5 5 3 2 1 1 1 2 1 4 4 5 5 3 1 4 5 52 

4 48 Laki-laki S2 7 Anggota 4 5 3 3 4 3 3 3 2 3 2 5 5 4 3 2 4 58 

5 41 Laki-laki S1 2,5 Anggota 5 5 3 2 1 1 1 2 1 4 4 5 5 3 1 4 5 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Umur 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 
Terakhir 

Lama 
Bekerja Jabatan 

Perilaku Etis 
PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 PE11 PE12 PE13 PE14 PE15 TOTAL 

1 47 Laki-laki S1 13 Ketua 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 53 
2 42 Perempuan S1 2,5 Anggota 1 1 1 2 3 2 1 3 1 3 1 2 3 1 1 26 
3 53 Laki-laki S1 12 Anggota 1 1 1 2 3 2 1 3 1 3 1 2 3 1 1 26 
4 48 Laki-laki S2 7 Anggota 4 3 2 2 4 4 3 2 1 1 1 1 2 1 2 33 
5 41 Laki-laki S1 2,5 Anggota 1 1 1 2 3 2 1 3 1 3 1 2 3 1 1 26 
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Lampiran 6 

Hasil Demografi Anggota Partai Politik 

 
Statistics 

 
JenisKelamin Usia 

PendidikanTera

khir LamaBekerja Jabatan 

N Valid 30 30 30 30 30 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.13 3.47 2.53 1.77 1.73 

Sum 34 104 76 53 52 

Percentiles 100 2.00 5.00 4.00 3.00 2.00 

 

 
JenisKelamin 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 26 86.7 86.7 86.7 

Perempuan 4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 
Usia 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25-35 tahun 5 16.7 16.7 16.7 

36-45 tahun 11 36.7 36.7 53.3 

46-55 tahun 9 30.0 30.0 83.3 

>55 tahun 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
PendidikanTerakhir 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SLTA 7 23.3 23.3 23.3 

D3 3 10.0 10.0 33.3 

S1 17 56.7 56.7 90.0 

S2 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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LamaBekerja 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <5 tahun 10 33.3 33.3 33.3 

5-10 tahun 17 56.7 56.7 90.0 

11-15 tahun 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 
Jabatan 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ketua 8 26.7 26.7 26.7 

Anggota 22 73.3 73.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
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Lampiran 7 

Hasil Demografi Anggota Komisi Pemilihan Umum 

 
Statistics 

 
JenisKelamin Usia 

PendidikanTera

khir LamaBekerja Jabatan 

N Valid 5 5 5 5 5 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.20 3.60 3.20 2.00 1.80 

Sum 6 18 16 10 9 

Percentiles 100 2.00 4.00 4.00 3.00 2.00 

 

 
JenisKelamin 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 4 80.0 80.0 80.0 

Perempuan 1 20.0 20.0 100.0 

Total 5 100.0 100.0  

 

 
Usia 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 36-45 tahun 2 40.0 40.0 40.0 

46-55 tahun 3 60.0 60.0 100.0 

Total 5 100.0 100.0  

 

 
PendidikanTerakhir 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid S1 4 80.0 80.0 80.0 

S2 1 20.0 20.0 100.0 

Total 5 100.0 100.0  
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LamaBekerja 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <5 tahun 2 40.0 40.0 40.0 

5-10 tahun 1 20.0 20.0 60.0 

11-15 tahun 2 40.0 40.0 100.0 

Total 5 100.0 100.0  

 

 
Jabatan 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ketua 1 20.0 20.0 20.0 

Anggota 4 80.0 80.0 100.0 

Total 5 100.0 100.0  
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Lampiran 8 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

HASIL UJI VALIDITAS PENGETAHUAN 
Correlations 

 KNOW1 KNOW2 KNOW3 KNOW4 KNOW5 KNOW6 TOTAL 

KNOW1 

Pearson Correlation 1 .884
**
 .695

**
 .561

**
 .523

**
 .325 .811

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .001 .057 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

KNOW2 

Pearson Correlation .884
**
 1 .785

**
 .721

**
 .610

**
 .249 .887

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .150 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

KNOW3 

Pearson Correlation .695
**
 .785

**
 1 .856

**
 .713

**
 .319 .926

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .062 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

KNOW4 

Pearson Correlation .561
**
 .721

**
 .856

**
 1 .820

**
 .232 .901

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .179 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

KNOW5 

Pearson Correlation .523
**
 .610

**
 .713

**
 .820

**
 1 .370

*
 .836

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000  .029 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 

KNOW6 

Pearson Correlation .325 .249 .319 .232 .370
*
 1 .449

**
 

Sig. (2-tailed) .057 .150 .062 .179 .029  .007 

N 35 35 35 35 35 35 35 

TOTAL 

Pearson Correlation .811
**
 .887

**
 .926

**
 .901

**
 .836

**
 .449

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .007  

N 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
HASIL UJI RELIABILITAS PENGETAHUAN 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 35 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.893 6 
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HASIL UJI VALIDITAS AKUNTABILITAS DATA AWAL 

Correlations 

 ACCO1 ACCO2 ACCO3 ACCO4 ACCO5 ACCO6 ACCO7 ACCO8 ACCO9 ACCO10 ACCO11 ACCO12 ACCO13 ACCO14 ACCO15 ACCO16 ACCO17 TOTAL 

ACCO1 

Pearson Correlation 1 .139 .072 -.107 -.259 -.253 -.253 -.140 -.206 .010 -.075 .134 .009 -.239 .049 .398
*
 .357

*
 -.028 

Sig. (2-tailed)  .425 .681 .541 .132 .142 .142 .421 .235 .953 .668 .443 .961 .166 .778 .018 .035 .872 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO2 

Pearson Correlation .139 1 .249 -.037 -.122 .038 .024 -.176 -.198 -.002 .094 .381
*
 .417

*
 .170 -.121 -.055 .100 .117 

Sig. (2-tailed) .425  .149 .832 .484 .830 .892 .312 .255 .989 .593 .024 .013 .330 .489 .753 .569 .502 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO3 

Pearson Correlation .072 .249 1 .814
**
 .437

**
 .509

**
 .521

**
 .360

*
 .449

**
 .055 .202 -.310 -.206 .257 .545

**
 .416

*
 .040 .592

**
 

Sig. (2-tailed) .681 .149  .000 .009 .002 .001 .034 .007 .754 .244 .070 .236 .136 .001 .013 .819 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO4 

Pearson Correlation -.107 -.037 .814
**
 1 .730

**
 .705

**
 .709

**
 .550

**
 .701

**
 .242 .249 -.368

*
 -.326 .489

**
 .711

**
 .308 -.092 .733

**
 

Sig. (2-tailed) .541 .832 .000  .000 .000 .000 .001 .000 .162 .148 .030 .056 .003 .000 .071 .599 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO5 

Pearson Correlation -.259 -.122 .437
**
 .730

**
 1 .846

**
 .861

**
 .737

**
 .849

**
 .374

*
 .238 -.195 -.170 .652

**
 .781

**
 .118 -.268 .802

**
 

Sig. (2-tailed) .132 .484 .009 .000  .000 .000 .000 .000 .027 .169 .262 .330 .000 .000 .498 .119 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO6 

Pearson Correlation -.253 .038 .509
**
 .705

**
 .846

**
 1 .954

**
 .714

**
 .796

**
 .384

*
 .443

**
 .063 .081 .673

**
 .664

**
 .186 -.122 .888

**
 

Sig. (2-tailed) .142 .830 .002 .000 .000  .000 .000 .000 .023 .008 .721 .644 .000 .000 .284 .486 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO7 

Pearson Correlation -.253 .024 .521
**
 .709

**
 .861

**
 .954

**
 1 .781

**
 .869

**
 .430

*
 .420

*
 .009 -.003 .672

**
 .702

**
 .202 -.242 .892

**
 

Sig. (2-tailed) .142 .892 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .010 .012 .959 .987 .000 .000 .244 .162 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO8 

Pearson Correlation -.140 -.176 .360
*
 .550

**
 .737

**
 .714

**
 .781

**
 1 .874

**
 .514

**
 .464

**
 -.018 -.025 .663

**
 .691

**
 .333 -.141 .820

**
 

Sig. (2-tailed) .421 .312 .034 .001 .000 .000 .000  .000 .002 .005 .918 .888 .000 .000 .051 .421 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO9 

Pearson Correlation -.206 -.198 .449
**
 .701

**
 .849

**
 .796

**
 .869

**
 .874

**
 1 .609

**
 .544

**
 -.111 -.154 .689

**
 .701

**
 .270 -.269 .863

**
 

Sig. (2-tailed) .235 .255 .007 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .001 .526 .378 .000 .000 .117 .119 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO10 

Pearson Correlation .010 -.002 .055 .242 .374
*
 .384

*
 .430

*
 .514

**
 .609

**
 1 .556

**
 .284 .188 .556

**
 .203 .280 -.094 .572

**
 

Sig. (2-tailed) .953 .989 .754 .162 .027 .023 .010 .002 .000  .001 .098 .281 .001 .243 .103 .591 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO11 

Pearson Correlation -.075 .094 .202 .249 .238 .443
**
 .420

*
 .464

**
 .544

**
 .556

**
 1 .354

*
 .304 .529

**
 .063 .307 .124 .582

**
 

Sig. (2-tailed) .668 .593 .244 .148 .169 .008 .012 .005 .001 .001  .037 .076 .001 .717 .073 .479 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO12 

Pearson Correlation .134 .381
*
 -.310 -.368

*
 -.195 .063 .009 -.018 -.111 .284 .354

*
 1 .876

**
 .296 -.324 -.077 .130 .135 

Sig. (2-tailed) .443 .024 .070 .030 .262 .721 .959 .918 .526 .098 .037  .000 .084 .058 .658 .455 .439 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO13 

Pearson Correlation .009 .417
*
 -.206 -.326 -.170 .081 -.003 -.025 -.154 .188 .304 .876

**
 1 .304 -.279 .024 .266 .156 

Sig. (2-tailed) .961 .013 .236 .056 .330 .644 .987 .888 .378 .281 .076 .000  .076 .104 .891 .122 .371 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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ACCO14 

Pearson Correlation -.239 .170 .257 .489
**
 .652

**
 .673

**
 .672

**
 .663

**
 .689

**
 .556

**
 .529

**
 .296 .304 1 .515

**
 .192 -.065 .795

**
 

Sig. (2-tailed) .166 .330 .136 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .001 .084 .076  .002 .270 .713 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO15 

Pearson Correlation .049 -.121 .545
**
 .711

**
 .781

**
 .664

**
 .702

**
 .691

**
 .701

**
 .203 .063 -.324 -.279 .515

**
 1 .469

**
 -.013 .746

**
 

Sig. (2-tailed) .778 .489 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .243 .717 .058 .104 .002  .005 .943 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO16 

Pearson Correlation .398
*
 -.055 .416

*
 .308 .118 .186 .202 .333 .270 .280 .307 -.077 .024 .192 .469

**
 1 .571

**
 .472

**
 

Sig. (2-tailed) .018 .753 .013 .071 .498 .284 .244 .051 .117 .103 .073 .658 .891 .270 .005  .000 .004 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO17 

Pearson Correlation .357
*
 .100 .040 -.092 -.268 -.122 -.242 -.141 -.269 -.094 .124 .130 .266 -.065 -.013 .571

**
 1 .043 

Sig. (2-tailed) .035 .569 .819 .599 .119 .486 .162 .421 .119 .591 .479 .455 .122 .713 .943 .000  .805 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

TOTAL 

Pearson Correlation -.028 .117 .592
**
 .733

**
 .802

**
 .888

**
 .892

**
 .820

**
 .863

**
 .572

**
 .582

**
 .135 .156 .795

**
 .746

**
 .472

**
 .043 1 

Sig. (2-tailed) .872 .502 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .439 .371 .000 .000 .004 .805  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
HASIL UJI VALIDITAS AKUNTABILITAS DATA AKHIR 

Correlations 

 ACCO3 ACCO4 ACCO5 ACCO6 ACCO7 ACCO8 ACCO9 ACCO10 ACCO11 ACCO14 ACCO15 ACCO16 TOTAL 

ACCO3 

Pearson Correlation 1 .814
**
 .437

**
 .509

**
 .521

**
 .360

*
 .449

**
 .055 .202 .257 .545

**
 .416

*
 .615

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .009 .002 .001 .034 .007 .754 .244 .136 .001 .013 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO4 

Pearson Correlation .814
**
 1 .730

**
 .705

**
 .709

**
 .550

**
 .701

**
 .242 .249 .489

**
 .711

**
 .308 .811

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .001 .000 .162 .148 .003 .000 .071 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO5 

Pearson Correlation .437
**
 .730

**
 1 .846

**
 .861

**
 .737

**
 .849

**
 .374

*
 .238 .652

**
 .781

**
 .118 .880

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .000  .000 .000 .000 .000 .027 .169 .000 .000 .498 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO6 

Pearson Correlation .509
**
 .705

**
 .846

**
 1 .954

**
 .714

**
 .796

**
 .384

*
 .443

**
 .673

**
 .664

**
 .186 .900

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000  .000 .000 .000 .023 .008 .000 .000 .284 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO7 

Pearson Correlation .521
**
 .709

**
 .861

**
 .954

**
 1 .781

**
 .869

**
 .430

*
 .420

*
 .672

**
 .702

**
 .202 .927

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000  .000 .000 .010 .012 .000 .000 .244 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO8 

Pearson Correlation .360
*
 .550

**
 .737

**
 .714

**
 .781

**
 1 .874

**
 .514

**
 .464

**
 .663

**
 .691

**
 .333 .856

**
 

Sig. (2-tailed) .034 .001 .000 .000 .000  .000 .002 .005 .000 .000 .051 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO9 

Pearson Correlation .449
**
 .701

**
 .849

**
 .796

**
 .869

**
 .874

**
 1 .609

**
 .544

**
 .689

**
 .701

**
 .270 .934

**
 

Sig. (2-tailed) .007 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .001 .000 .000 .117 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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ACCO10 

Pearson Correlation .055 .242 .374
*
 .384

*
 .430

*
 .514

**
 .609

**
 1 .556

**
 .556

**
 .203 .280 .540

**
 

Sig. (2-tailed) .754 .162 .027 .023 .010 .002 .000  .001 .001 .243 .103 .001 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO11 

Pearson Correlation .202 .249 .238 .443
**
 .420

*
 .464

**
 .544

**
 .556

**
 1 .529

**
 .063 .307 .516

**
 

Sig. (2-tailed) .244 .148 .169 .008 .012 .005 .001 .001  .001 .717 .073 .002 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO14 

Pearson Correlation .257 .489
**
 .652

**
 .673

**
 .672

**
 .663

**
 .689

**
 .556

**
 .529

**
 1 .515

**
 .192 .753

**
 

Sig. (2-tailed) .136 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .001  .002 .270 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO15 

Pearson Correlation .545
**
 .711

**
 .781

**
 .664

**
 .702

**
 .691

**
 .701

**
 .203 .063 .515

**
 1 .469

**
 .806

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .243 .717 .002  .005 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

ACCO16 

Pearson Correlation .416
*
 .308 .118 .186 .202 .333 .270 .280 .307 .192 .469

**
 1 .413

*
 

Sig. (2-tailed) .013 .071 .498 .284 .244 .051 .117 .103 .073 .270 .005  .014 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

TOTAL 

Pearson Correlation .615
**
 .811

**
 .880

**
 .900

**
 .927

**
 .856

**
 .934

**
 .540

**
 .516

**
 .753

**
 .806

**
 .413

*
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .000 .000 .014  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
HASIL UJI RELIABILITAS AKUNTABILITAS 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 35 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.933 12 
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HASIL UJI VALIDITAS PERILAKU ETIS 

Correlations 

 PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 PE11 PE12 PE13 PE14 PE15 TOTAL 

PE1 

Pearson Correlation 1 .850
**
 .873

**
 .783

**
 .679

**
 .715

**
 .906

**
 .504

**
 .747

**
 .509

**
 .702

**
 .705

**
 .405

*
 .766

**
 .618

**
 .873

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .002 .000 .000 .016 .000 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE2 

Pearson Correlation .850
**
 1 .819

**
 .751

**
 .620

**
 .810

**
 .857

**
 .456

**
 .821

**
 .551

**
 .814

**
 .699

**
 .558

**
 .896

**
 .545

**
 .890

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .006 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .001 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE3 

Pearson Correlation .873
**
 .819

**
 1 .919

**
 .702

**
 .590

**
 .908

**
 .701

**
 .829

**
 .653

**
 .803

**
 .772

**
 .503

**
 .831

**
 .600

**
 .931

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE4 

Pearson Correlation .783
**
 .751

**
 .919

**
 1 .680

**
 .567

**
 .834

**
 .700

**
 .731

**
 .650

**
 .754

**
 .805

**
 .559

**
 .768

**
 .665

**
 .901

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE5 

Pearson Correlation .679
**
 .620

**
 .702

**
 .680

**
 1 .567

**
 .691

**
 .419

*
 .555

**
 .376

*
 .367

*
 .487

**
 .273 .586

**
 .522

**
 .677

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .012 .001 .026 .030 .003 .113 .000 .001 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE6 

Pearson Correlation .715
**
 .810

**
 .590

**
 .567

**
 .567

**
 1 .771

**
 .352

*
 .688

**
 .318 .584

**
 .510

**
 .441

**
 .760

**
 .390

*
 .722

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .038 .000 .063 .000 .002 .008 .000 .021 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE7 

Pearson Correlation .906
**
 .857

**
 .908

**
 .834

**
 .691

**
 .771

**
 1 .634

**
 .847

**
 .600

**
 .780

**
 .774

**
 .510

**
 .855

**
 .536

**
 .927

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .001 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE8 

Pearson Correlation .504
**
 .456

**
 .701

**
 .700

**
 .419

*
 .352

*
 .634

**
 1 .566

**
 .629

**
 .647

**
 .629

**
 .630

**
 .537

**
 .413

*
 .706

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .006 .000 .000 .012 .038 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .014 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE9 

Pearson Correlation .747
**
 .821

**
 .829

**
 .731

**
 .555

**
 .688

**
 .847

**
 .566

**
 1 .668

**
 .861

**
 .755

**
 .586

**
 .921

**
 .491

**
 .894

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE10 

Pearson Correlation .509
**
 .551

**
 .653

**
 .650

**
 .376

*
 .318 .600

**
 .629

**
 .668

**
 1 .779

**
 .867

**
 .684

**
 .694

**
 .560

**
 .770

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .001 .000 .000 .026 .063 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE11 

Pearson Correlation .702
**
 .814

**
 .803

**
 .754

**
 .367

*
 .584

**
 .780

**
 .647

**
 .861

**
 .779

**
 1 .821

**
 .730

**
 .877

**
 .536

**
 .896

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .030 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE12 

Pearson Correlation .705
**
 .699

**
 .772

**
 .805

**
 .487

**
 .510

**
 .774

**
 .629

**
 .755

**
 .867

**
 .821

**
 1 .743

**
 .789

**
 .642

**
 .888

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .003 .002 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE13 

Pearson Correlation .405
*
 .558

**
 .503

**
 .559

**
 .273 .441

**
 .510

**
 .630

**
 .586

**
 .684

**
 .730

**
 .743

**
 1 .664

**
 .491

**
 .698

**
 

Sig. (2-tailed) .016 .000 .002 .000 .113 .008 .002 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .003 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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PE14 

Pearson Correlation .766
**
 .896

**
 .831

**
 .768

**
 .586

**
 .760

**
 .855

**
 .537

**
 .921

**
 .694

**
 .877

**
 .789

**
 .664

**
 1 .543

**
 .925

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000  .001 .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

PE15 

Pearson Correlation .618
**
 .545

**
 .600

**
 .665

**
 .522

**
 .390

*
 .536

**
 .413

*
 .491

**
 .560

**
 .536

**
 .642

**
 .491

**
 .543

**
 1 .701

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .001 .021 .001 .014 .003 .000 .001 .000 .003 .001  .000 

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

TOTAL 

Pearson Correlation .873
**
 .890

**
 .931

**
 .901

**
 .677

**
 .722

**
 .927

**
 .706

**
 .894

**
 .770

**
 .896

**
 .888

**
 .698

**
 .925

**
 .701

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
HASIL UJI RELIABILITAS PERILAKU ETIS 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 35 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.966 15 
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Lampiran 9 

Hasil Uji Normalitas dan  Independent Sample T-test 

HASIL UJI NORMALITAS 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 PENGETAHUAN AKUNTABILITAS ETIS 

N 35 35 35 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 24.0000 47.7714 58.4286 

Std. Deviation 4.45236 8.58551 12.42930 

Most Extreme Differences 

Absolute .300 .178 .283 

Positive .125 .140 .140 

Negative -.300 -.178 -.283 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.775 1.056 1.673 

Asymp. Sig. (2-tailed) .004 .215 .007 

 
HASIL UJI BEDA PENGETAHUAN DAN PERILAKU ETIS (UJI MANN WHITNEY) 

Ranks 

 KONDISI N Mean Rank Sum of Ranks 

PENGETAHUAN 

PARTAI 30 20.50 615.00 

KPU 5 3.00 15.00 

Total 35   

ETIS 

PARTAI 30 20.47 614.00 

KPU 5 3.20 16.00 

Total 35   

 
Test Statistics

a
 

 PENGETAHUAN ETIS 

Mann-Whitney U .000 1.000 

Wilcoxon W 15.000 16.000 

Z -3.625 -3.506 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000
b
 .000

b
 

a. Grouping Variable: KONDISI 

b. Not corrected for ties. 
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Lampiran 10 

Hasil Mann Whitney U-Test 

 
HASIL UJI AKUNTABILITAS (INDEPENDENT T-TEST) 
 

Group Statistics 

 KONDISI N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

AKUNTABILITAS 
PARTAI 30 50.6333 4.86708 .88860 

KPU 5 30.6000 4.97996 2.22711 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

AKUNTABILITAS 
Equal variances assumed .130 .721 8.497 33 .000 20.03333 2.35770 15.23655 24.83011 

Equal variances not assumed   8.355 5.356 .000 20.03333 2.39784 13.99078 26.07588 
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