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ABSTRAK
Agustini R, Melyda. 2016. Pola dan Kadar Ketajaman Argumen pada Bagian
Pembahasan Artikel Jurnal Terakreditasi: JAK 2014 Universitas Kristen
Petra dan JAM 2015 Universitas Brawijaya. Skripsi. Yogyakarta:
Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan
Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Sanata Dharma.
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pola dan kadar
ketajaman argumen yang bertujuan untuk menggambarkan pola argumen dan
memaparkan kadar ketajaman argumen pada bagian pembahasan artikel jurnaljurnal terakreditasi Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014 dan Jurnal Akuntansi
Multiparadigma 2015.
Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir dan pisau analisis dari teori
Toulmin, dkk. (1979). Menurutnya, argumen terdiri atas enam elemen, yaitu (1)
pernyataan posis (claim), (2) data atau fakta (ground), jaminan (warrant),
pendukung (backing), modalitas (modal qualifiers), dan pengecualian (possible
rebuttal). Dari elemen tersebut, ditemukan pola argumen pada bagian pembahasan
artikel jurnal terakreditasi Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014 dan Jurnal
Akuntansi Multiparadigma 2015 yang dipakai untuk menentukan kadar ketajaman
argumen.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data
penelitian ini wacana secara keseluruhan yang berisi pola dan kadar ketajaman
argumen dalam bagian pembahasan hasil penelitian artikel jurnal. Sumber data
penelitian ini yaitu Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014 Universitas Kristen
Petra dan Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2015 Universitas Brawijaya.
Berdasarkan hasil analisis terhadap pola dan kadar ketajaman argumen pada
bagian pembahasan hasil penelitian artikel jurnal terakreditasi tersebut, ditemukan
pola argumen berikut: (1) D- PP, (2) D-J-PP, (3) D-PP-J, (4) PP-J-D, (5) PP-D-JP, (6) D-J-P-PP, (7) D-J-PP-P, (8), D-P-PP-J (9) PP-J-D-P, (10) J-D-PP-P, (11) JP-PP-D, (12) J-PP-P-D, (13) PP-P-J-P-D, dan (14) D-P-J-PP-J. Dari pola argumen
yang ditemukan, dapat dilihat kadar ketajaman argumen. Kadar ketajaman
argumen dilihat dari dua hal yaitu: (1) berdasarkan kelengkapan elemen-elemen
argumen dan (2) berdasarkan ada atau tidaknya elemen dasar argumen
(pernyataan posisi/claim). Kadar ketajaman argumen yang diukur berdasarkan
kelengkapan elemen-elemen argumen meliputi kategori: (1) cukup lemah, (2)
cukup kuat, dan (3) kuat. Kadar ketajaman argumen yang diukur berdasarkan ada
atau tidaknya elemen dasar argumen (pernyataan posisi/claim) meliputi kategori:
(1) cukup lemah, (2) cukup kuat, dan (3) kuat. Kadar ketajaman argumen dalam
pembahasan hasil penelitian artikel jurnal terakreditasi Jurnal Akuntansi dan
Keuangan 2014 dan Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2015 dominan pada
kategori kuat.
Kata Kunci: pola argumen, kadar ketajaman argumen, jurnal terakreditasi
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ABSTRACT
Agustini R, Melyda. 2016. Pattern and Level of Argument Accuracy in Article
Discussion Part of Accredited Accounting Journal: 2014 JAK of Petra
Christian University and 2015 JAM of Brawijaya University. Thesis.
Yogyakarta: Indonesian Language Literary Education Study Program,
Department of Language Education and Arts, Faculty of Teachers Training
and Education, Sanata Dharma University.
The problem imraised in this research was about the pattern and level of
argument accuracy in article discussion part of accredited accounting journal
which had goals to describe the argument pattern and explain the level of
argument accuracy in article discussion part of accredited accounting journal
2014 Accounting and Finance Journal of Petra Christian University and 2015
Multi-paradigm Accounting Journal of Brawijaya University.
This research used the framework of thinking and analysis from Toulmin, et
al. theory (1979). According to the theory, argument consists of six elements,
which are (1) claim, (2) ground, (3) warrant, (4) backing, (5) modal qualifiers, and
(6) possible rebuttal. From those elements, there was argument pattern found in
the article discussion part of accredited journal 2014 Accounting and Finance
Journal and 2015 Multi-paradigm Accounting Journal. The argument pattern was
used to decide the level of argument accuracy.
This research was a qualitative descriptive research type. The research data
were whole passage which containing pattern and level of argument accuracy in
the discussion part of article research result of journal. The sources of the research
data were from 2014 Accounting and Finance Journal of Petra Christian
University and 2015 Multi-paradigm Accounting Journal of Brawijaya University.
Based on the research result towards the pattern and level of argument
accuracy in discussion part of article research result of its accredited journals,
there were found some argument patterns such as: (1) D- PP, (2) D-J-PP, (3) DPP-J, (4) PP-J-D, (5) PP-D-J-P, (6) D-J-P-PP, (7) D-J-PP-P, (8), D-P-PP-J (9) PPJ-D-P, (10) J-D-PP-P, (11) J-P-PP-D, (12) J-PP-P-D, (13) PP-P-J-P-D, dan (14)
D-P-J-PP-J. From the found argument patterns, there could be seen the level of
the argument accuracy. The level of argument accuracy could be observed from
two things: (1) based on the completeness of argument elements, and (2) based on
the presence or absence of argument basic element (claim) consisting of
categories, such as: (1) weak enough, (2) strong enough, and (3) strong. The level
or argument accuracy in the discussion part of article research result of accredited
accounting journal was dominantly on strong category.
Keywords: argument patterns, the level of argument accuracy, accredited journals
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BAB I
PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya akan dikaji enam
hal, yaitu (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian,
(4) manfaat penelitian, (5) batasan istilah, dan (6) sistematika penyajian. Keenam
hal tersebut di atas akan dijelaskan satu per satu dalam subbab di bawah ini.

1.1 Latar Belakang Masalah
Jurnal merupakan hal yang tidak asing lagi di suatu perguruan tinggi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 594), jurnal adalah majalah yang
khusus memuat artikel dalam bidang ilmu tertentu. Jurnal disebut juga terbitan
berkala ilmiah. Jurnal diterbitkan oleh lembaga pengelola jurnal suatu perguruan
tinggi. Suatu jurnal terdiri atas beberapa artikel di dalamnya.
Penerbitan jurnal dapat dijadikan salah satu kriteria yang dipakai untuk
menilai kualitas suatu kelembagaan di perguruan tinggi. Kualitas suatu lembaga
pengelola jurnal di perguruan tinggi dikatakan baik apabila mampu menerbitkan
jurnal yang merupakan produk yang bermutu. Jurnal juga dapat dijadikan tolok
ukur dinamika akademik dan ilmiah.
Publikasi ilmiah berupa jurnal merupakan upaya untuk meningkatkan
eksistensi dan daya saing suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu, publikasi ilmiah
perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, berdasarkan surat yang
diedarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2012 terungkap
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bahwa jumlah karya ilmiah perguruan tinggi Indonesia secara total masih rendah
jika dibandingkan dengan Malaysia. Secara keseluruhan, jumlah karya ilmiah
perguruan tinggi Indonesia hanya sekitar sepertujuh dari karya ilmiah perguruan
tinggi Malaysia.
Terbitan berkala ilmiah atau jurnal suatu perguruan tinggi ada yang sudah
terakreditasi dan ada yang belum. Jurnal yang sudah terakreditasi tentu saja jurnal
yang mempunyai „kualitas‟ yang baik. Ada kriteria-kriteria tertentu yang
dijadikan dasar penilaian suatu jurnal hingga dikatakan terakreditasi atau tidak.
Kriteria-kriteria ini tercantum dalam sebuah aturan yang dijadikan pedoman untuk
menilai jurnal suatu perguruan tinggi.
Pedoman akreditasi suatu terbitan berkala ilmiah diatur oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi No. 49/DIKTI/Kep/2011. Dalam buku yang berjudul
Menulis Artikel Ilmiah yang Komunikatif: Strategi Menembus Jurnal Akademik
Bereputasi tulisan Wahyu Wibowo (2013: 129) yang berisi pedoman akreditasi
terbitan berkala ilmiah diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No.
49/DIKTI/Kep/2011, pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah terdiri atas 122
indikator yang menjadi penjati diri sebuah terbitan berkala ilmiah, yang
merupakan kriteria untuk menentukan peringkat dan status akreditasi suatu
terbitan berkala ilmiah. Nilai dan pembobotan diukur berdasarkan dimensi fisik
atau tampilan, manajemen, dan substansi yang diperinci ke dalam berbagai segi
dengan bobotnya masing-masing.
Berdasarkan pedoman akreditasi terbitan berkala ilmiah diatur oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi No. 49/DIKTI/Kep/2011, status akreditasi hanya
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sampai pada peringkat baik sepeti pada tabel 1. Adapun jurnal-jurnal akuntansi
yang mendapat status terakreditasi dari Dikti yaitu Jurnal Akuntansi dan
Keuangan, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Economic Journal of Emerging
Markets (EJEM), Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Jurnal Akuntansi dan
Manajemen STIE YKPN, Journal of Indonesian Economy and Business (Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Indonesia), Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia,
Indonesia Capital Market Review, Jurnal Keuangan dan Perbankan, dan Jurnal
Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
Tabel 1. Status, Skor, dan Peringkat Akreditasi
Terbitan Berkala Ilmiah
Status
Skor
Peringkat
Terakreditasi

Tidak terakreditasi

>85

A (Sangat Baik)

70—85

B (Baik)

<70

Kurang

Jurnal yang menjadi objek penelitian ini merupakan jurnal yang telah
terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sebagai jurnal yang
terakreditasi, tentu saja seharusnya kualitas jurnal ini tidak diragukan lagi.
Kualitas jurnal salah satunya dilihat dari substansi artikel. Substansi ini dilihat
dari pembahasan hasil penelitian pada artikel jurnal.
Bagian terpenting pada sebuah artikel jurnal yaitu bagian pembahasan hasil
penelitian. Bagian ini merupakan jantung karya ilmiah. Bagian pembahasan ini
berisi analisis data dan pembahasan dari hasil analisis data tersebut. Tujuan
pembahasan menurut Tanjung & Ardial (2007: 66—67), yaitu (1) menjawab
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masalah penelitian, atau menunjukkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, (2)
menafsirkan temuan penelitian, (3) mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam
kumpulan pengetahuan yang telah mapan, (4) memodifikasi teori yang ada atau
menyusun teori baru, dan (5) menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian,
termasuk keterbatasan temuan penelitian.
Artikel jurnal bidang akuntansi yang diteliti ini merupakan jenis penelitian
kuantitatif. Menurut Wibowo (2013: 64), analisis di dalam penelitian kuantitatif
pada umumnya berupa uraian argumentatif tentang pengujian hipotesis
berdasarkan teori-teori yang digunakan. Uraian argumentatif ini berguna untuk
menjelaskan dan mempertahankan „penemuan‟ yang didasarkan pada pengujian
hipotesis dengan berlandaskan pada teori-teori yang mendukung dan relevan
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sebelum menguji hipotesis,
peneliti harus meramu data yang valid terlebih dahulu. Setelah itu, barulah
menguji hipotesis. Inilah yang menjadi penguat penemuan peneliti. Agar semakin
kuat dan tak terpatahkan, peneliti harus menggunakan argumen untuk
menguraikan analisisnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 85),
argumen merupakan alasan yang dipakai memperkuat atau menolak suatu
pendapat, pendirian, atau gagasan. Seorang peneliti tidak asal memberikan
argumen tanpa disertai bukti yang kuat berupa data dan fakta. Wright (1982: 4)
mengungkakan bahwa arguments here are not something one gets into, but rather
something one constructs, offers to someone, brings to bear on an issue, or
evaluate. Menurutnya, argumen tidak hanya dipakai untuk menyampaikan
persoalan, tetapi lebih dari itu seseorang membangun gagasan, menentang
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pendapat seseorang, untuk mempertahankan persoalan, atau menilai. Penggunaan
argumen pada pembahasan untuk membangun gagasan agar semakin kuat,
menentang pendapat seseorang, mempertahankan pendapat, dan menilai suatu
permasalahan.
Argumen pada bagian pembahasan hasil penelitian artikel jurnal imiah
digunakan untuk memperkuat hasil temuan penelitian. Argumen yang kuat tidak
akan terpatahkan. Untuk memperkuat argumennya, peneliti memberikan alasanalasan yang rasional dan logis. Alasan yang rasional dan logis dapat dilihat dari
sajian bukti dan fakta. Bukti dan fakta pada penelitian kuantitatif, menurut
Wibowo (2013: 64) dijabarkan menggunakan „bantuan‟ grafik, bagan, atau tabel.
Grafik, bagan, atat tabel ini dinarasikan secara deskriptif dan argumentatif.
Argumen terdiri atas enam elemen menurut Toulmin, dkk. (1979). Elemenelemen argumen yaitu 1) pernyataan posisi, 2) data atau fakta, 3) jaminan, 4)
dukungan, 5) modalitas, dan 6) pengecualian. Dari elemen-elemen tersebut, dapat
diukur kadar ketajaman suatu argumen pada bagian pembahasan hasil penelitian.
Semakin lengkap elemen-elemen argumen pada bagian pembahasan hasil
penelitian, semakin tinggi pula kadar ketajaman argumen. Begitu pula sebaliknya.
Selain itu, kadar ketajaman argumen juga dapat diukur dari ada atau tidaknya
elemen dasar argumen yaitu, pernyataan posisi (claim). Argumen yang di
dalamnya tidak mengandung pernyataan posisi merupakan argumen yang buruk.
Namun pada kenyataannya, tidak semua argumen pada bagian pembahasan
hasil penelitian dapat dikatakan tajam. Kadang kala, peneliti hanya memberikan
pernyataan posisi menurut pendapat pribadi tanpa landasan apapun. Padahal,
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untuk mempertajam argumennya, peneliti perlu memberikan alasan yang rasional
dan logis berupa data dan fakta. Oleh karena itu, peneliti perlu memberikan
pernyataan posisi yang disertai dengan data dan fakta, bukan sekadar pernyataan
posisi pribadi tanpa landasan. Selain itu, ada pula argumen yang hanya berisi data
tanpa ada pernyataan posisi. Padahal, elemen dasar sebuah argumen yaitu
pernyataan posisi. Hal ini akan mempengaruhi kualitas pembahasan hasil
penelitian pada artikel yang ditulis. Kualitas pembahasan yang kurang baik berarti
pula mempengaruhi kualitas substansi artikel jurnal tersebut karena sekali lagi
ditekankan bagian pembahasan merupakan jantung karya ilmiah. Selain itu,
argumen banyak terdapat pada bagian ini.
Menurut Fatihudin & Iis (2011: 92), pada bagian pembahasan terlihat
sejauhmana „referensi‟ dan „wawasan keilmuan‟ yang telah dimiliki penulis.
Apakah penulis memiliki wawasan luas atau sempit dalam mengkaji masalah
yang diangkat akan kelihatan dari analisis dan uraian pembahasannya. Sejalan
dengan itu, Wibowo (2013: 65) berpendapat bahwa pembahasan akan
mencerminkan kecendekiaan peneliti, apabila memenuhi hal-hal di antaranya: (a)
kelogisan argumentasi peneliti dalam menjelaskan pola atau kategorinya; (b)
kemanfaatan tafsiran peneliti sehubungan dengan penjelasan pola atau
kategorinya; dan (c) kemampuan menyajikan pembahasan secara sistematis
melalui paragraf yang baik.
Peneliti memilih pola argumen pada bagian pembahasan artikel karena
pembahasan merupakan jantung sebuah karya tulis ilmiah. Selain itu, pada bagian
pembahasan biasanya mengandung banyak argumen. Pola argumen ini dijadikan
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dasar untuk mengukur kadar ketajaman argumen suatu karya tulis ilmiah,
khususnya jurnal terakreditasi. Pembahasan hasil penelitian yang di dalamnya
terdapat elemen argumen yang lengkap, maka dikatakan memiliki kadar
ketajaman argumen yang tinggi. Peneliti akan menggambarkan pola argumen dan
kadar ketajamannya pada bagian pembahasan hasil penelitian jurnal terkareditasi.
Hasil analisis peneliti terhadap bagian pembahasan hasil penelitian jurnal
terakreditasi akan mencerminkan kualitas jurnal suatu perguruan tinggi. Kualitas
ini dapat dilihat dari pola argumen yang mengandung elemen-elemen argumen.
Pola ini dijadikan dasar untuk menilai kadar ketajaman argumen penulis dengan
mengacu pada rubrik penilaian yang dikembangkan dari Toulmin’s argument
assignment.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh
peneliti yaitu:
(1) Apa saja pola argumen yang terdapat pada bagian pembahasan artikel jurnal
terakreditasi: Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014 dan Jurnal Akuntansi
Multiparadigma 2015?
(2) Bagaimana kadar ketajaman argumen yang terdapat pada bagian pembahasan
artikel jurnal terakreditasi: Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014 dan Jurnal
Akuntansi Multiparadigma 2015?
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan suatu penelitian tentu saja selaras dengan rumusan masalah. Oleh
karena itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
(1) Untuk menggambarkan pola argumentasi pada bagian pembahasan artikel
jurnal terakreditasi: Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014 dan Jurnal
Akuntansi Multiparadigma 2015.
(2) Untuk memaparkan kadar ketajaman argumen pada bagian pembahasan
artikel jurnal terakreditasi: Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014 dan Jurnal
Akuntansi Multiparadigma 2015.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoretis maupun
praktis. Adapun manfaat secara teoretis dan praktis adalah sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini untuk menambah khasanah pengetahuan dan
memperluas kajian mengenai pola dan kadar ketajaman argumen pada bagian
pembahasan artikel jurnal terakreditasi pada Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014
dan Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
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1.4.2 Manfaat Praktis
Selain manfaat teoretis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat
memberikan manfaat praktis. Berikut ini merupakan manfaat-manfaat praktis
yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

(1) Bagi pengelola jurnal di perguruan tinggi
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas jurnal
yang diterbitkan. Pengelola jurnal di perguruan tinggi harus menyeleksi setiap
artikel jurnal yang masuk dengan menganalisis pola dan kadar ketajaman argumen
yang terdapat pada bagian pembahasan hasil penelitian, khususnya pada jurnal
bidang akuntansi.

(2) Bagi peneliti lain
Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang ingin mendalami
tentang pola dan kadar ketajaman argumen pada bagian pembahasan artikel jurnal
terakreditasi khususnya bidang akuntansi.

1.5 Batasan istilah
Agar mempunyai konsep yang sama dalam berbagai istilah yang digunakan
dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan istilah. Adapun batasan istilah
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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(1) Pola Argumen
Pola argumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu pola argumen
yang disusun atas elemen-elemen argumen yang diutarakan oleh Toulmin, dkk.
Elemen-elemen argumen menurut Toulmin, dkk. (1979: 25) yaitu: 1) pernyataan
posisi, 2) data atau fakta, 3) jaminan, 4) dukungan, 5) modalitas, dan 6)
pengecualian.

(2) Bagian Pembahasan Artikel
Pembahasan merupakan bagian dari tulisan ilmiah seperti artikel. Bagian
pembahasan ini mengupas, menganalisis, dan menginterpretasi data. Bagian ini
menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

(3) Jurnal terakreditasi
Jurnal terakreditasi adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam bidang
ilmu tertentu yang diterbitkan oleh suatu perguruan tinggi atau instansi dan telah
mendapat status terakreditasi oleh Dikti.

(4) JAK 2014 dan JAM 2015
JAK merupakan akronim dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan, sedangkan
JAM merupakan akronim dari Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Dua akronim
tersebut berada pada judul skripsi ini. Nama jurnal diakronimkan agar judul
tulisan ini efektif.
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1.6 Sistematika Penyajian
Penyajian hasil penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab I merupakan bab
pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penyajian. Bab II merupakan
bab landasan teori yang berisi penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori.
Bab III merupakan bab metodologi penelitian. Bab ini berisi mengenai jenis
penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian,
teknis analisis data, dan triangulasi data. Bab IV adalah bab hasil penelitian dan
pembahasan. Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan. Bab V merupakan
bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Bab II ini merupakan bab landasan teori, di mana di dalamnya akan dikaji dua
hal, yaitu (1) penelitian terdahulu yang relevan dan (2) kajian teori. Kedua hal
tersebut akan dijelaskan satu per satu dalam subbab di bawah ini.

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian mengenai argumen yang berdasarkan pada elemen-elemen
argumen yang dikemukakan oleh Toulmin, dkk. (1979) dalam sebuah karya tulis
memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Walaupun demikian, kajian
penelitian-penelitian itu sangat beragam sesuai dengan masalah yang diamati.
Sumber data yang dianalisis pun beragam. Dari beberapa penelitian yang sudah
dilakukan, peneliti mengambil tiga penelitian yang relevan dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti.
Pertama, penelitian yang relevan berjudul Penalaran dalam Karya Tulis
Populer Argumentatif (2009) oleh Dawud. Penulis menggunakan elemen-elemen
argumen Toulmin (1979) dalam menganalisis pola penalaran dalam karya tulis
populer argumentatif. Data dalam penelitian tersebut yaitu teks karya tulis populer
argumentatif yang terdiri atas 229 tulisan yang dimuat dalam surat kabar Kompas,
Republika, dan Pikiran Rakyat edisi tahun 2007.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola penalaran dalam tulis
populer argumentatif dapat digolongkan atas penalaran yang berpola rumit, yakni
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penalaran yang terdiri atas dua bukti secara bebas mendukung sebuah pendirian,
dua atau tiga bukti secara kombinasi mendukung sebuah pendirian, dan penalaran
rumit mata rantai yang berupa rangkaian sebuah bukti mendukung sebuah
pendirian bawahan serta pendirian bawahan itu mendukung sebuah pendirian
utama.
Penalaran dalam karya tulis argumentatif tersebut digolongkan menjadi dua,
yaitu penalaran yang berpola rumit dan penalaran rumit mata rantai. Penalaran
yang berpola rumit ini mengandung elemen pernyataan posisi (klaim/pendirian),
data atau fakta, dan jaminan. Selanjutnya, penalaran rumit mata rantai. Pola ini
mengandung elemen pernyataan posisi (klaim/pendirian), data atau fakta,
jaminan, dan dukungan.
Kedua, penelitian yang berjudul Analisis Karangan Argumentasi Siswa Kelas
XI SMKN 12 Malang Tahun Pelajaran 2011/2012 oleh Umami, dkk.(2012)
Tujuan penelitian tersebut untuk mendeskripsikan karakteristik, wujud, dan pola
argumen dalam karangan argumentasi siswa kelas XI SMKN 12 Malang.
Penelitian ini menggunakan metode deskrpitif kualitatif. Hasil penelitian adalah
(1) karakteristik argumen berupa claim, ground, warrant, support, dan qualifier;
(2) wujud argumen berupa genus, sebab-akibat, perbandingan, pertentangan,
genus dan sebab-akibat, dan pertentangan dan genus; dan (3) pola argumen
bervarian induktif berupa generalisasi, hipotesis, hubungan kausal, dan pola
deduktif berupa entimem.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik argumen dalam karangan
argumentasi siswa kelas XI SMKN 12 Malang tahun pelajaran 2011/2012, terdiri
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dari pernyataan posisi (claim), data atau fakta (ground), jaminan (warrant),
dukungan (support), dan modalitas (modal qualifier). Sebagian karangan siswa
selalu muncul dua atau lebih karakteristik argumentasi, yaitu (1) claim dan
ground, (2) claim, ground, dan support, (3) ground, support, claim dan warrant,
dan (4) claim, ground, warrant, support, dan qualifier. Wujud argumen dalam
karangan argumentasi siswa kelas XI SMKN 12 Malang tahun pelajaran
2011/2012 terdapat genus, sebab-akibat, perbandingan, dan pertentangan. Dalam
satu karangan mereka juga menggunakan dua wujud sekaligus, yaitu genus dan
sebab-akibat, pertentangan dan genus. Pola argumen dalam karangan argumentasi
siswa kelas XI SMKN 12 Malang tahun pelajaran 2011/2012 yang menggunakan
pola induktif dan deduktif. Pola induktif terdiri dari (1) generalisasi, (2) hipotesis,
dan (3) hubungan kausal. Generalisasi dalam karangan argumentasi siswa tersebut
berupa generalisasi dengan loncatan induktif, sedangkan hubungan kausal dalam
karangan argumentasi siswa tersebut berupa sebab akibat. Pola deduktif dalam
karangan argumentasi siswa tidak ditemukan dalam bentuk silogisme lengkap,
namun hanya ditemukan dalam bentuk entimem.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih, dkk. (2015) yang
berjudul Pola Berpikir Deduktif pada Argumen Bagian Pembahasan Artikel
Ilmiah Jurnal Terakreditasi Bidang Humaniora. Penelitian tersebut mengangkat
rumusan masalah yaitu bagaimanakah pola-pola argumen artikel-artikel dalam
jurnal-jurnal nasional bidang humaniora yang telah berstatus terakreditasi,
khususnya pada bagian pembahasan.
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Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pola argumen yang menerapkan
model berpikir deduksi sangat dominan digunakan pada bagian pembahasan
jurnal terakreditasi bidang humaniora. Dominasi model berpikir tersebut
disebabkan oleh banyak hal, misal budaya pikir masyarakat, daya kritis penulis
dalam berpikir ilmiah, rendahnya budaya ilmiah penulis, dan kurangnya strategi
penulis dalam pengembangan model berpikir deduksi.
Ketiga penelitian di atas mengangkat topik yang sama mengenai argumen
yang terdapat dalam sebuah karya tulis, baik itu yang berupa karya tulis populer
argumentatif, karangan siswa kelas XI, maupun artikel ilmiah. Ketiganya juga
mengacu pada teori mengenai elemen-elemen argumen yang dikemukakan oleh
Toulmin, dkk. (1979). Hanya saja, ketiga penelitian di atas menggunakan elemenelemen argumen oleh Toulmin untuk keperluan yang berbeda. Penelitian relevan
yang

pertama

menggunakan

elemen-elemen

argumen

Toulmin

untuk

mengklasifikasi pola argumen menjadi penalaran yang berpola rumit dan
penalaran rumit mata rantai. Penelitian yang kedua menggunakan elemen-elemen
argumen Toulmin untuk mendeskripsikan karakteristik argumen. Selanjutnya,
penelitian yang ketiga menggunakan elemen-elemen tersebut untuk mengukur
kadar ketajaman sebuah argumen pada bagian pembahasan artikel jurnal
terakreditasi bidang humaniora.
Penelitian yang dilakukan ini mengkaji pola argumen pada bagian
pembahasan artikel jurnal terakreditasi bidang akuntansi. Peneliti mengkaji pola
argumen dengan menggunakan teori Toulmin, dkk. (1979) mengenai elemenelemen argumen untuk menentukan kadar ketajaman argumen. Penelitian
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dilakukan untuk mengembangkan analisis mengenai pola dan kadar ketajaman
argumen yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Apabila dilihat, kajian
penelitian-penelitian di atas sangat beragam sesuai dengan masalah yang diamati.
Sumber data yang dianalisis pun beragam. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

2.2 Kajian Teori
Kajian teori yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu kajian mengenai
pengertian argumen, elemen-elemen argumen, pola-pola argumen, dan jenis
argumen. Keempat kajian tersebut akan dijabarkan satu per satu di bawah ini.

2.2.1 Pengertian Argumen
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 85), argumen adalah alasan
yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau
gagasan. Pengertian lain diungkapkan oleh Toulmin, dkk. (1979: 13), an
argument, in the sense of a train of reasoning, is the sequence of interlinked
claims and reason that, between them, establish the content and force of the
position for which a particular speaker is arguing. Sebuah argumen, dalam arti
deretan penalaran, adalah rangkaian pernyataan posisi dan alasan yang saling
terkait, yang di antara keduanya terbangun konten dan kekuatan posisi di mana
pembicara tertentu berargumen. Mengacu pada pendapat Toulmin, dkk., perlu
ditegaskan bahwa argumen bukanlah alasan, melainkan rangkaian pernyataan
posisi yang didukung oleh alasan yang rasional dan logis.
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Selanjutnya, Toulmin (1979: 13) mengungkapkan bahwa the word argument
has two distinct colloquial sense: it can refer either to a “train of reasoning” or,
alternatively, to a shouting match or other human dispute. Kata „argumen‟
memiliki dua pengertian yang berbeda: argumen dapat merujuk pada "deretan
penalaran" atau dapat pula

merujuk pada perselisihan pendapat. Dalam

pengertian pertama, argumen adalah suatu pernyataan posisi yang disertai alasan
yang bersifat kuat atau lemah, bisa dipercaya ataupun tidak, logis atau tidak
masuk akal, serta singkat ataupun rumit. Lalu, dalam pengertian kedua, argumen
adalah sesuatu di mana seseorang mengemukakan dan mempertahankan
pendapatnya di hadapan orang lain.
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa argumen adalah pernyataan
posisi yang disertai alasan yang mencerminkan penalaran seseorang untuk
memperkuat, menantang, atau mendukung suatu pendapat yang berupa rangkaian
fakta-fakta dan bukti agar pendapatnya sulit dibantahkan. Argumen ini sangat
diperlukan. Apabila argumen tidak kuat, pendapat Anda akan mudah dipatahkan.
Argumen digunakan saat mengomentari dan menginterpretasi masalah. Saat
mengomentari dan menginterpretasi, digunakan pandangan pakar agar argumen
yang diberikan terarah, bukan hanya argumen pribadi tanpa pandangan pakar.

2.2.2 Elemen-elemen Argumen Menurut Toulmin
Pengertian elemen yaitu bagian (yang penting, yang dibutuhkan) dari
keseluruhan yang lebih besar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 364).
Elemen merupakan bagian yang menjadi penyusun suatu keseluruhan yang lebih
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besar. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian
elemen-elemen argumen yaitu bagian-bagian yang menjadi penyusun suatu
argumen.
Menurut Toulmin, dkk. (1979), argumen terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
(1) pernyataan, (2) data atau fakta, (3) jaminan, (4) dukungan, (5) modalitas, dan
(6) pengecualian. Elemen-elemen ini saling berhubungan satu sama lain seperti
yang diungkapkan oleh Toulmin, dkk (1979: 25) yaitu they are connected
together. Kehadiran setiap elemen pada argumen bersinergi dan saling
menguatkan. Oleh karena itu, ketidakhadiran satu elemen berpotensi untuk
melemahkan.

Pernyataan
posisi
Data atau
fakta

Pengecualian

Argumen
Jaminan

Modalitas
Dukungan

Bagan 1: Elemen-elemen Argumen

Telah dijabarkan di atas bahwa argumen memiliki enam elemen pembentuk.
Berikut ini penjabaran enam elemen argumen yang dikemukan oleh Tolumin, dkk.
(1979: 25—27).

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

19

(1) Pernyataan Posisi
Pernyataan posisi (claim) merupakan elemen pokok sebuah argumen.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan “when we are asked to embark on an
argument, there is always some “destination” we are invited to arrive at.”
Menurutnya, ketika

diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada

beberapa "tujuan" yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai
melalui argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang
merupakan pendirian penulis. Oleh karena itu, pernyataan posisi merupakan
elemen pokok sebuah argumen.
Toulmin, dkk. (1979: 25) merumuskan pertanyaan berikut: what exactly
are you claiming? Where precisely do you stand on this issue? And what
position are you asking us to agree to as the outcome of your argument? Agar
mengerti apa yang dimaksud dengan pernyataan posisi, diajukan pertanyaan
berikut: apa yang sebenarnya Anda klaim? Di mana tepatnya dukungan Anda
dalam hal ini? Posisi yang apa yang Anda harapkan untuk disetujui sebagai
hasil dari argumen Anda? Pertanyaan-pertanyaan di atas mengantarkan pada
pengertian pernyataan posisi (claim).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernyataan posisi adalah pernyataan yang
berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Di sini akan
terlihat posisi seseorang terhadap suatu persoalan, apakah ia mendukung atau
menolak permasalahan yang ada dengan memberikan alasaan-alasan.
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Contoh:
Asumsi rasionalitas sulit dipenuhi seperti kenyataan tidak memadainya informasi
mengenai sifat masalah dan penyelesaian kekurangan waktu dan uang untuk
mengumpulkan informasi yang lebih lengkap. Hal ini mungkin menyebabkan
ketidakmampuan untuk mengingat sejumlah besar informasi, dan batas-batas
kecerdasan mereka sendiri.
(Sumber: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2013)

Mengacu pada pengertian pernyataan posisi di atas, ketika akan
menganalisis elemen pernyataan posisi pada sebuah wacana argumentatif,
dapat diajukan sebuah pertanyaan yaitu apa yang menjadi pendirian atau
standpoint seorang peneliti/penulis? Hal ini akan memudahkan identifikasi
terhadap elemen pernyataan posisi.

(2) Data atau fakta
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa “having clarified the claim,
we must consider what kind of underlying foundation is required if a claim of
this particular kind is to be accepted as solid and reliable.” Menurutnya,
setelah memberikan pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang
diperlukan agar pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan
terpercaya.
Dari kalimat tersebut, dapat dirumuskan bahwa data atau fakta
merupakan dasar yang menjadi alasan atau bukti dari pemberian pernyataan
posisi. Setelah memberikan pernyataan, kita harus mempertimbangkan dasar
yang diperlukan jika pernyataan posisi tertentu akan diterima sebagai hal
yang kuat dan terpercaya. Data atau fakta dibutuhkan untuk memperkuat
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pernyataan posisi. Seseorang tidak bisa begitu saja memberikan pernyataan
posisi tanpa disertai data atau fakta yang kuat.
Mengacu pada pendapat Toulmin, dkk. (1979: 25), data atau fakta pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum,
data statistik, dan kesaksian seseorang.
Contoh:
Dalam kenyataannya, kondisi dunia dan kemampuan manusia sendiri tidaklah
sesempurna itu. Salah seorang narasumber, menerangkan dalam sebuah
penjelesannya yaitu: “Intinya analisa satu gudang, satu lapangan, begitu sudah beli
itu semua gak diperlukan. Sekarang, mau analisa 1 tahun atau 100 tahun, begitu
beli di harga 3000 misalnya. Dengan analisa apapun lah, harapannya tentu akan
naik. Tapi ketika kenyataannya ternyata turun, trus mau apa. Jadi memang ada
faktor lain, yaitu bagaimana strategi yang digunakan”.
(Sumber: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2013)

Mengacu pada pengertian data, ketika akan menganalisis elemen data
atau fakta pada sebuah wacana argumentatif, dapat diajukan sebuah
pertanyaan yaitu apa yang menjadi dasar atau alasan pendirian atau
standpoint seorang peneliti/penulis? Hal ini akan memudahkan identifikasi
terhadap elemen data atau fakta.

(3) Jaminan
Toulmin, dkk. (1979: 26), knowing on what grounds a claim is founded
is, however, only the first step toward getting clear about its solidity and
reliability. Next we must check whether these grounds really do provide
genuine support for this particular claim and are not just a lot of irrelevant
information having nothing to do with the claim in question. Menurutnya,
untuk mengetahui apakah data sebuah pernyataan posisi mempunyai bukti
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atau alasan, yaitu memperjelas kekuatan dan kepercayaan data itu. Kemudian
harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar memberikan
dukungan untuk pernyataan posisi tertentu dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan klaim
tersebut.
Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan
jembatan yang menghubungkan pernyataan posisi dengan data atau fakta
yang ada. Di sini akan terlihat hubungan pernyataan posisi dengan fakta atau
data. Data atau fakta yang diberikan harus relavan dengan pernyataan posisi.
Jaminan berfungsi sebagai dasar pembenaran sebuah pernyataan posisi.
Contoh:
Terlebih ketika dihadapkan pada kondisi overload informasi, di mana kapasitas otak
telah penuh sesak memilah dan menganalisis semua informasi, pertimbangan
rasional menjadi sulit dilakukan.
( Sumber: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2013)

Mengacu pada pengertian jaminan, ketika akan menganalisis elemen
jaminan pada sebuah wacana argumentatif, dapat diajukan sebuah pertanyaan
yaitu apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi? Hal ini akan
memudahkan identifikasi terhadap jaminan.

(4) Pendukung
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), warrant themselves cannot be taken
wholly on trust. The warrants relied on to authorize arguments in different

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

23

fields of reasoning require correspondingly different kinds of backing.
Jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Jaminan akan menjadi
lebih kuat apabila disertai berbagai jenis dukungan. Jaminan yang diandalkan
untuk mengesahkan argumen di berbagai bidang penalaran membutuhkan
berbagai jenis dukungan.
Contoh:
Aumann (1997:5) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya
bounded rationality antara lain adalah informasi yang datang dari luar sering sangat
kompetitif atau informasi itu tidak sempurna, kendala waktu dan biaya, serta
keterbatasan seorang mengambil keputusan yang rasional untuk mengerti dan
memahami masalah dan informasi, terutama informasi dan teknologi. Salah satu
syarat rasionalitas adalah informasi lengkap, sehingga tanpa kelengkapan informasi
maka manusia dianggap kurang bisa mempertimbangkan berbagai kemungkinan
yang dijadikan bahan keputusan.
(Sumber: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2013)

Mengacu pada pengertian pendukung, ketika akan menganalisis elemen
pendukung pada sebuah wacana argumentatif, dapat diajukan sebuah
pertanyaan yaitu apa yang dapat mendukung dan memperkuat jaminan yang
diajukan? Hal ini akan memudahkan identifikasi terhadap dukungan.

(5) Modalitas
Menurut Toulmin, dkk. (1979: 26), not all arguments support their
claims or conclusions with the same degree of certainly. Tidak semua
argumen mendukung pernyataan posisi atau kesimpulannya dengan tingkat
kepastian yang sama. We possess a familiar set f colloquial adverbs and
adverbial phrases that are customarily used to mark these modalities—as
modal qualifiers or modifiers. Kata keterangan dan frasa keterangan yang
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sering digunakan untuk menandai pengandaian—sebagai modalitas atau kata
yang menunjukkan sifat. Istilah ini menunjuk pada kekuatan atau kelemahan,
kondisi, dan/atau batasan pernyataan posisi yang diajukan. Fungsinya adalah
untuk menunjukkan kekuatan rasional untuk menjadi pelengkap pernyataan
posisi (PP) pada dasar hubungan antara data (D) , jaminan (J), dan dukugan
(P). Menurut Toulmin, dkk. (1979: 70—71), kata keterangan dan frasa
keterangan yang merupakan modalitas yaitu: sejauh ada buktinya, sepertinya,
sangat mungkin, mungkin, kelihatannya, tentu.
Menurut Chaer (2012: 262), istilah modalitas merujuk pada pengertian
mengenai keterangan kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal
yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, dan peristiwa; atau
juga terhadap lawan bicaranya. Chaer juga menyatakan bahwa modalitas
dinyatakan secara leksikal dengan kata-kata mungkin, barangkali, sebaiknya,
seharusnya, tentu, pasti, boleh, mau, ingin, dan seyogyanya.
Menurut Alwi (1992: 2—3), bentuk yang menggambarkan sikap
pembicara itu ada yang berupa unsur gramatikal dan ada pula yang berupa
unsur leksikal. Penggambaran sikap pembicara secara gramatikal lazimnya
terdapat pada bahasa-bahasa rumpun bahasa Indo-Eropa yang disebut dengan
modus, sedangkan penggambaran sikap pembicara secara leksikal berbentuk
kata, frasa, ata klausa. Menurutnya, pengungkapan sikap pembicara secara
leksikal dalam bahasa Indonesia dapat melalui verba pewatas seperti akan
dan harus, adverbia seperti seharusnya dan barangkali, atau klausa seperti
saya kira dan saya ingin.
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Dari tiga pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa modalitas
adalah pengungkapan sikap pembicara yang menunjukkan derajat kepastian
sebuah argumen. Selain itu, dapat dirumuskan bahwa derajat kepastian ini
dapat bersifat rendah, dapat pula bersifat tinggi. Derajat kepastian yang
rendah

ditandai

dengan

modalitas

mungkin,

barangkali,

agaknya,

kelihatannya, dan sepertinya. Derajat kepastian yang rendah menimbulkan
„keragu-raguan‟ yang hanya merupakan asumsi penulis. Sebaliknya, derajat
kepastian yang tinggi diungkapkan penulis dengan mantap melalui modalitas
tentu, pasti, dan harus.
Contoh:
Asumsi rasionalitas sulit dipenuhi seperti kenyataan tidak memadainya informasi
mengenai sifat masalah dan penyelesaian kekurangan waktu dan uang untuk
mengumpulkan informasi yang lebih lengkap. Hal ini mungkin menyebabkan
ketidakmampuan untuk mengingat sejumlah besar informasi, dan batas-batas
kecerdasan mereka sendiri.
(Sumber: Jurnal Akuntansi Multiparadima, 2013)

Rani, dkk. (2006: 40—42) juga mengungkapkan bahwa modalitas terbagi
dua, yaitu sebagai penanda kepastian dan penanda kemungkinan. Penanda
kepastian berupa kata, frasa seperti perlu, pasti, dan tentu saja, sedangkan
penanda kemungkinan antara lain agaknya, kiranya, kemungkinannya, sejauh ada
bukti, dan sangat mungkin. Berikut merupakan contoh yang diberikan oleh Rani,
dkk. (2006: 41).
(Per) Kemampuan berpikir kritis mahasiswa S1 dapat ditingkatkan, antara lain dengan memberikan
latihan secara intensif dalam menyusun argumen. (Al) Makalah mahasiswa S1 menunjukkan
kelemahan penalaran. Makalah-makalah mahasiswa S1 mengandung argumen-argumen yang rancu.
(Pem) Berpikir kritis ditandai oleh kemampuan menggunakan bahasa secara jelas dan tepat. Berpikir
kritis ini tampak pada skripsi dan makalah mahasiswa S1 yang ditulis dengan penalaran baik. (Pen)
Penelitian Teopilus membuktikan bahwa da hubungan yang positif antara kemampuan akademik
mahasiswa dalam matakuliah logika dengan kemampuan akademik mahasiswa dalam matakuliah
mengarang. (Mo) Dengan demikian, dapat dipastikan pelatihan dapat meningkatkan kualitas
argumen. (Sa) Namun, jika terdapat faktor-faktor di luar, seperti keterbatasan fisik, kelemahan atau
kelambatan berpikir ada pada diri mahasiswa maka usaha meningkatkan kualitas berpikir kritis akan
terganggu.
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Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa kalimat “Dengan demikian, dapat
dipastikan pelatihan dapat meningkatkan kualitas argumen.” merupakan
modalitas. Ini berbeda dengan teori Toulmin, dkk. (1979) yang menyebutkan
bahwa modalitas hanya sebatas kata atau frasa yang menunjukkan sikap
pembicara secara leksikal (modalitas) pembicara. Alwi (1992: 3) juga
mengungkapkan bahwa sikap pembicara berbentuk kata, frasa, ata klausa. Dari
contoh di atas terlihat ketidakkonsistenan antara teori dan penerapan yang
diungkapkan oleh Rani, dkk. Contoh kalimat yang diberikan oleh Rani, dkk.
(2006) dapat diidentifikasi modalitasnya yaitu frasa “dapat dipastikan”.
Mengacu pada pengertian modalitas, ketika akan menganalisis elemen
modalitas pada sebuah wacana argumentatif, dapat diajukan sebuah pertanyaan
yaitu kata atau frasa apa yang menunjukkan derajat kepastian pada pernyataan
posisi yang diajukan? Hal ini akan memudahkan identifikasi terhadap elemen
modalitas.

(6) Pengecualian
Pengecualian digunakan sebagai sanggahan. Toulmin, dkk. (1979: 27)
menyatakan bahwa “What kinds of factors or conditions could throw us off
the road? What possibilities might upset this argument? Berdasarkan kalimat
di atas, dapat ditanyakan jenis faktor atau kondisi apa saja yang bisa
menjatuhkan argumen inni? Kemungkinan apa yang mungkin menentang
argumen ini?
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„hal‟ apa yang sekiranya dapat

menjatuhkan argumen yang dibuat. „Kemungkinan‟ apa yang dapat
digunakan untuk menentang argumen yang dibuat. Dari kemungkinan
tersebut, perlu dihadirkan faktor atau situasi yang dapat dijadikan sebagai
pengecualian. Pengecualian ini dapat melemahkan atau menguatkan
pernyataan posisi.
Contoh:
Pernyataan Posisi
Asumsi rasionalitas sulit dipenuhi seperti kenyataan tidak memadainya informasi
mengenai sifat masalah dan penyelesaian kekurangan waktu dan uang untuk
mengumpulkan informasi yang lebih lengkap. Hal ini mungkin menyebabkan
ketidakmampuan untuk mengingat sejumlah besar informasi, dan batas-batas
kecerdasan mereka sendiri.
(Sumber: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2013)

Pengecualian
Model pengambilan keputusan rasional percaya bahwa cara terbaik untuk
mendapatkan produk terbaik pula adalah dengan mempertimbangkan seluruh
informasi dan menganalisisnya dengan cermat. Memikirkan semua hal dengan sangat
cermat dan teliti memang sangat baik, namun ketika dihadapkan pada realitas kondisi
dan waktu justru dapat mengelabui isu atau fakta yang paling penting.
(Sumber: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2013)

Mengacu pada pengertian pengecualian, ketika akan menganalisis
elemen pengecualian pada sebuah wacana argumentatif, dapat diajukan
sebuah pertanyaan yaitu faktor atau kondisi apa saja yang bisa menjatuhkan
pernyataan posisi yang diajukan? Kemungkinan apa yang mungkin
menentang argumen itu? Hal ini akan memudahkan identifikasi terhadap
elemen pengecualian.
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2.2.3 Pola-pola Argumen
Pola artinya bentuk atau struktur yang tetap (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 2008: 1088). Dalam pengertian ini diketahui kata kuncinya yaitu
„struktur‟. Dari pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa pola-pola argumen
yaitu struktur argumen yang disusun oleh elemen-elemen argumen. Struktur ini
akan digambarkan dengan bagan-bagan yang membentuk suatu pola argumen
tertentu. Pola argumen terdiri atas pola dasar dan pola variasi. Pola variasi
berkembang dari pola dasar. Berikut ini merupakan bagan pola-pola dasar
argumen yang dibentuk oleh elemen-elemen argumen.

2.2.3.1 Pola PP-D
Pola satu ini hanya terdiri oleh elemen pernyataan posisi dan data atau
fakta. Berikut ini disajikan contoh argumen yang terdiri atas pernyataan posisi dan
data atau fakta.
Dalam kenyataannya, kondisi
dunia dan kemampuan manusia
sendiri tidaklah sesempurna itu.
Salah seorang narasumber,
menerangkan dalam sebuah
penjelesannya yaitu: “Intinya
analisa satu gudang, satu
lapangan, begitu sudah beli itu
semua gak diperlukan. Sekarang,
mau analisa 1 tahun atau 100
tahun, begitu beli di harga 3000
misalnya. Dengan analisa apapun
lah, harapannya tentu akan naik.
Tapi ketika kenyataannya
ternyata turun, trus mau apa. Jadi
memang ada faktor lain, yaitu
bagaimana strategi yang
digunakan”.

2

Asumsi rasionalitas sulit dipenuhi
seperti kenyataan tidak
memadainya informasi mengenai
sifat masalah dan penyelesaian
kekurangan waktu dan uang
untuk mengumpulkan informasi
yang lebih lengkap. Hal ini
mungkin menyebabkan
ketidakmampuan untuk
mengingat sejumlah besar
informasi, dan batas-batas
kecerdasan mereka sendiri.

Pernyataan Posisi (PP)

Data atau Fakta (D)
Bagan 2. Pola PP-D

1
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Agar memudahkan identifikasi elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut.

Tabel 2. Cara Mengidentifikasi Pola PP-D
Elemen

Pertanyaan

Kalimat

Pernyataan

Apa yang menjadi

Asumsi rasionalitas sulit dipenuhi

Posisi

pendirian atau standpoint

seperti kenyataan tidak memadainya

seorang peneliti/penulis?

informasi mengenai sifat masalah dan
penyelesaian kekurangan waktu dan
uang untuk mengumpulkan informasi
yang lebih lengkap. Hal ini mungkin
menyebabkan ketidakmampuan untuk
mengingat sejumlah besar informasi,
dan batas-batas kecerdasan mereka
sendiri.

Data atau

Apa yang menjadi dasar

Dalam kenyataannya, kondisi dunia

Fakta

atau alasan pendirian

dan

atau standpoint seorang

tidaklah

sesempurna

peneliti/penulis?

seorang

narasumber,

kemampuan

manusia
itu.

sendiri
Salah

menerangkan

dalam sebuah penjelesannya yaitu:
“Intinya analisa satu gudang, satu
lapangan, begitu sudah beli itu semua
gak diperlukan. Sekarang, mau analisa
1 tahun atau 100 tahun, begitu beli di
harga 3000 misalnya. Dengan analisa
apapun lah, harapannya tentu akan
naik.

Tapi

ketika

kenyataannya

ternyata turun, trus mau apa. Jadi
memang

ada

faktor

lain,

yaitu

bagaimana strategi yang digunakan”.
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2.2.3.2 Pola PP-D-J
Pola dua ini terdiri oleh elemen pernyataan posisi, data atau fakta dan
jaminan. Berikut ini disajikan contoh argumen yang terdiri atas pernyataan posisi,
data atau fakta dan jaminan.

Jaminan (J)
Terlebih ketika dihadapkan pada kondisi overload
informasi, di mana kapasitas otak telah penuh sesak
memilah dan menganalisis semua informasi,
pertimbangan rasional menjadi sulit dilakukan.

Dalam kenyataannya, kondisi dunia dan
kemampuan manusia sendiri tidaklah
sesempurna itu. Salah seorang
narasumber, menerangkan dalam
sebuah penjelesannya yaitu: “Intinya
analisa satu gudang, satu lapangan,
begitu sudah beli itu semua gak
diperlukan. Sekarang, mau analisa 1
tahun atau 100 tahun, begitu beli di
harga 3000 misalnya. Dengan analisa
apapun lah, harapannya tentu akan
naik. Tapi ketika kenyataannya ternyata
turun, trus mau apa. Jadi memang ada
faktor lain, yaitu bagaimana strategi
yang digunakan”.

2

Data atau Fakta (D)

Bagan 3. Pola PP-D-J

3

Asumsi rasionalitas sulit
dipenuhi seperti kenyataan
tidak memadainya informasi
mengenai sifat masalah dan
penyelesaian kekurangan
waktu dan uang untuk
mengumpulkan informasi
yang lebih lengkap. Hal ini
mungkin menyebabkan
ketidakmampuan untuk
mengingat sejumlah besar
informasi, dan batas-batas
kecerdasan mereka sendiri.

Pernyataan Posisi (PP)

1
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Agar memudahkan identifikasi elemen pernyataan posisi, data atau fakta, dan
jaminan dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut.

Tabel 3. Cara Mengidentifikasi Pola PP-D-J
Elemen

Pertanyaan

Kalimat

Pernyataan

Apa yang menjadi

Asumsi rasionalitas sulit dipenuhi

Posisi

pendirian atau standpoint

seperti kenyataan tidak memadainya

seorang peneliti/penulis?

informasi mengenai sifat masalah dan
penyelesaian kekurangan waktu dan
uang untuk mengumpulkan informasi
yang lebih lengkap. Hal ini mungkin
menyebabkan ketidakmampuan untuk
mengingat sejumlah besar informasi,
dan batas-batas kecerdasan mereka
sendiri.

Data atau

Apa yang menjadi dasar

Dalam kenyataannya, kondisi dunia

Fakta

atau alasan pendirian

dan

atau standpoint seorang

tidaklah

sesempurna

peneliti/penulis?

seorang

narasumber,

kemampuan

manusia
itu.

sendiri
Salah

menerangkan

dalam sebuah penjelesannya yaitu:
“Intinya analisa satu gudang, satu
lapangan, begitu sudah beli itu semua
gak diperlukan. Sekarang, mau analisa
1 tahun atau 100 tahun, begitu beli di
harga 3000 misalnya. Dengan analisa
apapun lah, harapannya tentu akan
naik.

Tapi

ketika

kenyataannya

ternyata turun, trus mau apa. Jadi
memang

ada

faktor

lain,

yaitu

bagaimana strategi yang digunakan”.
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ketika

dihadapkan
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Apa yang menjadi dasar

Terlebih

pembenaran data atau

kondisi overload informasi, di mana

fakta yang diajukan?

kapasitas otak telah penuh sesak

Apakah data atau fakta

memilah dan menganalisis semua

itu relevan dengan

informasi,

pernyataan posisi?

menjadi sulit dilakukan.

pertimbangan

pada

rasional

2.2.3.3 Pola PP-D-J-P
Pola tiga ini terdiri oleh elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan
dan dukungan. Berikut ini merupakan contoh pola argumen yang terdiri atas
pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan dukungan.
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Pendukung (P)
Aumann (1997:5) menyebutkan bahwa
faktor-faktor yang menyebabkan
timbulnya bounded rationality antara
lain adalah informasi yang datang dari
luar sering sangat kompetitif atau
informasi itu tidak sempurna, kendala
waktu dan biaya, serta keterbatasan
seorang mengambil keputusan yang
rasional untuk mengerti dan memahami
masalah dan informasi, terutama
informasi dan teknologi. Salah satu
syarat rasionalitas adalah informasi
lengkap, sehingga tanpa kelengkapan
informasi maka manusia dianggap
kurang bisa mempertimbangkan
berbagai kemungkinan yang dijadikan
1 bahan keputusan.

Dalam kenyataannya, kondisi dunia dan
kemampuan manusia sendiri tidaklah
sesempurna itu. Salah seorang
narasumber, menerangkan dalam
sebuah penjelesannya yaitu: “Intinya
analisa satu gudang, satu lapangan,
begitu sudah beli itu semua gak
diperlukan. Sekarang, mau analisa 1
tahun atau 100 tahun, begitu beli di
harga 3000 misalnya. Dengan analisa
apapun lah, harapannya tentu akan naik.
Tapi ketika kenyataannya ternyata
turun, trus mau apa. Jadi memang ada
faktor lain, yaitu bagaimana strategi
yang digunakan”.

Jaminan (J)
Terlebih ketika dihadapkan
pada kondisi overload
informasi, di mana kapasitas
otak telah penuh sesak memilah
dan menganalisis semua
informasi, pertimbangan
rasional menjadi sulit
dilakukan.

4

2

Asumsi rasionalitas sulit
dipenuhi seperti kenyataan
tidak memadainya
informasi mengenai sifat
masalah dan penyelesaian
kekurangan waktu dan
uang untuk mengumpulkan
informasi yang lebih
lengkap. Hal ini mungkin
menyebabkan
ketidakmampuan untuk
mengingat sejumlah besar
informasi, dan batas-batas
kecerdasan mereka sendiri.

Pernyataan posisi (PP)
Data atau Fakta (D)

Bagan 4. Pola PP-D-J-P

3

1
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Agar memudahkan identifikasi elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan,
dan pendukung dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut.

Tabel 4. Cara Mengidentifikasi Pola PP-D-J-P
Elemen

Pertanyaan

Kalimat

Pernyataan

Apa yang menjadi

Asumsi rasionalitas sulit dipenuhi

Posisi

pendirian atau standpoint

seperti kenyataan tidak memadainya

seorang peneliti/penulis?

informasi mengenai sifat masalah
dan penyelesaian kekurangan waktu
dan

uang

untuk

mengumpulkan

informasi yang lebih lengkap. Hal ini
mungkin

menyebabkan

ketidakmampuan untuk mengingat
sejumlah besar informasi, dan batasbatas kecerdasan mereka sendiri.
Data atau

Apa yang menjadi dasar

Dalam kenyataannya, kondisi dunia

Fakta

atau alasan pendirian

dan kemampuan manusia sendiri

atau standpoint seorang

tidaklah

peneliti/penulis?

seorang narasumber, menerangkan

sesempurna

itu.

Salah

dalam sebuah penjelesannya yaitu:
“Intinya analisa satu gudang, satu
lapangan, begitu sudah beli itu
semua gak diperlukan. Sekarang,
mau analisa 1 tahun atau 100 tahun,
begitu beli di harga 3000 misalnya.
Dengan

analisa

apapun

lah,

harapannya tentu akan naik. Tapi
ketika kenyataannya ternyata turun,
trus mau apa. Jadi memang ada
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faktor lain, yaitu bagaimana strategi
yang digunakan”.
Jaminan

Pendukung

Apa yang menjadi dasar

Terlebih ketika dihadapkan pada

pembenaran data atau

kondisi overload informasi, di mana

fakta yang diajukan?

kapasitas otak telah penuh sesak

Apakah data atau fakta

memilah dan menganalisis semua

itu relevan dengan

informasi,

pernyataan posisi?

menjadi sulit dilakukan.

Apa yang dapat

Aumann

mendukung dan

bahwa

memperkuat jaminan

menyebabkan timbulnya bounded

yang diajukan?

rationality

pertimbangan

(1997:5)

rasional

menyebutkan

faktor-faktor

antara

yang

lain

adalah

informasi yang datang dari luar
sering

sangat

informasi

kompetitif

itu

tidak

atau

sempurna,

kendala waktu dan biaya, serta
keterbatasan
keputusan

seorang
yang

mengambil

rasional

untuk

mengerti dan memahami masalah
dan informasi, terutama informasi
dan teknologi. Salah satu syarat
rasionalitas

adalah

informasi

lengkap, sehingga tanpa kelengkapan
informasi maka manusia dianggap
kurang
berbagai

bisa

mempertimbangkan

kemungkinan

dijadikan bahan keputusan.

yang
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2.2.3.4 Pola PP-D-J-P-M
Pola empat ini terdiri oleh elemen pernyataan posisi, data atau fakta,
jaminan, pendukung, dan modalitas. Berikut ini merupakan contoh pola argumen
yang terdiri atas pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan,dukungan, dan
modalitas.
Pendukung (P)
Aumann (1997:5) menyebutkan
bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan timbulnya bounded
rationality antara lain adalah
informasi yang datang dari luar sering
sangat kompetitif atau informasi itu
tidak sempurna, kendala
waktu dan biaya, serta keterbatasan
seorang mengambil keputusan yang
rasional untuk mengerti dan
memahami masalah dan informasi,
terutama informasi dan teknologi.
Salah satu syarat rasionalitas adalah
informasi lengkap, sehingga tanpa
kelengkapan informasi maka manusia
dianggap kurang bisa
mempertimbangkan berbagai
kemungkinan yang dijadikan bahan
keputusan.

Dalam kenyataannya, kondisi dunia
dan kemampuan manusia sendiri
tidaklah sesempurna itu. Salah
seorang narasumber, menerangkan
dalam sebuah penjelesannya yaitu:
“Intinya analisa satu gudang, satu
lapangan, begitu sudah beli itu semua
gak diperlukan. Sekarang, mau
analisa 1 tahun atau 100 tahun, begitu
beli di harga 3000 misalnya. Dengan
analisa apapun lah, harapannya tentu
akan naik. Tapi ketika kenyataannya
ternyata turun, trus mau apa. Jadi
memang ada faktor lain, yaitu
bagaimana strategi yang digunakan”.

4

Jaminan (J)
Terlebih ketika dihadapkan pada
kondisi overload informasi, di mana
kapasitas otak telah penuh sesak
memilah dan menganalisis semua
informasi, pertimbangan rasional
menjadi sulit dilakukan.

Asumsi rasionalitas sulit
dipenuhi seperti kenyataan
tidak memadainya informasi
mengenai sifat masalah dan
penyelesaian kekurangan
waktu dan uang untuk
mengumpulkan informasi
yang lebih lengkap. Hal ini
mungkin menyebabkan
ketidakmampuan untuk
mengingat sejumlah besar
informasi, dan batas-batas
kecerdasan mereka sendiri.

2

5

Mungkin
Data atau fakta (D)

3

Modalitas (M)

Bagan 5. Pola PP-D-J-P-M

Pernyataan Posisi (PP)

1

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

37

Agar memudahkan identifikasi elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan,
pendukung, dan modalitas dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut.

Tabel 5. Cara Mengidentifikasi Pola PP-D-J-P-M
Elemen

Pertanyaan

Kalimat

Pernyataan

Apa yang menjadi

Asumsi rasionalitas sulit dipenuhi

Posisi

pendirian atau standpoint

seperti kenyataan tidak memadainya

seorang peneliti/penulis?

informasi mengenai sifat masalah
dan penyelesaian kekurangan waktu
dan

uang

untuk

mengumpulkan

informasi yang lebih lengkap. Hal ini
mungkin

menyebabkan

ketidakmampuan untuk mengingat
sejumlah besar informasi, dan batasbatas kecerdasan mereka sendiri.
Data atau

Apa yang menjadi dasar

Dalam kenyataannya, kondisi dunia

Fakta

atau alasan pendirian

dan kemampuan manusia sendiri

atau standpoint seorang

tidaklah

peneliti/penulis?

seorang narasumber, menerangkan

sesempurna

itu.

Salah

dalam sebuah penjelesannya yaitu:
“Intinya analisa satu gudang, satu
lapangan, begitu sudah beli itu
semua gak diperlukan. Sekarang,
mau analisa 1 tahun atau 100 tahun,
begitu beli di harga 3000 misalnya.
Dengan

analisa

apapun

lah,

harapannya tentu akan naik. Tapi
ketika kenyataannya ternyata turun,
trus mau apa. Jadi memang ada
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faktor lain, yaitu bagaimana strategi
yang digunakan”.
Jaminan

Pendukung

Apa yang menjadi dasar

Terlebih ketika dihadapkan pada

pembenaran data atau

kondisi overload informasi, di mana

fakta yang diajukan?

kapasitas otak telah penuh sesak

Apakah data atau fakta

memilah dan menganalisis semua

itu relevan dengan

informasi,

pernyataan posisi?

menjadi sulit dilakukan.

Apa yang dapat

Aumann

mendukung dan

bahwa

memperkuat jaminan

menyebabkan timbulnya bounded

yang diajukan?

rationality

pertimbangan

(1997:5)

rasional

menyebutkan

faktor-faktor

antara

yang

lain

adalah

informasi yang datang dari luar
sering

sangat

informasi

kompetitif

itu

tidak

atau

sempurna,

kendala waktu dan biaya, serta
keterbatasan
keputusan

seorang
yang

mengambil

rasional

untuk

mengerti dan memahami masalah
dan informasi, terutama informasi
dan teknologi. Salah satu syarat
rasionalitas

adalah

informasi

lengkap, sehingga tanpa kelengkapan
informasi maka manusia dianggap
kurang
berbagai

bisa

mempertimbangkan

kemungkinan

dijadikan bahan keputusan.

yang
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Kata atau frasa apa yang
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Mungkin

menunjukkan derajat
kepastian pada
pernyataan posisi yang
diajukan?

2.2.3.5 Pola PP-D-J-P-M-Pc
Pola lima ini terdiri oleh elemen pernyataan posisi, data atau fakta,
jaminan, pendukung, modalitas, dan pengecualian. Berikut ini merupakan contoh
pola argumen yang terdiri atas pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan,
pendukung, modalitas, dan pengecualian.
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Pendukung (P)
Aumann (1997:5) menyebutkan
bahwa faktor-faktor yang
menyebabkan timbulnya bounded
rationality antara lain adalah
informasi yang datang dari luar sering
sangat kompetitif atau informasi itu
tidak sempurna, kendala
waktu dan biaya, serta keterbatasan
seorang mengambil keputusan yang
rasional untuk mengerti dan
memahami masalah dan informasi,
terutama informasi dan teknologi.
Salah satu syarat rasionalitas adalah
informasi lengkap, sehingga tanpa
kelengkapan informasi maka manusia
dianggap kurang bisa
mempertimbangkan berbagai
kemungkinan yang dijadikan bahan
keputusan.

Terlebih ketika dihadapkan pada
kondisi overload informasi, di mana
kapasitas otak telah penuh sesak
memilah dan menganalisis semua
informasi, pertimbangan rasional
menjadi sulit dilakukan.

Dalam kenyataannya, kondisi dunia
dan kemampuan manusia sendiri
tidaklah sesempurna itu. Salah
seorang narasumber, menerangkan
dalam sebuah penjelesannya yaitu:
“Intinya analisa satu gudang, satu
lapangan, begitu sudah beli itu
semua gak diperlukan. Sekarang,
mau analisa 1 tahun atau 100 tahun,
begitu beli di harga 3000 misalnya.
Dengan analisa apapun lah,
harapannya tentu akan naik. Tapi
ketika kenyataannya ternyata turun,
trus mau apa. Jadi memang ada
faktor lain, yaitu bagaimana strategi
yang digunakan”.

Data atau fakta (D)

Jaminan (J)

4

3

Asumsi rasionalitas sulit
dipenuhi seperti kenyataan tidak
memadainya informasi
mengenai sifat masalah dan
penyelesaian kekurangan waktu
dan uang untuk mengumpulkan
informasi yang lebih lengkap.
Hal ini mungkin menyebabkan
ketidakmampuan untuk
mengingat sejumlah besar
informasi, dan batas-batas
kecerdasan mereka sendiri.

1

2
Pernyataan Posisi (PP)

5

Mungkin
Modalitas (M)

Model pengambilan keputusan
rasional percaya bahwa cara terbaik
untuk mendapatkan produk terbaik
pula adalah dengan
mempertimbangkan seluruh
informasi dan menganalisisnya
dengan cermat. Memikirkan semua
hal dengan sangat cermat dan teliti
memang sangat baik, namun ketika
dihadapkan pada realitas kondisi dan
waktu justru dapat mengelabui isu
atau fakta yang paling penting.

Pengecualian (Pc)

Bagan 6. Pola PP-D-J-M-Pc

6
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Agar memudahkan identifikasi elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan,
pendukung, modalitas, dan pengecualian dapat diajukan pertanyaan sebagai
berikut.

Tabel 6. Cara Mengidentikasi PP-D-J-P-M-Pc
Elemen

Pertanyaan

Kalimat

Pernyataan

Apa yang menjadi

Asumsi rasionalitas sulit dipenuhi

Posisi

pendirian atau standpoint

seperti

seorang peneliti/penulis?

memadainya informasi mengenai

kenyataan

tidak

sifat masalah dan penyelesaian
kekurangan waktu dan uang untuk
mengumpulkan

informasi

yang

lebih lengkap. Hal ini mungkin
menyebabkan

ketidakmampuan

untuk mengingat sejumlah besar
informasi,

dan

batas-batas

kecerdasan mereka sendiri.
Data atau

Apa yang menjadi dasar

Dalam

kenyataannya,

Fakta

atau alasan pendirian

dunia dan kemampuan manusia

atau standpoint seorang

sendiri tidaklah sesempurna itu.

peneliti/penulis?

Salah

seorang

kondisi

narasumber,

menerangkan

dalam

sebuah

penjelesannya

yaitu:

“Intinya

analisa satu gudang, satu lapangan,
begitu sudah beli itu semua gak
diperlukan. Sekarang, mau analisa
1 tahun atau 100 tahun, begitu beli
di harga 3000 misalnya. Dengan
analisa apapun lah, harapannya
tentu akan naik.

Tapi

ketika
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kenyataannya ternyata turun, trus
mau apa. Jadi memang ada faktor
lain, yaitu bagaimana strategi yang
digunakan”.
Jaminan

Pendukung

Apa yang menjadi dasar

Terlebih ketika dihadapkan pada

pembenaran data atau

kondisi overload informasi, di

fakta yang diajukan?

mana kapasitas otak telah penuh

Apakah data atau fakta

sesak memilah dan menganalisis

itu relevan dengan

semua informasi,

pernyataan posisi?

rasional menjadi sulit dilakukan.

Apa yang dapat

Aumann (1997:5) menyebutkan

mendukung dan

bahwa

memperkuat jaminan

menyebabkan timbulnya bounded

yang diajukan?

rationality

pertimbangan

faktor-faktor

antara

yang

lain

adalah

informasi yang datang dari luar
sering

sangat

informasi

kompetitif

itu

tidak

atau

sempurna,

kendala waktu dan biaya, serta
keterbatasan seorang mengambil
keputusan yang rasional untuk
mengerti dan memahami masalah
dan informasi, terutama informasi
dan teknologi. Salah satu syarat
rasionalitas

adalah

lengkap,

sehingga

kelengkapan

informasi
tanpa

informasi

maka

manusia dianggap kurang bisa
mempertimbangkan

berbagai

kemungkinan

dijadikan

bahan keputusan.

yang
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kata atau frasa apa yang
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Mungkin

menunjukkan derajat
kepastian pada
pernyataan posisi yang
diajukan?
Pengecualian Faktor atau kondisi apa
saja yang bisa
menjatuhkan pernyataan
posisi yang diajukan?
Kemungkinan apa yang
mungkin menentang
argumen itu?

Model pengambilan keputusan
rasional percaya bahwa cara
terbaik untuk mendapatkan produk
terbaik pula adalah dengan
mempertimbangkan
seluruh
informasi dan menganalisisnya
dengan cermat. Memikirkan semua
hal dengan sangat cermat dan teliti
memang sangat baik, namun
ketika dihadapkan pada realitas
kondisi dan waktu justru dapat
mengelabui isu atau fakta yang
paling penting.

2.2.4 Kadar Ketajaman Argumen
Kadar ketajaman argumen dapat dilihat dari dua hal, yaitu (1) kelengkapan
elemen-elemen argumen dan (2) ada atau tidaknya elemen dasar argumen. Kadar
ketajaman argumen berdasarkan kelengkapan elemen-elemen argumen diukur dari
semakin lengkap elemen-elemen argumen, semakin kuat argumen yang ada pada
bagian pembahasan artikel jurnal. Argumen yang kuat terdiri atas elemen-elemen
argumen yaitu: 1) pernyataan posisi, 2) data atau fakta, 3) jaminan, 4) dukungan,
5) modalitas, dan 6) pengeculian. Sebaliknya, semakin sedikit elemen-elemen
argumen, semakin lemah argumen yang ada pada bagian pembahasan artikel
jurnal.
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Rani, dkk. (2006: 40) menyatakan bahwa kekuatan argumen terletak pada
kemampuan penutur dalam mengemukakan tiga prinsip pokok, yaitu pernyataan,
alasan, dan pembenaran. Selain itu, menurutnya elemen pokok argumen ada tiga,
yaitu: pernyataan, alasan, dan pembenaran, sedangkan elemen pelengkapnya
adalah pendukung, modal, dan sanggahan. Berbeda dengan itu, Toulmin, dkk.
(1979: 25) menyatakan bahwa (1) claim, (2) ground, (3) warrant, (4) backing, (5)
modal qualifiers, and (6) possible rebuttals are connected together. Artinya,
kehadiran setiap elemen pada argumen bersinergi dan saling menguatkan. Oleh
karena itu, ketidakhadiran satu elemen berpotensi untuk melemahkan.
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diukur kuat atau lemahnya suatu argumen
dapat dilihat dari kelengkapan elemen-elemen argumen.
Kadar ketajaman argumen berdasarkan ada atau tidaknya elemen dasar
argumen yaitu diukur dari ada atau tidaknya pernyataan posisi atau claim.
Toulmin, dkk. (1979: 13), an argument, in the sense of a train of reasoning, is the
sequence of interlinked claims and reasons that, between them, established the
content and force of the position for which a particular speaker is arguing.
Mengacu pada pengertian argumen tersebut, dapat dilihat bahwa elemen dasar
argumen yaitu pernyataan posisi atau claim. Ini diperkuat oleh kalimat berikut:
between the general procedures to be followed in supporting claims.
Kadar ketajaman argumen dapat dilihat dari dua hal, yaitu (1) kelengkapan
elemen-elemen argumen dan (2) ada atau tidaknya elemen dasar argumen.
Penilaian kadar ketajaman argumen ini didasarkan pada Toulmin‟s argument
assignment yang terdapat di laman www.rcampus.com. Rubrik tersebut menilai
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argumen dari segi substansi pada setiap elemen argumen. Mengacu pada rubrik
tersebut, kadar ketajaman argumen dapat dilihat dari dua hal, yaitu kelengkapan
elemen-elemen argumen dan ada atau tidaknya elemen dasar argumen.
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Tabel 7. Rubrik Penilaian Argumen Toulmin
Kategori
Elemen-elemen
Argumen
Pernyataan posisi

Lemah

Cukup

Baik

Sempurna

Pernyataan posisi

Pernyataan posisi tidak

Pernyataan posisi

Pernyataan posisi

tidak dapat dibedakan

cukup jelas dan

ditulis dengan baik

mudah dibedakan dan

atau tidak ada.

membutuhkan

tetapi perlu

ditulis dengan baik

pengembangan.

menggunakan
beberapa penjelasan.

Data atau fakta

Data pada argumen

Data pada argumen

Data pada argumen

Data pada argumen

tidak ditunjukkan atau

samar-samar dan butuh

mudah diidentifikasi,

jelas, singkat, dan

tidak relevan.

butuh pengembangan.

tetapi membutuhkan

mudah diidentifikasi.

beberapa penjelasan.
Jaminan

Jaminan tidak

Jaminan tidak jelas

Jaminan mudah

Jaminan ditulis dengan

menghubungkan

tetapi ada sesuatu yang

diidentifikasi, tetapi

baik, mudah

pernyataan posisi dan

menghubungkan

perlu menggunakan

diidentifikasi, dan

data.

pernyataan posisi dan

beberapa penjelasan.

menghubungkan

data.

pernyataan posisi dan
data.
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Pendukung

Bukti yang

Bukti yang mendukung

Bukti yang

Bukti mendukung

mendukung jaminan

jaminan dapat

mendukung jaminan

jaminan.

tidak dapat

diidentifikasi tetapi

dapat diidentifikasi

diidentifikasi

hubungan keduanya

tetapi harus diperjelas

harus diperjelas.

untuk menunjukkan
hubungan sebagai
bukti.

Modalitas

Pernyataan yang

Pernyataan yang

Pernyataan yang

Pernyataan yang

membatasi pernyataan

membatasi pernyataan

membatasi pernyataan

membatasi pernyataan

posisi—tidak dapat

posisi—mulai tampak .

posisi—agak tampak.

posisi ada.

diterima.
Pengecualian

Pengecualian argumen Pengecualian argumen

Pengecualian argumen Pengecualian argumen

tidak ada atau tidak

ada tetapi

sudah ditulis dengan

sudah ditulis dengan

dapat diidentifikasi.

membutuhkan

baik tetapi

baik, mudah

pengembangan.

membutuhkan

diidentifikasi, dan

beberapa penjelasan.

relevan dengan topik.

Sumber: www.rcampus.com
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RUBRIK PENILAIAN
POLA DAN KADAR KETAJAMAN ARGUMEN

No.
1
2
3
4
5
6

7

Tabel 8. Kadar Ketajaman Argumen Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen Argumen
Skor Kadar Ketajaman Argumen
Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen
Argumen
Pola Argumen
Kategori
1
2
3
4
5
6
7
D
Sangat Lemah

PP
Lemah

D PP
Cukup Lemah

J

Cukup Kuat
D PP
J P

Kuat
D PP
J P

D PP
Sangat Kuat
M

J P
D PP
Sempurna
M Pc
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No.
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Tabel 9. Kadar Ketajaman Argumen Berdasarkan Ada atau Tidaknya Elemen Dasar Argumen
(Pernyataan Posisi/Claim)
Skor Kadar Ketajaman Argumen Berdasarkan Ada atau
Tidaknya Elemen Dasar Argumen (Claim/Pernyataan Posisi)
Pola Argumen
Kategori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sangat Buruk
D

D J

Buruk
P

Cukup Buruk
D J
P

D J
Sangat Lemah
M
P

D
J
Lemah
M Pc
D PP

Cukup Lemah
J

Cukup Kuat
D PP
J P

Kuat
D PP
J P

D PP
Sangat Kuat
M
J P

D PP
Sempurna
M Pc
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Bab III ini merupakan bab metodologi penelitian, di mana di dalamnya akan
dikaji lima hal, yaitu (1) jenis penelitian, (2) data dan sumber data, (3) teknik
pengumpulan data, (4) instrumen penelitian, (5) teknik analisis data, dan (6)
triangulasi. Keenam hal tersebut akan dijelaskan satu per satu dalam subbab di
bawah ini.

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut
Arikunto (2010: 33), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan
untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, yang hasilnya
dipaparkan dalam bentuk laporan. Noor (2011: 35) mengungkapkan bahwa
melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa atau
kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus
terhadap peristiwa tersebut. Ini sejalan dengan pendapat Arikunto (2010: 3) yang
mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti hanya memotret apa
yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, lalu peneliti memaparkan
apa yang terjadi secara lugas, apa adanya.
Penelitian ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh dua ahli di atas.
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bagian pembahasan hasil penelitian
artikel jurnal. Hasil analisis dideskripsikan secara lugas dan apa adanya sesuai
dengan fenomena yang tampak tanpa memberikan perlakuan khusus. Hal ini
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sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Arikunto (2011: 3) bahwa dalam
penelitian deskriptif ini, peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek yang
diteliti. Peneliti tidak sekalipun mengubah, menambah, atau memanipulasi objek
penelitian.
Dalam penelitian ini, pola dan kadar ketajaman argumen pada bagian
pembahasan hasil penelitian artikel jurnal terakreditasi sebagai fenomena yang
terdapat pada subjek penelitian, dideskripsikan dengan kata-kata. Peneliti juga
mendeskripsikan dan memaparkan hasil analisis dengan apa adanya dengan
menggunakan kata-kata. Adapun skala 7 dan 10 yang digunakan untuk mengukur
kadar ketajaman argumen dibuat dengan menggunakan skor agar mudah
memetakan kadar ketajaman argumen. Namun, skor akan dinyatakan ke dalam
kategori.
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian
deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki keadaan,
peritiwa, atau fenomena dengan menggunakan kata-kata sebagai media untuk
mendeskripsikan data dan hasil analisis data secara lugas dan apa adanya tanpa
memberikan perlakuan khusus terhadap objek penelitian. Kemudian, hasil
penelitian disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

3.2 Data dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini berupa wacana secara keseluruhan yang berisi pola
dan kadar ketajaman argumen dalam bagian pembahasan artikel jurnal. Oleh
karena data berupa wacana secara keseluruhan, di dalamnya termasuk kata-kata
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dan kalimat. Ini sejalan dengan definisi Noor (2011: 137) yang menyatakan
bahwa data adalah informasi yang diterima sebagai suatu kenyataan atau
fenomena empiris, wujudnya dapat merupakan seperangkat ukuran (kuantitif,
berupa angka-angka) atau berupa kata-kata (kualitatif). Wujud data penelitian ini
berupa kata-kata karena merupakan penelitian kualitatif.
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010:
172). Sumber data penelitian ini adalah jurnal terakreditasi bidang akuntansi yaitu
Jurnal Akuntansi Multiparadigma tahun 2015 dari Universitas Brawijaya dan
Jurnal Akuntansi dan Keuangan tahun 2014 dari Universitas Kristen Petra.

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data penelitian merupakan suatu yang sangat penting. Menurut
Noor (2011: 138), teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh
peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan
masalah penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi
dokumetasi. Menurut Arikunto (2010: 274), teknik dokumentasi adalah teknik
yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Peneliti mengumpulkan data
berupa wacana secara keseluruhan yang mengandung pola dan kadar ketajaman
argumen dalam artikel jurnal terakreditasi JAK 2014 dan JAM 2015.
Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti
ialah sebagai berikut.
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(1) Mengunduh artikel jurnal terkareditasi bidang akuntansi.
(2) Membaca, mencermati, dan menganalisis pola argumen yang digunakan pada
bagian pembahasan artikel jurnal terakreditasi tersebut.
(3) Membuat bagan yang berisi pola-pola argumen pada bagian pembahasan
artikel jurnal terakreditasi.
(4) Mengidentifikasi kadar ketajaman argumen pada bagian pembahasan artikel
jurnal terakreditasi berdasarkan pola argumen.
(5) Memberi kode data yang berisi pola dan kadar ketajaman argumen pada
bagian pembahasan.
Contoh: (PA/JAK/ME/2014/V1/No.1/H4/P1)
Keterangan:
PA
JAK
(a) JAK
(b) JAM
ME
2014
V1
No.1
H4
P1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Pembahasan Artikel
Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Universitas Brawijaya)
Jurnal Akuntansi Multiparadigma (Universitas Petra)
Mei (Bulan Terbit Jurnal)
Tahun 2014
Volume 1
Nomor 1
Halaman 4
Paragraf 1

3.4 Instrumen Penelitian
Menurut Arikunto (2010: 203), instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas
yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis
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sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian ini berupa tabel triangulasi
hasil analisis data yang memetakan elemen-elemen, pola, dan kadar ketajaman
argumen serta bagan pola argumen pada bagian pembahasan artikel jurnal
terakreditasi.

3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis
deskriptif. Peneliti memaparkan secara rinci data dan hasil analisis data dalam
bentuk kalimat.
Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti ialah
sebagai berikut.
(1) Membaca, mencermati, dan menganalisis pola argumen yang digunakan pada
bagian pembahasan artikel jurnal terakreditasi tersebut.
(2) Membuat bagan yang berisi pola-pola argumen pada bagian pembahasan
artikel jurnal terakreditasi.
(3) Mengidentifikasi kadar ketajaman argumen pada bagian pembahasan artikel
jurnal terakreditasi berdasarkan pola argumen.
(4) Mendeskripsikan dan memaparkan analisis data secara rinci sesuai dengan
hasil analisis data dan teori yang diacu.
(5) Menyerahkan hasil analisis data kepada triangulator untuk diperiksa
keabsahannya.
(6) Melakukan perbaikan sesuai dengan saran triangulator.
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3.6 Triangulasi
Menurut (Moleong, 2006: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memafaatkan sesuatu yang lain. Selain itu, Moleong
menambahkan bahwa triangulasi data dilakukan untuk me-recheck temuan dengan
jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Penelitian
ini memerlukan triangulasi agar dapat dipertanggungjawabkan keilmiahan dan
keabsahan hasil analisis data.
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi penyidik.
Menurut Moleong (2006:

331), triangulasi penyidik ialah triangulasi yang

dilakukan dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk
keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Peneliti meminta
kesediaan Bapak Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum., dosen Program Studi
Pendidikan Bahasan Sastra Indonesia, untuk menjadi triangulator. Peneliti
mempercayai triangulator karena alasan pengalaman dan kompetensinya.
Ada beberapa tahap yang dilakukan dalam proses triangulasi hasil analisis
data penelitian. Pertama, peneliti menyerahkan hasil analisis data kepada
triangulator. Kedua, triangulator memeriksa hasil analisis data peneliti. Ketiga,
peneliti melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan pada hasil analisis data
sesuai petunjuk triangulator. Keempat, peneliti menyerahkan hasil perbaikan
kepada triangulator. Kelima, setelah triangulator menyatakan keabsahan hasil
analisis data, hasilnya akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun
pembahasan pada bab IV.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

BAB IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan akan dikaji dua hal, yaitu (1)
deskripsi data dan (2) hasil analisis data dan pembahasan. Kedua hal tersebut akan
dibahas satu per satu di bawah ini.

4.1 Deskripsi Data
Data penelitian ini berupa wacana secara keseluruhan yang mengandung pola
dan kadar ketajaman argumen dalam bagian pembahasan hasil penelitian artikel
jurnal terakreditasi Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014 Universitas Kristen
Petra Surabaya dan Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2015 Universitas
Brawijaya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014 Universitas Kristen Petra
Surabaya terdiri atas dua edisi dengan 9 artikel di dalamnya, sedangkan Jurnal
Akuntansi Multiparadigma 2015 Universitas Brawijaya terdiri atas satu edisi
dengan 13 artikel di dalamnya. Jumlah keseluruhan yaitu 22 artikel dari dua jurnal
bidang akuntansi.
Dari 22 artikel yang dianalisis, terdapat 14 pola argumen, yaitu (1) D- PP, (2)
D-J-PP, (3) D-PP-J, (4) PP-J-D, (5) D-P-PP-J, (6) D-J-P-PP, (7) D-J-PP-P, (8) PPD-J-P, (9) PP-J-D-P, (10) J-D-PP-P, (11) J-P-PP-D, (12) J-PP-P-D, (13) PP-P-J-PD, dan (14) D-P-J-PP-J. Setelah mendapatkan pola argumen, ditentukan kadar
ketajaman argumen berdasarkan kelengkapan elemen-elemen argumen dan ada
atau tidaknya elemen dasar argumen (pernyataan posisi/Claim). Berdasarkan
kelengkapan elemen-elemen argumen, didapatkan kadar ketajaman argumen
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meliputi kategori: (1) cukup lemah, (2) cukup kuat, (3) kuat, dan (4) sangat kuat,
sedangkan berdasarkan ada atau tidaknya elemen dasar argumen (pernyataan
posisi/Claim), didapatkan kadar ketajaman argumen meliputi kategori: (1) cukup
lemah, (2) cukup kuat, (3) kuat, dan (4) sangat kuat.

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan
Dari hasil analisis, peneliti akan menggambarkan pola dan kadar ketajaman
argumen pada bagian pembahasan hasil penelitian artikel jurnal terakreditasi
Jurnal Akuntansi dan Keuangan 2014 dan Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2015.
Hasil analisis dan pembahasan akan diklasifikasi berdasarkan pola argumen yang
terdapat pada bagian pembahasan hasil penelitian. Pola argumen akan
digambarkan ke dalam bentuk bagan. Fungsi bagan selain untuk menunjukkan
pola, juga menunjukkan hubungan antarelemen argumen. Bagan memperlihatkan
fungsi setiap elemen yang saling berhubungan satu sama lain. Pada bagan akan
diberikan penomoran untuk menandai urutan kemunculan elemen argumen.
Namun, urutan kemunculan tidak akan mengubah posisi setiap elemen pada bagan
karena mengubah posisi elemen berarti mengubah fungsi elemen. Misalnya,
elemen jaminan diletakkan sejajar dengan elemen data. Hal ini akan mengubah
fungsi elemen jaminan. Seharusnya, elemen ini terletak di antara elemen data dan
pernyataan posisi karena fungsi elemen jaminan yaitu menghubungkan kedua
elemen tersebut.
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4.2.1 Pengelompokkan Pola dan Kadar: Dua Elemen Argumen
Pengelompokkan ini berdasarkan pola argumen yang terdiri atas dua elemen
yaitu elemen pernyataan posisi dan data. Pola PP-D merupakan pola dasar pada
argumen yang terdiri atas dua elemen. Menurut Toulmin, dkk. (1979: 25), ―when
we are asked to embark on an argument, there is always some ―destination‖ we
are invited to arrive at.‖ Menurutnya, ketika diminta untuk memulai sebuah
argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan yang
ingin dicapai melalui argumen diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang
merupakan pendirian penulis. Selanjutnya, ―having clarified the claim, we must
consider what kind of underlying foundation is required if a claim of this
particular kind is to be accepted as solid and reliable.‖ Menurutnya, setelah
memberikan pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan
jika pernyataan posisi tertentu dapat diterima sebagai hal yang kuat dan
terpercaya.
Pola argumen yang terdiri atas dua elemen

dapat berkembang sesuai

dengan pengembangan pola pikir penulis. Memang, pola dasarnya PP-D, tetapi
pola tersebut mempunyai variasi. Penulis dapat memulai dengan data, lalu
pernyataan posisi. Berikut ini merupakan pola dan kadar ketajaman argumen yang
merupakan variasi dari pola PP-D.

4.2.1.1 Pola D-PP
Seperti yang telah disebutkan di atas, argumen-argumen ini terdiri atas
elemen data dan pernyataan posisi. Argumen pada pembahasan pada data
PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H99/P2 berikut didahului elemen data atau fakta.
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Setelah itu, diberikan pernyataan posisi. Berikut ini disajikan beberapa bagan pola
argumen pada bagian pembahasan artikel jurnal terakreditasi yang terdiri atas data
atau fakta dan pernyataan posisi.
2
Tidak terdapat pengaruh antara
pengungkapan sustainability
report dimensi ekonomi (EC)
dengan kinerja keuangan, ada
pengaruh antara pengungkapan
sustainability report dimensi
lingkungan (EN) dengan kinerja
keuangan, dan ada pengaruh
antara pengungkapan
sustainability report dimensi
sosial (SO) dengan kinerja
keuangan.

1
Berdasarkan hasil uji
regresi menunjukkan
bahwa hipotesis pertama
(H1) ditolak, sedangkan
kedua hipotesis lainnya,
masing-masing H2 dan H3
diterima.

D

PP
Bagan 7. Pola Argumen Data PA/JAK/NOV/2014/V16/NO.2/H99/P2

Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H99/P2 di atas hanya terdiri atas dua
elemen, yaitu elemen data atau fakta dan pernyataan posisi. Untuk
mengidentifikasi

elemen

tersebut,

dapat

dilakukan

dengan

mengajukan

pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 10. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAK/NOV/2014/V16/NO.2/H99/P2
Elemen

Pertanyaan

Kalimat

Pernyataan
Posisi

Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Tidak terdapat pengaruh antara
pengungkapan sustainability report
dimensi ekonomi (EC) dengan kinerja
keuangan, ada pengaruh antara
pengungkapan sustainability report
dimensi lingkungan (EN) dengan
kinerja keuangan, dan ada pengaruh
antara pengungkapan sustainability
report dimensi sosial (SO) dengan
kinerja keuangan.
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Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?
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Berdasarkan
hasil
uji
regresi
menunjukkan
bahwa
hipotesis
pertama (H1) ditolak, sedangkan
kedua hipotesis lainnya, masingmasing H2 dan H3 diterima.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi.

Perhatikan

bagian

pembahasan

PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H99/P2 berikut!

hasil

penelitian

data
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Variabel Penelitian
Analisis deskripsi variabel penelitian didasarkan pada variabel independen
maupun variabel dependen. Untuk variabel independen adalah pengungkapan
sustainability reportyang sesuai dengan standar GRI-G3 (2011). Variabel ini diukur
melalui indeks skor setiap dimensi, yaitu dimensi Economic (EC), Enviromental (EN),
Human Rights (HR), Labor Practices (LA) & Decent Work, Society (SO), dan Product
Responsibility (PR). Sedangkan yang termasuk dalam variabel dependen adalah kinerja
keuangan yang dibagi menjadi lima kelompok rasio sesuai konsep dari Ross et al.
(2003), yaitu dimensi manajemen aset, profitabilitas, leverage, likuiditas dan pasar.
Variabel Pengungkapan Sustainability Report
Berikut merupakan hasil pengolahan deskripsi variabel Ekonomi (EC) atas
Sustainability report. Dari hasil yang terlihat, mean atas EC3 paling besar diikuti oleh
EC2 dan terakhir EC1. EC1 merupakan Perolehan dan distribusi nilai ekonomi
langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan
investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana
serta pemerintah. EC2 adalah Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan
iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi dan EC3 yang merupakan pemberian
manfaat ekonomi kepada para karyawan. Hal ini dapat diartikan, berdasarkan data
sampel yang ada bahwa komponen yang paling lengkap atas data dan informasi atas
sustainability report dari varibel EC adalah komponen EC3. Manfaat ekonomi dapat
diartikan seperti program pensiun kepada para karyawan yang ada. Hal ini bertujuan
agar tercipta kondisi lingkungan kerja yang lebih stabil dan keberlanjutan. Seperti yang
diungkap oleh Robert Kaplan (2004) sebagai pengembang konsep Balance Scorecard,
bahwa kinerja ekonomi itu diawali dengan kepuasan dan loyalitas karyawan. Sebagai
kesimpulan, dalam dimensi ekonomi (EC), mayoritas organisasi sudah menyadari
bahwa pengungkapan atas kontribusi ekonomi kepada karyawan merupakan pengungkapan informasi yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan yang ada.
Tabel 2 merupakan hasil pengolahan deskripsi variabel Envoronment (EN) atas
sustainability report. Dari hasil yang terlihat bahwa mean tiga tertinggi adalah EN3,
EN2 dan EN5. Hal ini dapat diartikan bahwa komponen yang paling lengkap atas data
dan informasi pelaporan dari varibel EN adalah komponen EN3 diikuti oleh EN2 dan
EN5. EN5 adalah energi yang dapat dihemat terkait dengan program efisiensi dan
pembaharuan yang dilakukan oleh organisasi dan EN2 merupakan total bahan baku
yang berasal dari daur ulang. Terakhir EN3 adalah total energi utama yang dikonsumsi
langsung oleh organisasi. Semakin besar energy utama yang dikonsumsi maka semakin
sedikit penggunaan energi terbarukan. Energi utama seperti layaknya penggunaan
sumber energy dari minyak bumi yang merupakan penyebab utama perubahan iklim
yang berasal dari emisi karbon.Sebagai kesimpulan dapat dilihat bahwa organisasi
bisnis menganggap indikator ini sebagai hal yang paling penting untuk diungkapkan
kepada para pemangku kepentingan. Kesadaran organisasi bisnis untuk menghasilkan
kinerja yang keberlanjutan sudah baik dengan melihat peran penting dari energi
terbarukan melalui pengurangan energy utama dalam menjalankan operasi bisnis.
Variabel ketiga atas Sustainability report adalah Sosial (SO) seperti yang
dilampirkan dibawah ini. Dari hasil yang terlihat bahwa mean dua tertinggi adalah SO1
dan SO4. Hal ini dapat diartikan bahwa komponen yang paling lengkap atas data dan
informasi pelaporan dari varibel SO adalah komponen SO1 dan SO4. SO4 terkait
dengan tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi, sedangkan SO1
merupakan persentase operasional kegiatan yang melibatkan para komunitas lokal.
Indikator ini menekankan pada usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam melibatkan
dan mengevaluasi dampak operasi organisasi terhadap komunitas lokal. Usaha tersebut
dimulai dari melakukan diskusi dengan para komunitas lokal terkait dengan cara
melakukan operasi yang memiliki dampak negatif paling kecil dan memberikan solusi
atas dampak yang terjadi atas komunitas lokal tersebut. Sebagai kesimpulan, organisasi
bisnis sudah menyadari bahwa penting untuk melibatkan komunitas lokal dalam operasi
bisnis mereka termasuk mengevaluasi dampak keberadaan organisasi bisnis tersebut
didalam komunitas yang ada.
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Deskripsi Variabel Kinerja Keuangan
Dari data deskripsi dimensi manajemen asset, terlihat bahwa mean tertinggi adalah
Aset 1 (Inventory Turnover) dan kedua adalah Aset 2 (Receivables Turnover ratios). PT
Perusahaan Gas Negara sebagai organisasi yang memiliki Mean tertinggi atas inventory
turnover sedangkan untuk receivable turnover berasal dari PT Telekomunikasi
Indonesia.
Dari data deskripsi dimensi Profitabilitas, terlihat bahwa, mean tertinggi adalah
ROE (Return on Equity) dan diikuti oleh Profit Margin. Untuk ROE dan Profit Margin
tertinggi adalah PT Perusahaan Gas Negara.
Dari data deskripsi dimensi Leverage, terlihat bahwa mean tertinggi adalah
Leverage 3 (Cash Coverage) dan Leverage 2 (Time Interest Earned). Organisasi bisnis
yang mencetak nilai tertinggi atas kedua rasio keuangan diatas adalah PT Tambang
Batubara Bukit Asam.
Tabel 8 merupakan data deskripsi dimensi Likuiditas dan Pasar. Untuk dimensi
Likuiditas terlihat bahwa mean tertinggi adalah Liquid 1 (current ratio) dan Pasar 1
(price earning ratio). Organisasi yang mencetak current ratio tertinggi adalah PT
Tambang Batubara Bukit Asam, sedangkan nilai price earning ratio tertinggi adalah PT
Adaro Energy.
Uji Beda Pengungkapan Sustainability Report
Setelah melakukan analisa deskripsi, selanjutnya analisa dilakukan dengan
melakukan uji beda atas dimensi yang ada dalam sustainability report (EC, EN, SO).
Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan indeks pelaporan tiga dimensi
(EC, EN, SO) dari masing-masing perusahaan. Hasil pengujian tersebut kemudian dapat
memberi kesimpulan apakah ada kaitan antara hasil pelaporan dengan kinerja keuangan
yang dimiliki. Pertama, dilakukan atas dimensi ekonomi (EC). Berdasarkan uji beda
yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dimensi ekonomi (EC)
atas sustainability report yang ada dengan tingkat signifkan 10% (sig = 0.08), sehingga
perlu dilihat beberapa perusahaan yang memiliki perbedaan dan yang tidak memiliki
perbedaan atas kinerja ekonomi dalam sustainability report yang ada. Hal ini dapat
dilihat lebih lanjut dalam Tabel 9.
Berdasarkan Tabel 9, terlihat bahwa ada perbedaan siginifkan indeks
pengungkapan ekonomi antara PT Astra International dengan perusahaan lainnya,
kecuali PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Perbedaan siginifikan tersebut menunjukkan
kinerja pengungkapan sustainability report PT Astra Internasional dalam hal dimensi
ekonomi (EC) lebih rendah dibandingkan lainnya, dimana hal ini terlihat dari ―mean
difference‖ yang negatif. Terlihat bahwa pengungkapan dimensi ekonomi ini cukup
dipengaruhi oleh jenis organisasi itu sendiri. PT Astra merupakan organisasi produsen
otomotif, sedangkan PGN merupakan distributor gas. Terlihat bahwa kedua organisasi
ini bukan merupakan organisasi yang langsung berhubungan dengan pengolahan atau
produksi sumber daya alam. Berbeda halnya dengan PT Adaro Energy, PT Aneka
Tambang, PT Petrosea, PT Tambang Batubara, PT Semen Gresik dan PT Holcim.
Kedua, dilakukan atas dimensi lingkungan (EN). Sama halnya dengan dimensi
ekonomi, dalam dimensi lingkungan (EN) juga terdapat perbedaan indeks ―EN‖ antar
perusahaan dengan tingkat signifkan 10% (sig = 0.07). Perusahaan yang memiliki
perbedaan signifikan dengan Astra terdapat empat, yakni PT Adaro Energy, PT Aneka
Tambang, PT Petrosea dan PT Semen Gresik. Sedikit berbeda dengan dimensi ekonomi
(EC), kinerja perusahaan atas dimensi lingkungan (EN) yang sekelompok dengan PT
Astra Internasional bukan hanya PT Perusahaan Gas Negara namun juga PT Holcim
Indonesia, PT Tambang Batubara Bukit dan PT Telekomunikasi Indonesia. Hal ini
menunjukkan bahwa bagi organisasi lebih sulit untuk memenuhi kriteria dimensi
lingkungan (EN) dibandingkan ekonomi (EC). Hal ini terlihat dari tiga organisasi
seperti PT Holcim Indonesia, PT Tambang Batubara Bukit dan PT Telekomunikasi
Indonesia yang masuk dalam kelompok astra untuk dimensi lingkungan (EN) dimana
sebelumnya berbeda dalam dimensi ekonomi (EC).
Ketiga dan terakhir dalam konteks dimensi sosial (SO), terlihat tidak ada
perbedaan signifikan antar perusahaan. Oleh karena itu tidak terdapat perbedaan indeks
―SO‖ untuk masing-masing perusahaan, berbeda pada kasus Ekonomi (EC) dan
Lingkungan (EN).
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Uji Beda Kinerja Keuangan (Laporan Keuangan)
Setelah melakukan analisa uji beda atas variabel pengungkapan sustainability
report, maka dilanjutkan dengan analisa atas variabel kinerja keuangan. Dalam
penelitian ini, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dimensi yang digunakan dalam
pengukuran kinerja keuangan adalah rasio Manajemen Aset, Profitabilitas, Leverage,
Likuiditas dan Pasar. Pertama, dari dimensi Manajemen Aset, terlihat bahwa terdapat
perbedaan kepemilikan aset secara signifikan (uji 5%). Terdapat perbedaan Manajemen
Aset antara PT Gas Negara dengan perusahaan lainnya yang diukur dengan
menggunakan empat ukuran, yaitu: Inventory Turnover, Receivables Turnover, Net
Working Capital Turnover, Fixed Asset Turnover dan Total Asset Turnover.
Dari data Tabel 12 terlihat bahwa untuk dimensi Manajemen Aset, terlihat bahwa
terdapat dua kelompok perusahaan, yakni kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2,
yaitu memiliki rasio Manajement Aset yang jauh lebih baik secara siginifikan (uji 5%)
dibandingkan 8 perusahaan lainnya yang terletak pada kelompok 1. Padahal dalam
kinerja pengungkapan sustainability report untuk dimensi ekonomi (EC) dan
lingkungan (EN), PT Perusahaan Gas Negara secara signifikan satu kelompok dengan
Astra yang artinya siginifikan lebih rendah dibandingkan organisasi lainnya.
Kedua, dari sisi dimensi Profitabilitas, terlihat bahwa terdapat perbedaan
profitabilitas diantara kelompok perusahaan dengan signifikan 1% (sig = 0.000), yang
diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu: Profit Margin, ROA (Return on
Assets), ROE (Return on Equity).
Dari data Tabel 14 terlihat bahwa untuk dimensi Profitabilitas, terlihat bahwa
terdapat lima kelompok perusahaan, yakni kelompok 1-5 yang memiliki profitabilitas
yang berbeda. Sama halnya dengan kinerja manajemen aset, dalam hal uji beda kinerja
profitabilitas (keuangan), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memiliki kinerja tertinggi
yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan organisasi lain. Dimana hal ini
bertolak belakang, PGN memiliki kinerja ekonomi (EC) dan lingkungan (EN) masuk
kedalam kelompok yang rendah secara signifikan dibaningkan organisasi lainnya.
Ketiga, dari dimensi Leverage, terlihat bahwa terdapat perbedaan leverage dengan
signifikan 5% (sig =0.01), yang diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu: Debt
Equity Ratio, Time Interedt Earned Ratio dan Cash Coverage Ratio.
Dari data Tabel 16 terlihat bahwa untuk dimensi Leverage, terlihat bahwa terdapat
dua kelompok perusahaan, yakni kelompok 1-2 yang memiliki leverage yang berbeda.
Terlihat PT Tambang Batubara Bukit memiliki perbedaan leverage dengan kelompok
perusahaan lainnya. Kinerja Leverage terbaik dicetak oleh PT Holcim Indonesia,
dengan memiliki rasio terendah. Namun sama halnya dengan kondisi PT PGN
sebelumnya, dimana dalam hal kinerja sustainability report untuk dimensi lingkungan
(EN), PT Holcim masuk kedalam kelompok kinerja ―EN‖ yang signifikan lebih rendah
dibandingkan organisasi lainnya.
Keempat, dari dimensi Likuiditas, terlihat bahwa terdapat perbedaan Likuiditas
dengan signifikan 1% (sig = 0.00), yang diukur dengan menggunakan tiga indikator
yaitu: Current Ratio, Quick Ratio dan Cash Ratio.
Dari data Tabel 18 terlihat bahwa untuk dimensi Likuiditas, terlihat bahwa
terdapat tiga kelompok perusahaan, yakni kelompok 1-3 yang memiliki Likuiditas yang
berbeda.Kinerja PT Perusahaan Gas Negara dan PT Tambang Batubara Bukit terletak
pada kelompok ―3‖ yang merupakan kelompok yang memiliki nilai likuiditas secara
signifikan terbaik.Namun kedua organisasi tersebut dalam hal kinerja sustainability
report untuk dimensi lingkungan (EN) masuk kedalam kelompok kinerja ―EN‖ yang
signifikan paling rendah dibandingkan organisasi lainnya.
Kelima, dari dimensi Pasar, terlihat bahwa terdapat perbedaan rasio Pasar diantara
perusahaan dengan signifikan 10% (sig =0.08) yang diukur dengan menggunakan dua
indikator yaitu: Price Earning Ratio dan Market Book Value. Namun dengan tingkat
signifikan 10%, maka terlihat hanya 2 kelompok perusahaan yaitu kelompok pertama
PT Petrosea sendiri yang memiliki rasio pasar tertinggi. Kelompok perusahaan
memiliki rasio pasar yang lebih rendah dibandingkan PT Petrosea seperti PT Adaro
Energy, PT Aneka Tambang, PT Astra International, PT Holcim Indonesia, PT
Perusahaan Gas Negara, PT Semen Gresik, PT Tambang Batubara Bukit dan PT
Telekomunikasi Indonesia.
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Uji Regresi
Setelah melakukan uji beda maka selanjutnya dilakukan uji regresi untuk melihat
pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji
regresi secara keseluruhan disajikan pada Tabel 20.
Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak,
sedangkan kedua hipotesis lainnya, masing-masing H2 dan H3 diterima.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengungkapan
sustainability report dimensi ekonomi (EC) dengan kinerja keuangan, ada
pengaruh antara pengungkapan sustainability report dimensi lingkungan (EN)
dengan kinerja keuangan, dan ada pengaruh antara pengungkapan sustainability
report dimensi sosial (SO) dengan kinerja keuangan.
Fungsi yang menggambarkan pengaruh menyatakan variabel sustainability report yang
signifikan terhadap kinerja keuangan seperti yang telah dijelaskan di atas dapat
dinyatakan sebaagi berikut:
Kinerja Keuangan = - 0,144EC - 0.404SO - 0,115EN
Walaupun hanya satu hipotesis ditolak, namun dapat dilihat bahwa aspek
sustainability berpengaruh negatif terhadap kienrja keuangan. Hal ini sebenarnya sudah
terindikasi sejak dilakukan uji beda untuk kinerja sustainability report dan kinerja
keuangan. Sebagai contoh, dalam hal uji beda kinerja profitabilitas (keuangan), PT
Perusahaan Gas Negara (PGN) memiliki kinerja tertinggi yang berbeda secara signifikan
dibandingkan dengan organisasi lain. Hal ini bertolak belakang, PGN memiliki kinerja
ekonomi (EC) dan lingkungan (EN) masuk ke dalam kelompok yang rendah secara
signifikan dibandingkan organisasi lainnya. Lebih jauh, hasil-hasil pengujian tersebut
mengindikasikan bahwa untuk kondisi di Indonesia, untuk memperoleh kinerja
keuangan yang bagus masih dapat dilakukan dengan meletakkan aspek sustainability
pada prioritas nomer dua atau tiga. Sustainability report masih menjadi hal yang ―nice to
have”, belum sampai pada tahap ―great to have‖ atau tingkatan yang lebih tinggi lagi
adalah ―mandatory to have‖. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Djajadikerta dan Trireksani (2012), yang menyatakan bahwa kesadaran dan pemahaman
tentang sustainability report di Indonesia masih sangat kurang.
Selain itu hasil dari pendanaan yang digunakan untuk sustainability activities
seharusnya dapat meningkatkan aset perusahaan baik yang berwujud (tangible asset)
maupun aset tak berwujud (intangible asset). Tetapi, pelaporan aset tak berwujud dari
sisi laporan keuangan (SAK & IFRS) masih sangat standar, hanya goodwill, paten, hak
cipta dan franchise yang diakui sebagai aset tak berwujud dan dilaporkan dalam
neraca,sedangkan pengeluaran investasi lainnya yang berpotensi meningkatkan value of
the firm di masa mendatang cenderung diperlakukan sebagai pengeluaran beban
(expense) periodik dan disajikan dalam laporan laba-rugi (SWA, 2006). Kondisi inilah
yang memunculkan pentingnya wacana untuk mengintegrasikan antara laporan
keuangan dengan sustainability report yang kemudian disebut sebagai integrated
reporting.
(Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2014)

Data

Pernyataan
Posisi
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Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 7 di atas. Pola argumen pada bagian pembahasan artikel jurnal
PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H99/P2 dimulai dengan penyajian data. Setelah
itu, penulis memberikan pernyataan posisi. Meskipun argumen dimulai dengan
data lalu diberikan pernyataan posisi, hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, paling
utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan urutannya.
Pernyataan posisi harus dimunculkan karena merupakan dasar/pokok sebuah
argumen. Toulmin, dkk. (1997: 25) mengatakan bahwa melalui pernyataan posisi,
ada tujuan yang ingin dicapai oleh pembicara. Sejalan dengan itu, Dawud (2008:
4) mengungkapkan bahwa pernyataan posisi diberikan dengan tujuan agar
pembaca menerima gagasan yang ada. Pernyataan posisi adalah pernyataan yang
berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Penulis
menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengungkapan sustainability
report dimensi ekonomi (EC) dengan kinerja keuangan, ada pengaruh antara
pengungkapan sustainability report dimensi lingkungan (EN) dengan kinerja
keuangan, dan ada pengaruh antara pengungkapan sustainability report dimensi
sosial (SO) dengan kinerja keuangan.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat dipercaya.
Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa pernyataan posisi harus mempunyai
dasar agar dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh karena itu,
penulis memberikan data bahwa pernyataan posisi di atas berdasarkan hasil uji
regresi yang menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak, sedangkan
kedua hipotesis lainnya, masing-masing H2 dan H3 diterima.
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Selain data di atas, data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H84/P1 juga hanya
terdiri atas dua elemen, yaitu elemen data atau fakta dan pernyataan posisi. Pola
argumen pada bagian pembahasan artikel jurnal dimulai dengan penyajian data.
Setelah itu, penulis memberikan pernyataan posisi. Meskipun argumen dimulai
dengan data lalu diberikan pernyataan posisi, hal itu tidak menjadi masalah.
Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan urutannya.
Pernyataan posisi diberikan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin
dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil temuan yang dilakukan oleh
penulis. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui argumen dapat diwujudkan
dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan pandangan atau pendirian
penulis. Ini diperkuat oleh Toulmin, dkk. (1979: 25) yang menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai itu yaitu keberterimaan pembaca
terhadap argumennya (Dawud, 2008: 4).
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa ―having clarified the claim, we must
consider what kind of underlying foundation is required if a claim of this
particular kind is to be accepted as solid and reliable.‖ Menurutnya, setelah
memberikan pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan
agar pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya.
Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H84/P1 terdiri atas elemen data atau
fakta dan pernyataan posisi. Penulis memberikan data terlebih dahulu, lalu
memberikan pernyataan posisi. Penulis menyampaikan pandangannya melalui
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pernyataan posisi, sedangkan data atau fakta dijadikan dasar pemberian
pernyataan posisi. Berikut ini bagan pola argumen data tersebut.

2
1
Hasil uji F
menunjukkan bahwa
nilai F sebesar
127,706 dengan
signifikansi sebesar
0,000 lebih kecil dari
0,05.

D

Hasil tersebut membuktikan
bahwa model regresi dapat
digunakan untuk
memprediksi variabel
dependen. Dengan kata lain,
keterlambatan audit secara
bersama-sama dipengaruhi
oleh semua variabel yang
digunakan dalam penelitian
ini.
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Bagan 8. Pola Argumen Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H84/P1

Elemen argumen pada bagian pembahasan artikel dapat diidentifikasi dengan
mengajukan pertanyaan yang dapat menuntun pada elemen argumen. Pertanyaan
ini digunakan untuk memudahkan identifikasi setiap elemen argumen. Perhatikan
tabel berikut.
Tabel 11. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H84/P1
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Kalimat
Hasil tersebut membuktikan bahwa
model regresi dapat digunakan untuk
memprediksi variabel dependen.
Dengan kata lain, keterlambatan audit
secara bersama-sama dipengaruhi oleh
semua variabel yang digunakan dalam
penelitian ini.
Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai
F sebesar 127,706 dengan signifikansi
sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.
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Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi.

Perhatikan

bagian

pembahasan

hasil

penelitian

data

PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H84/P1 berikut!
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Hasil pengolahan data atas statistik deskriptif data disajikan pada Tabel 2
dan Tabel 3.
Dari Tabel 2 tampak bahwa nilai rata-rata keterlambatan audit sebesar
102,82 hari. Hal ini berarti keterlambatan audit yang terjadi di Malaysia
berkisar 102 sampai 103 hari, dengan standar deviasi sebesar 18,5 hari. Ratarata keterlambatan audit ini merupakan rata-rata keterlambatan audit untuk
seluruh perusahaan sampel, dari perusahaan yang ukuran (total aset) nya
terkecil, yaitu Infortech Alliance Berhad yang bergerak dibidang teknologi
sampai dengan perusahaan yang memiliki aset terbesar yaitu Public Bank
Berhad yang bergerak di bidang jasa perbankan. Hasil tersebut masih berada di
bawah batas penyajian laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek
Malaysia yaitu batas penyajian yang ditetapkan 180 hari.
Variabel rasio debt to equiy dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel
memiliki resiko yang cukup beragam jika dilihat dari kemampuan modal sendiri nya untuk
melunasi seluruh hutang yang dimilikinya. Data ini memiliki nilai minimum dan nilai
maksimum sebesar 1,79 dan 188,91. Nilai maksimum menunjukkan bahwa modal perusahaan
kurang lebih sebesar 189 kali dari besaran hutang yang ditanggungnya. Data ini dimiliki oleh
perusahaan yang bergerak dibidang Infrastructure Project Company (IPC). Perbedaan cukup
besar atas rasio kedua perusahaan tersebut menunjukkan keragaman resiko yang cukup tinggi
seperti tampak pada standar deviasi dalam tabel tersebut.
.
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Uji Asumsi Klasik
Hasil uji normalitas menyatakan bahwa penyebaran data mengikuti arah garis diagonal
sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi ini terpenuhi. Demikian pula uji multikolinieritas
menunjukkan bahwa nilai tolerance dari sepuluh variabel independen lebih besar dari 0,1.
Sedangkan nilai VIF untuk kesepuluh variabel independen lebih kecil dari 10, artinya antar
variabel independen tidak berkorelasi atau asumsi multikolinieritas terpenuhi.
Hasil olahan data menyatakan bahwa angka Durbin-Watson adalah sebesar 0,822 yang
berada diantara angka 2 dan -2. Hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Uji heteroskedastitas
menunjukkan bahwa titik-titik pengamatan tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur.
Titik-titik tersebut tersebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y yang berarti tidak
terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil uji asumsi klasik ini menyatakan bahwa model regresi
yang diajukan dapat digunakan.
Uji Hipotesis
Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F sebesar 127,706 dengan signifikansi sebesar
0,000 lebih kecil dari 0,05.
Hasil tersebut membuktikan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi
variabel dependen. Dengan kata lain, keterlambatan audit secara bersama-sama
dipengaruhi oleh semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Sedangkan hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.
Persamaan regresi yang dapat dibentuk berdasarkan hasil uji pada tabel di atas adalah
sebagai berikut:
AUDLAY = 131,326 – 3,390LASSTS + 0,182 DRAT – 3,870 PRFT - 20,920
MCM – 6,633INLNK – 3,177 AUDFEE + 21,098 INDT – 0,109
AGE + 1,057 FINYR – 9,322 OPINI + e
Persamaan regresi yang terbentuk di atas menjelaskan koefisien masing-masing variabel
independen terhadap variabel dependen. Dari sepuluh variabel yang dimasukkan ke dalam
model regresi, sembilan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen,
yaitu ukuran perusahaan. Sedangkan satu variabel terbukti tidak memiliki hubungan
signifikan dengan ukuran perusahaan. Sembilan variabel yang memiliki hubungan signifikan
tersebut adalah rasio debt to equity, profitabilitas, subsidiari dari perusahaan multinasional,
ukuran kantor audit, audit fees, klasifikasi industri, umur perusahaan, dan opin audit.
Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan audit adalah
variabel tahun tutup buku perusahaan.
Ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai tersebut kurang dari
0,05 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap
keterlambatan audit. Sedangkan nilai koefisien regresi sebesar -3,390 menunjukkan bahwa
ukuran perusahaan mempunyai arah pengaruh negatif terhadap keterlambatan audit. Artinya
semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin pendek keterlambatan auditnya. Hal
tersebut dikarenakan perusahaan yang besar umumnya memiliki internal kontrol yang dapat
mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga waktu audit yang
diperlukan akan lebih pendek.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rasio debt to equity memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap keterlambatan audit, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,182.
Artinya semakin besar nilai rasio debt to equity maka semakin panjang keterlambatan audit
yang terjadi. Perusahaan akan melakukan penundaan pelaporan keuangan akibat dari
tingginya resiko perusahaan karena tingginya rasio debt to equty. Nilai koefisien regresi
sebesar -3,870 pada variabel profitabilitas yang ternyata memiliki pengaruh signifikan
terhadap keterlambatan audit berarti bahwa perusahaan yang melaporkan laba akan memiiliki
keterlambatan audit yang lebih pendek daripada perusahaan yang melaporkan rugi. Hal ini
dikarenakan informasi laba dapat memberikan dampak pada harga saham dan
indikator lainnya. Ada kecenderungan perusahaan lebih cepat melaporkan laba
(good news) daripada rugi (bad news).
(Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2014)

Data

Pernyataan
Posisi
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Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 8 di atas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun
argumen dimulai dengan data lalu diberikan pernyataan posisi, hal itu tidak
menjadi masalah. Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan
urutannya.
Pernyataan posisi harus dimunculkan karena merupakan dasar/pokok sebuah
argumen. Toulmin, dkk. (1997: 25) mengatakan bahwa melalui pernyataan posisi,
ada

tujuan

yang

ingin

dicapai

oleh

pembicara.

Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Penulis menyatakan bahwa model regresi dapat
digunakan

untuk

memprediksi

variabel

dependen.

Dengan

kata

lain,

keterlambatan audit secara bersama-sama dipengaruhi oleh semua variabel yang
digunakan dalam penelitian ini.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat dipercaya.
Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh karena itu, penulis
memberikan data bahwa pernyataan posisi di atas berdasarkan pada hasil uji F
menunjukkan bahwa nilai F sebesar 127,706 dengan signifikansi sebesar 0,000
lebih kecil dari 0,05.
Selain dua data di atas, data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H49/P4 juga
terdiri atas dua elemen, yaitu elemen data atau fakta dan pernyataan posisi.
Argumen didahului oleh data, lalu pernyataan posisi. Meskipun argumen dimulai
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dengan data lalu diberikan pernyataan posisi, hal itu tidak menjadi masalah.
Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan urutannya.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
temuan yang dilakukan oleh penulis. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis. Toumin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H49/P4 terdiri atas elemen data atau
fakta dan pernyataan posisi. Awalnya, penulis memberikan data. Setelah itu,
pernyataan posisi. Penulis menyampaikan pandangannya melalui pernyataan
posisi, sedangkan data atau fakta dijadikan dasar pemberian pernyataan posisi.
Berikut ini bagan pola argumen data tersebut.
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1
Berdasarkan pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa
jumlah perusahaan yang dijadikan obyek
penelitian sebanyak 77 perusahaan.Tabel
tersebut menunjukkan adanya perusahaan
yang terindikasi manajemen laba pada tahun
2008 sebanyak 62 perusahaan dari total 77
perusahaan. Kemudian untuk tahun 2009 yang
terindikasi manajemen laba sebanyak 65
perusahaan dan untuk tahun 2010 sebanyak 68
perusahaan. Daan untuk tahun 2011 sebanyak
64 perusahaan yang terindikasi manajamen
laba akrual. Persentase terindikasinya
manajemen laba selama tahun 2008-2011
sebesar 84,42%. Sedangkan pada tahun 2008
yang tidak terindikasi manajemen laba
sebanyak 15 perusahaan. Kemudian pada
tahun 2009 sebanyak 12 perusahaan dan tahun
2010 sebanyak 9 perusahaan dan tahun 2011
sebanyak 12 perusahaan dari total keseluruhan
77 perusahaan. Persentase perusahaan yang
tidak terindikasi manajemen laba selama
tahun 2008-2011 sebesar 15,58%.

2
Persentase
perusahaan yang
terindikasi
manajemen laba lebih
besar dari persentase
perusahaan yang
tidak terindikasi
manajemen laba.
Sehingga dapat
disimpulkan bahwa
dengan menggunakan
conditional revenue
model sebagian besar
perusahaan
manufaktur yang
terindikasi
manajemen laba.
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Seperti yang telah disebutkan di atas, elemen argumen pada bagian
pembahasan artikel dapat diidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan yang
dapat menuntun pada elemen argumen. Pertanyaan

ini digunakan untuk

memudahkan identifikasi setiap elemen argumen. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 12. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H49/P4
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Kalimat
Persentase
perusahaan
yang
terindikasi manajemen laba lebih
besar dari persentase perusahaan yang
tidak terindikasi manajemen laba.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
dengan menggunakan conditional
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atau alasan pendirian
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revenue model sebagian besar
perusahaan
manufaktur
yang
terindikasi manajemen laba.
Berdasarkan pada Tabel 4 dapat
dilihat bahwa jumlah perusahaan yang
dijadikan obyek penelitian sebanyak
77 perusahaan. Tabel tersebut
menunjukkan adanya perusahaan yang
terindikasi manajemen laba pada
tahun 2008 sebanyak 62 perusahaan
dari total 77 perusahaan. Kemudian
untuk tahun 2009 yang terindikasi
manajemen laba sebanyak 65
perusahaan dan untuk tahun 2010
sebanyak 68 perusahaan. Dan untuk
tahun 2011 sebanyak 64 perusahaan
yang terindikasi manajamen laba
akrual. Persentase terindikasinya
manajemen laba selama tahun 20082011 sebesar 84,42%. Sedangkan
pada tahun 2008 yang tidak
terindikasi manajemen laba sebanyak
15 perusahaan. Kemudian pada tahun
2009 sebanyak 12 perusahaan dan
tahun 2010 sebanyak 9 perusahaan
dan tahun 2011 sebanyak 12
perusahaan dari total keseluruhan 77
perusahaan. Persentase perusahaan
yang tidak terindikasi manajemen laba
selama tahun 2008-2011 sebesar
15,58%.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
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pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi.

Perhatikan

bagian

pembahasan

hasil

penelitian

data

PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H49/P4 berikut!
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum,
sum, range, kurtosis dan skewness (kemiringan distribusi). Pada sub bab analisis deskriptif ini
akan dijelaskan lebih rinci tentang gambaran atau deskripsi data yang digunakan dalam
penelitian ini secara keseluruhan baik berdasarkan tahun maupun berdasarkan sektor industri.
a. Revenue Discretionary
Berdasarkan pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan selama periode
2010- 2012 nilai rata-rata manajemen laba akrual mengalami peningkatan dan penurunan.
Terdapat 13 sektor industri yang dijadikan obyek penelitian dan 8 diantaranya terindikasi
manajemen laba. Hal tersebut diketahui dari nilai rata-rata tertinggi yang dimiliki oleh sektor
industri plastics and glass products yang berarti terindikasi manajemen laba akrual dan nilai
rata-rata terendah dimiliki oleh stone, clay, glass, and concrete products yang juga terindikasi
manajemen laba akrual.
Gambar 3 merupakan gambaran dari nilai rata-rata tertinggi berdasarkan pada Tabel 1
yang dimiliki oleh sektor indsutri plastics and glass products. Dalam sektor industri tersebut
terdapat empat perusahaan yang memenuhi karakteristik obyek penelitian terdiri dari BRNA,
LMPI, SIMA, YPAS.
Berdasarkan pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi manajemen laba pada
masing-masing perusahaan selama tahun 2010-2012. Secara keseluruhan SIMA memiliki nilai
residual paling tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Nilai residual tertinggi
dimiliki oleh SIMA pada tahun 2010 yang mengindikasikan terjadi manajemen laba karena
nilai residualnya mencapai 4,2574, sedangkan nilai residual terendah dimiliki oleh BRNA
pada tahun 2012 yang juga mengindikasikan terjadinya manajemen laba karena dikategorikan
kurang dari 0,075 sehingga tidak mendekati angka nol.
Gambar 4 menunjukkan nilai rata-rata terendah berdasarkan pada Tabel 1 yang dimiliki
oleh sektor industri stone, clay, glass, and concrete productsdapat dilihat bahwa terjadi
perbedaan nilai residual diantara kedua perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Nilai
residual pada perusahaan IKAI lebih besar daripada perusahaan ARNA. Hal tersebut dapat
mengindikasikan terjadi manajemen laba akrual pada perusahaan IKAI. Nilai residual
tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang dimiliki oleh IKAI, hal tersebut menandakan bahwa
pada tahun tersebut perusahaan IKAI terindikasi manajemen laba karena nilai residual sebesar
-0,9482. Sedangkan nilai residual terendah terjadi pada tahun 2010 yang dimiliki oleh ARNA
sehingga dinyatakan tidak terindikasi manajemen laba karena nilai residual sebesar -0,0338
dikateghorikan lebih besar dai -0,075 maka mendekati nol.
Pada perusahaan ARNA nilai tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar -0,2668 dan
yang terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar - 0,338. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa ARNA terindikasi manajemen laba selama tahun 2010-2012 karena nilai
residual setiap tahunnya kurang dari dari -0,075. Kemudian pada perusahaan IKAI, nilai
tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar -0,9482 dan nilai residual terendah terjadi pada
tahun 2010 yaitu sebesar 0,2054. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun
2010 dan 2012 IKAI terindikasi manajemen laba karena nilai residual tidak mendekati nol.
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Persentase perusahaan yang tidak terindikasi manajemen laba selama tahun 2010-2012
sebesar 17,95%. Persentase perusahaan yang terindikasi manajemen laba lebih besar dari
persentase perusahaan yang tidak terindikasi manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa dengan menggunakan revenue model sebagian besar perusahaan manufaktur
terindikasi manajemen laba.
b. Conditional Revenue Model
Berdasarkan pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa besarnya nilai rata-rata manajemen
laba pada setiap sektor industri dan masing-masing tahun. Secara keseluruhan nilai rata-rata
residual tertinggi dimiliki oleh sektor food and beverages yaitu sebesar 0,24138 nilai tersebut
mengindikasikan adanya manajemen laba karena lebih besar dari 0,075. Sedangkan nilai ratarata residual terendah dimiliki oleh sektor paper and allied products yaitu sebesar -0,5402, hal
itu menandakan bahwa tidak terindikasi manajemen laba. Sehingga apabila diamati dari ratarata nilai residual, sektor industri tersebut dinyatakan terindikasi manajemen laba.
Berdasarkan pada Gambar 5 dapat diketahui bahwa nilai residual manajemen laba di
setiap perusahaan berbeda-beda pada masing-masing tahunnya. Secara keseluruhan hampir
semua perusahaan terindikasi adanya manajemen laba. Pada perusahaan ADES nilai residual
tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang mengindikasikan adanya manajemen laba dan nilai
residual terendah terjadi pada tahun 2009 yang mengindikasikan tidak terjadi manajemen laba.
Pada perusahaan AISA nilai tertinggi terjadi pada tahun 2010 mengindikasikan adanya
manajemen laba dan nilai terendah pada tahun 2011 yang juga tidak mengindikasikan adanya
manajemen laba. Kemudian pada perusahaan CEKA nilai tertinggi terjadi pada tahun 2008
yang mengindikasikan adanya manajemen laba. Pada tahun 2009 CEKA juga mengalami hal
yang sama yaitu terindikasi manajemen laba karena nilai residualnya mencapai -0,6929.
Sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2011 sehingga juga terindikasi adanya
manajemen laba. Selanjutnya untuk perusahaan FAST nilai residual tertinggi terjadi pada
tahun 2010 dan nilai residual terendah terjadi pada tahun 2011. Pada perusahaan MLBI nilai
residual yang melebihi dari ketetapan terjadi pada tahun 2008 dan 2010 sehingga pada tahun
tersebut terindikasi manajemen laba. Pada perusahaan PSDN nilai residual yang
mengindikasikan adanya manajemen laba terjadi selama tahun 2008-2010.
Berdasarkan pada Gambar 6 dapat diketahui bahwa terjadi fluktasi manajemen laba pada
masing-masing perusahaan yang tergabung dalam sektor industri paper and allied product.
Grafik tersebut menggambarkan perkembangan manajemen laba yang dimulai pada tahun
2008 sampai 2011.Secara keseluruhan nilai residual tertinggi dimiliki oleh INKP pada tahun
2010 yang mengindikasikan manajemen laba karena nilai residualnya mencapai -7,675.
Sedangkan nilai residual terendah dimiliki oleh SPMA pada tahun 2008 yang tidak
mengindikasikan terjadi manjemen laba karena nilai residualnya sangat mendekati nol. Dalam
grafik tersebut juga dapat dilihat perusahaan yang terindikasi manajemen laba. Pada sektor
paper and allied products terdapat tiga perusahaan yang terindikasi manajemen laba yaitu
FASW, INRU dan SAIP. Sedangkan pada perusahaan lain tidak terindikasi manajemen laba
akrual. Dari penyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kelima perusahaan yang
dijadikan obyek penelitian terdapat tiga perusahaan yang terindikasi manajemen laba akrual.

Berdasarkan pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan yang dijadikan
obyek penelitian sebanyak 77 perusahaan.Tabel tersebut menunjukkan adanya
perusahaan yang terindikasi manajemen laba pada tahun 2008 sebanyak 62 perusahaan
dari total 77 perusahaan. Kemudian untuk tahun 2009 yang terindikasi manajemen laba
sebanyak 65 perusahaan dan untuk tahun 2010 sebanyak 68 perusahaan. Daan untuk
tahun 2011 sebanyak 64 perusahaan yang terindikasi manajamen laba akrual.
Persentase terindikasinya manajemen laba selama tahun 2008-2011 sebesar 84,42%.
Sedangkan pada tahun 2008 yang tidak terindikasi manajemen laba sebanyak 15
perusahaan. Kemudian pada tahun 2009 sebanyak 12 perusahaan dan tahun 2010
sebanyak 9 perusahaan dan tahun 2011 sebanyak 12 perusahaan dari total keseluruhan
77 perusahaan. Persentase perusahaan yang tidak terindikasi manajemen laba selama
tahun 2008-2011 sebesar 15,58%.
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Persentase perusahaan yang terindikasi manajemen laba lebih besar dari persentase
perusahaan yang tidak terindikasi manajemen laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
dengan menggunakan conditional revenue model sebagian besar perusahaan manufaktur
yang terindikasi manajemen laba.
Model dari Stubben (2010) ini menggunakan piutang sebagai fungsi dari perubahan
pendapatan. Piutang dianggap memiliki hubungan kuat dan hubungan langsung pada
pendapatan. Hal ini juga berhubungan dengan kebijakan manajemen yang dapat menentukan
dalam pemberian kredit. Ketika pendapatan mengalami kenaikan maka dapat disertai dengan
kenaikan piutang. Piutang yang tidak normal, tinggi atau rendah, dianggap mengindikasikan
adanya manajemen pendapatan. Teori tersebut terbukti dalam penelitian ini dimana
peningkatan pendapatan juga mengakibatkan peningkatan pula pada piutang usaha. Pola
manajemen laba yang dapat dilakukan pada model ini yaitu dengan cara menaikkan angka
laba atau juga dengan menurunkan angka laba yang berhubungan langsung dengan perolehan
pendapatan.
Komponen perhitungan conditional revenue model terdapat penambahan komponen
selain pendapatan yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan dan gross profit margin.
Stubben (2010) menilai bahwa umur perusahaan, ukuran perusahaan dan gross profit margin
mampu menjelaskan piutang usaha pada akhir tahun.Penggunaan ukuran perusahaan dianggap
mampu mewakili kekuatan finansial perusahaan tersebut. Kemudian untuk umur perusahaan
merupakan tahapan perusahaan dalam siklus bisnis sehingga dapat mengetahui perkembangan
setiap tahunnya. Apakah perusahaan dengan jangka waktu berdirinyap perusahaan yang sudah
lama juga terbukti terindikasi manajemen laba akrual. Sedangkan gross profit margin
dianggap suatu komponen yang mampu mewakili kinerja operasional perusahaan dan dapat
diperbandingkan dengan pesaing lain. Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai
perkomponen menandakan adanya penurunan dan peningkatan disetiap tahunnya. Perubahan
tersebut juga berpengaruh terhadap besarnya piutang usaha sebagai komponen utama
sehingga apabila terjadi peningkatan maka piutang usaha juga akan bertambah. Sedangkan
apabila terjadi penurunan maka piutang usaha juga akan mengalami penurunan.
Hasil penelitian secara umum konsisten dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya,
dimana pendapatan dan kontra akunnya, yaitu piutang merupakan akun yang dapat
dimanfaatkan untuk melakukan manajemen laba (Stubben 2010; Callen et al. 2008). Hasil
penelitian ini sekaligus memberikan pembuktian atas hasil riset yang dilakukan oleh Gunny
(2005), Kristina & Siregar (2008), Oktorina dkk. (2008). Penelitian tersebut mengungkapkan
bahwa pendapatan dan piutang merupakan bagian dalam pengukuran manajemen laba akrual,
meskipun terjadi pergeseran perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba, yaitu
manajemen laba akrual menuju manajemen laba riil.
(Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2014)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 9 di atas. Pola argumen pada bagian pembahasan artikel jurnal
dimulai dengan penyajian data. Setelah itu, penulis memberikan pernyataan
posisi. Meskipun argumen dimulai dengan data lalu diberikan pernyataan posisi,
hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi
elemen bukan urutannya.

Pernyataan
Posisi
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Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Penulis menyatakan bahwa persentase perusahaan
yang terindikasi manajemen laba lebih besar dari persentase perusahaan yang tidak
terindikasi manajemen laba. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan conditional
revenue model sebagian besar perusahaan manufaktur yang terindikasi manajemen laba.

Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: berdasarkan pada Tabel 4 dapat
dilihat bahwa jumlah perusahaan yang dijadikan obyek penelitian sebanyak 77
perusahaan. Tabel tersebut menunjukkan adanya perusahaan yang terindikasi
manajemen laba pada tahun 2008 sebanyak 62 perusahaan dari total 77
perusahaan. Kemudian untuk tahun 2009 yang terindikasi manajemen laba
sebanyak 65 perusahaan dan untuk tahun 2010 sebanyak 68 perusahaan. Tahun
2011 sebanyak 64 perusahaan yang terindikasi manajamen laba akrual. Persentase
terindikasinya manajemen laba selama tahun 2008-2011 sebesar 84,42%.
Sedangkan pada tahun 2008 yang tidak terindikasi manajemen laba sebanyak 15
perusahaan. Kemudian pada tahun 2009 sebanyak 12 perusahaan dan tahun 2010
sebanyak 9 perusahaan dan tahun 2011 sebanyak 12 perusahaan dari total
keseluruhan 77 perusahaan. Persentase perusahaan yang tidak terindikasi
manajemen laba selama tahun 2008-2011 sebesar 15,58%. Data yang diberikan
oleh penulis ini berupa data statistik. Mengacu pada pendapat Toulmin, dkk.
(1979), data atau fakta pada sebuah argumen dapat berupa pengamatan
eksperimen, pengetahuan umum, data statistik, dan kesaksian seseorang.
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Dari hasil analisis, data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1 juga hanya
terdiri atas dua elemen, yaitu elemen data atau fakta dan pernyataan posisi. Pola
dasar argumen yang terdiri dua elemen ini yaitu PP-D. Namun, pola argumen
berikut yaitu pola D-PP. Hal ini tidak menjadi masalah karena paling utama pada
argumen yaitu fungsi elemen bukan urutannya.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
temuan yang dilakukan oleh penulis. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis. Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, peneliti memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang. Berikut ini bagan pola argumen data
PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1.
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1
Hampir seluruh indikator memiliki
validitas konvergen yang baik
karena nilai dari outer loadings
yang dimiliki lebih dari 0,7 (lihat
Tabel 2). Uji validitas diskriminan
menunjukkan perbedaan yang
signifikan pada value of loading
pada indikator terhadap variabel
latennya dibandingkan variabel lain.
Dengan kata lain, semua indikator
telah memenuhi syarat validitas
diskriminannya.

2
Dengan terpenuhinya ketentuan
tersebut, instrumen pada
penelitian ini dapat dikatakan
reliable, dan dapat
mengindikasikan adanya
akurasi, konsistensi, dan presisi
yang signifikan pada instrumen
dalam mengukur variabel.

PP

D
Bagan 10. Pola Argumen Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1

Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1 terdiri atas elemen data atau
fakta dan pernyataan posisi. Peneliti menyampaikan pandangannya melalui
pernyataan posisi, sedangkan data atau fakta dijadikan dasar pemberian
pernyataan posisi.
Seperti yang telah disebutkan di atas, elemen argumen pada bagian
pembahasan artikel dapat diidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan yang
dapat menuntun pada elemen argumen. Pertanyaan

ini digunakan untuk

memudahkan identifikasi setiap elemen argumen. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 13. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Kalimat
Dengan
terpenuhinya
ketentuan
tersebut, instrumen pada penelitian ini
dapat dikatakan reliable, dan dapat
mengindikasikan adanya akurasi,
konsistensi,
dan
presisi
yang
signifikan pada instrumen dalam
mengukur variabel.
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Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?
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Hampir seluruh indikator memiliki
validitas konvergen yang baik karena
nilai dari outer loadings yang dimiliki
lebih dari 0,7 (lihat Tabel 2). Uji
validitas diskriminan menunjukkan
perbedaan yang signifikan pada value
of loading pada indikator terhadap
variabel
latennya
dibandingkan
variabel lain. Dengan kata lain, semua
indikator telah memenuhi syarat
validitas diskriminannya. Selain itu,
nilai Cronbachs Alpha dan composite
reliability pada variabel-variabel
dalam model ini rata-rata memiliki
nilai lebih dari 0,8.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Menurut Toulmin, dkk. (1979: 25),data atau fakta yang digunakan untuk
menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada sebuah argumen dapat
berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data statistik, dan kesaksian
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Perhatikan

bagian

pembahasan

hasil

penelitian
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data

PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1 berikut!

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis Mode Pengukuran
Hampir seluruh indikator memiliki validitas konvergen yang baik karena nilai dari outer
loadings yang dimiliki lebih dari 0,7 (lihat Tabel 2). Uji validitas diskriminan
menunjukkan perbedaan yang signifikan pada value of loading pada indikator terhadap
variabel latennya dibandingkan variabel lain. Dengan kata lain, semua indikator telah
memenuhi syarat validitas diskriminannya. Selain itu, nilai Cronbachs Alpha dan
composite reliability pada variabel-variabel dalam model ini rata-rata memiliki nilai
lebih dari 0,8.
Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, instrumen pada penelitian ini dapat dikatakan
reliable, dan dapat mengindikasikan adanya akurasi, konsistensi, dan presisi yang
signifikan pada instrumen dalam mengukur variabel.
Dari pengujian korelasi bivariat yang dilakukan pada penelitian ini, ditemukan bahwa
kebanyakan variabel memiliki hubungan yang sangat signifikan satu sama lain (lihat Tabel 3).
Dua hubungan variabel yang tidak signifikan karena memiliki t-statistics di bawah t-table
adalah hubungan antara keadilan distributif dan kinerja anggaran, serta hubungan antara
keadilan prosedural dengan kinerja anggaran.
Tabel 3 mmnunjukkan bahwa partisipasi pada penganggaran berhubungan dengan kinerja
manajerial (r=0,628; p<0,01) dan kinerja anggaran (r=0.368; p<0,01). Selain itu partisipasi
pada penganggaran berkorelasi dengan komitmen terhadap tujuan (r=0.619; p<0,01).
Partisipasi pada penganggaran mempengaruhi persepsi dua jenis keadilan persepsian, yaitu
pada keadilan distributif (r=0.451; p<0,01) dan keadilan prosedural (r=0.346; p<0,01). Selain
itu, dua jenis keadilan persepsian berpengaruh pada komitmen terhadap tujuan, yaitu keadilan
distributif (r=0.444; p<0.01), dan keadilan prosedural (r=0.476; p<0,01). Komitmen terhadap
tujuan anggaran juga berhubungan dengan kinerja manajerial (r=0.563; p<0,01) dan kinerja
anggaran (r=-0.424; p<0,01).
Analisis Model Struktural
Setelah melihat masing-masing hubungan antar variabel, peneliti melakukan analisis
terhadap hubungan antar variabel di dalam model. Untuk meneliti pengaruh partisipasi pada
penganggaran terhadap dua jenis kinerja (managerial dan anggaran), dibangun dua model
seperti yang digambarkan pada Gambar 2 dan Gambar 3.
Berdasar Gambar 2 dan gambar 3 peneliti melakukan analisis terhadap masing-masing
model secara terpisah. Hasil pengolahan data dengan menggunakan PLS pada model tersebut
dilihat di Tabel 4 dan Tabel 5.
Dari hasil pengolahan dengan PLS, dapat diketahui bahwa partisipasi pada penganggaran
berpengaruh positif (path coefficient: 0,629, p<0,01). Hasil tersebut mendukung H1a yang
berbunyi bahwa partisipasi pada penganggaran berpengaruh secara positif terhadap kinerja
manajerial. Tetapi partisipasi pada penganggaran tidak berpengaruh secara signifikan pada
kinerja anggaran, sehingga tidak mendukung H1b.
Hasil analisis menunjukkan kedua jenis keadilan persepsian juga berkorelasi dengan
partisipasi pada penganggaran, yaitu keadilan prosedural (path coefficient: 0,395, p<0,01) dan
keadilan distributif (path coefficient: 0,310, p<0,01), sehingga mendukung H2a dan H2b.
Selain itu, partisipasi pada penganggaran berpengaruh positif pada komitmen terhadap tujuan
(path coefficient: 0,485, p<0,01). Hasil tersebut mendukung H3 bahwa partisipasi pada
penganggaran berpengaruh secara positif terhadap komitmen terhadap tujuan.

Data
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Pada model 1 (gambar 4) keadilan distributif tidak berpengaruh pada komitmen pada
komitmen terhadap tujuan sehingga tidak mendukung H4a. Sebaliknya keadilan prosedural
berpengaruh secara positif terhadap komitmen terhadap tujuan (path coefficient: 0,230,
p<0,01) sehingga mendukung H4b yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh
secara positif terhadap komitmen terhadap tujuan. Hasil yang sama diperoleh pada model 2
(gambar 5). Komitmen terhadap tujuan berkorelasi positif pada dua jenis kinerja, kinerja
managerial (path coefficient: 0,446, p<0,01) dan kinerja anggaran (path coefficient: 0,477,
p<0,01), sehingga mendukung H5a dan H5b.

(Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2014)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 10 di atas. Pola argumen pada bagian pembahasan artikel
jurnal dimulai dengan penyajian data. Setelah itu, penulis memberikan pernyataan
posisi. Meskipun argumen dimulai dengan data lalu diberikan pernyataan posisi,
hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi
elemen bukan urutannya.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi harus dimunculkan karena
merupakan dasar/pokok sebuah argumen. Toulmin, dkk. (1997: 25) mengatakan
bahwa melalui pernyataan posisi, ada tujuan yang ingin dicapai oleh pembicara.
Penulis menyatakan bahwa dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, instrumen
pada penelitian ini dapat dikatakan reliable, dan dapat mengindikasikan adanya
akurasi, konsistensi, dan presisi yang signifikan pada instrumen dalam mengukur
variabel. Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, peneliti memberikan data berikut: hampir seluruh indikator memiliki
validitas konvergen yang baik karena nilai dari outer loadings yang dimiliki lebih
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dari 0,7 (lihat tabel 2). Uji validitas diskriminan menunjukkan perbedaan yang
signifikan pada value of loading pada indikator terhadap variabel latennya
dibandingkan variabel lain. Dengan kata lain, semua indikator telah memenuhi
syarat validitas diskriminannya. Selain itu, nilai Cronbachs Alpha dan composite
reliability pada variabel-variabel dalam model ini rata-rata memiliki nilai lebih
dari 0,8. Data yang diberikan oleh peneliti ini berupa perhitungan statistik hasil
pengujian data. Mengacu pada pendapat Toulmin, dkk. (1979), data atau fakta
pada sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum,
data statistik, dan kesaksian seseorang.
Selain empat data di atas, data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H11/P3 juga
terdiri atas dua elemen, yaitu elemen data atau fakta dan pernyataan posisi. Pola
argumen pada bagian pembahasan artikel jurnal dimulai dengan penyajian data.
Setelah itu, penulis memberikan pernyataan posisi. Pernyataan posisi adalah
pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu persoalan.
Pernyataan posisi diberikan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin
dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil temuan yang dilakukan oleh
penulis. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui argumen dapat diwujudkan
dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan pandangan atau pendirian
penulis. Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa ketika diminta untuk
memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
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dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H11/P3 terdiri atas elemen data atau
fakta dan pernyataan posisi. Penulis menyampaikan pandangannya melalui
pernyataan posisi, sedangkan data atau fakta dijadikan dasar pemberian
pernyataan posisi. Berikut ini bagan pola argumen data tersebut.
1
Tabel 2 menyajikan ukuran sampel dari 106
artikel dalam bidang akuntansi manajemen
dan keperilakuan dalam sampel penelitian
kami. Tabel 2 memperlihatkan bahwa hanya
ada tujuh artikel (7%) mempunyai ukuran
sampel lebih besar dari 200 yang merupakan
batas bawah minimum dari suatu ukuran
sampel. Mean ukuran sampel dari Tabel 2
tersebut adalah 116 dengan standar deviasi
124. Tetapi, kisaran ukuran sampel ter-sebut
memperlihatkan jarak yang sangat lebar
dengan ukuran sampel terkecil 22 dan ukuran
sampel terbesar 1178. Median ukuran sampel
tersebut adalah 93. Namun demikian, dari 17
artikel dalam Tabel 2 dengan ukuran sampel
yang lebih besar dari 150, 12 artikel
mempunyai response-rate kurang dari 50%.

2
Hal ini menyebabkan
response bias
merupakan ancaman
yang lebih besar
daripada ukuran sampel
itu sendiri.

PP

D
Bagan 11. Pola Argumen Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H11/P3

Seperti yang telah disebutkan di atas, elemen argumen pada bagian
pembahasan artikel dapat diidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan yang
dapat menuntun pada elemen argumen. Pertanyaan

ini digunakan untuk

memudahkan identifikasi setiap elemen argumen. Perhatikan tabel berikut.
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Tabel 14. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H11/P3
Elemen
Pernyataan
Posisi
Data atau
Fakta

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?
Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Kalimat
Hal ini menyebabkan response bias
merupakan ancaman yang lebih besar
daripada ukuran sampel itu sendiri.
Tabel 2 menyajikan ukuran sampel
dari 106 artikel dalam bidang
akuntansi
manajemen
dan
keperilakuan dalam sampel penelitian
kami. Tabel 2 memperlihatkan bahwa
hanya ada tujuh artikel (7%)
mempunyai ukuran sampel lebih besar
dari 200 yang merupakan batas bawah
minimum dari suatu ukuran sampel.
Mean ukuran sampel dari Tabel 2
tersebut adalah 116 dengan standar
deviasi 124. Tetapi, kisaran ukuran
sampel ter-sebut memperlihatkan
jarak yang sangat lebar dengan ukuran
sampel terkecil 22 dan ukuran sampel
terbesar 1178. Median ukuran sampel
tersebut adalah 93. Namun demikian,
dari 17 artikel dalam Tabel 2 dengan
ukuran sampel yang lebih besar dari
150, 12 artikel mempunyai responserate kurang dari 50%.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
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dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi.

Perhatikan

bagian

pembahasan

hasil

penelitian

data

PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H11/P3 berikut!
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menggunakan framework dan karakteristik yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini
menganalisis riset survei dalam bidang akuntansi manajemen dan keperilakuan selama jangka
waktu 15 tahun sejak SNA pertama hingga SNA 15 (tahun 2012) dengan fokus analisis pada
survei dengan mail questionnaire. Tabel 1 memperlihatkan jumlah penelitian empiris di
bidang akuntansi manajemen dan keperilakuan dengan menggunakan metode survei secara
umum maupun secara khusus dengan mail questionnaire selama jangka waktu 15 tahun sejak
SNA pertama tahun 1997 hingga SNA 15 tahun 2012.
Dari Tabel 1 tersebut, terlihat bahwa perkembangan penelitian empiris di bidang
akuntansi manajemen dan keperilakuan dengan menggunakan survei mail questionnaire
relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada SNA 1 tahun 1997 hanya ada satu bidang penelitian
yaitu bidang akuntansi keuangan sehingga tidak ada penelitian empiris yang menggunakan
metode survei. Metode mail questionnaire paling banyak digunakan pada SNA 6 tahun 2003
yaitu 16 penelitian (15%) dilanjutkan dengan SNA 9 tahun 2006 (12%) dan SNA 8 tahun
2005 (10%), selebihnya relatif stabil dengan jumlah penelitian berkisar dari 2–9 penelitian
(2%-9%). Tabel 2 memperlihatkan daftar penelitian empiris dengan mail questionnaire
beserta karakteristik untuk tiap-tiap penelitian yang meliputi: (1) populasi survei, (2) response
rate dan ukuran sampel, (3) prosedur pre-test, (4) prosedur follow-up, (5) analisa nonresponse bias, dan (6) tipe ukuran dependen variabel. Karakteristik tersebut akan dianalisis
dalam pembahasan beserta dengan data yang tidak ditabulasikan dalam tabel tersebut.
Tujuan dan Rancangan Survei
Diamond (2000) menyatakan bahwa pernyataan tujuan penelitian merupakan hal yang
sangat penting dalam penelitian survei. Mail questionnaire dapat digunakan untuk dua tujuan
utama penelitian yaitu deskriptif atau explanation (Pin-sonneault dan Kraemer 1993; Sudman
dan Blair 1999; Cooper dan Schindler 2006; Sekaran dan Boogie 2010). Penelitian dengan
tujuan deskritif adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan karakteristik suatu
populasi, sedangkan penelitian dengan tujuan explanation adalah penelitian yang dilakukan
untuk mencari hubungan (korelasi maupun causal) antara dua atau beberapa variabel atau
untuk menguji suatu teori (Pinsonneault dan Kraemer 1993, Cooper dan Schindler 2006).
Dari data yang tidak ditabulasikan, terlihat bahwa hampir semua penelitian empiris yang
menggunakan mail questionnaire bertujuan untuk menjelaskan suatu hubungan antardua atau
beberapa variabel, hanya satu penelitian yang juga bertujuan untuk menjelaskan karakteristik
suatu populasi. Tujuan penelitian tersebut mempengaruhi perancangan metode penelitian
yang digunakan, misalnya pada pilihan perancangan penelitian cross-sectional atau
longitudinal, ataupun penentuan unit analisis. Penelitian longitudinal adalah penelitian yang
mengharuskan peneliti untuk memperoleh data dari dua atau lebih periode waktu (Sekaran
dan Bougie 2010), sehingga kalau penelitian tersebut menggunakan mail questionnaire maka
peneliti harus mengirimkan survei kuesionernya beberapa kali dalam rentang waktu
penelitian. Pinsonneault dan Kraemer (1993) menyatakan bahwa penelitian longitudinal
meng-hasilkan keyakinan yang lebih besar untuk menemukan hubungan causal antara dua
atau beberapa variabel dibandingkan dengan penelitian cross-sectional.
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Rancangan penelitian longitudinal tidak banyak digunakan untuk penelitian survei dengan mail
questionnaire karena tingkat kesulitan yang relatif tinggi dan biaya yang mahal. Semua
penelitian akuntansi manajemen dan keperilakuan dengan mail questionnaire yang dilakukan
dalam periode pengamatan semuanya menggunakan rancangan penelitian cross-sectional.
Penentuan unit analisis juga merupakan hal yang penting terutama bagi penelitian
akuntansi manajemen dan keperilakuan yang seringkali berhubungan dengan fenomena pada
level industri, organisasi, unit organisasi (misal: divisi, depar-temen), maupun level individu
(Kwok dan Sharp 1998; Lutf dan Shields 2003). Ketika sebuah survei menggunakan level
analisis selain level individu, maka peneliti seharusnya mempertimbangkan untuk melakukan
survei dengan multiple responden pada dalam tiap level (misal: dalam suatu organisasi). Hal
ini perlu dilakukan untuk meyakinkan bahwa pendapat responden tersebut mewakili
keseluruhan organisasi (Young 1996), meskipun seringkali atau tidak mungkin untuk
mengkonfirmasi pendapat satu responden dengan responden yang lain dalam satu organisasi
karena jaminan peneliti mengenai kerahasiaan identitas responden. Pada data yang tidak
ditabulasikan, tampak bahwa terdapat 35 artikel (33%) dalam sampel yang menggunakan unit
analisis level organisasi, namun hanya ada 11 artikel (10%) yang memperoleh datanya dari
multiple respon-den. Sebagian besar artikel dalam sampel (81%) menggunakan unit analisis
individual.
Definisi Populasi dan Sampling
Populasi adalah keseluruhan kelompok manusia, kejadian, atau sesuatu yang menjadi
ketertarikan peneliti untuk diteliti (Sekaran dan Bougie 2010). Dalam penelitian dengan mail
questionnaire, populasi biasanya terdiri dari manusia (yang biasanya disebut dengan
responden), meskipun ada juga yang terdiri dari organisasi. Sampel adalah bagian dari populasi
yang dianalisis oleh peneliti untuk mengambil kesimpulan tentang populasi. Oleh karena itu
sampel harus merupakan representasi populasi. Jika sampel penelitian merupakan sampel yang
representatif atas populasi maka apa yang benar atas sampel akan benar juga bagi populasi
dengan tingkat kesalahan tertentu (Sapsford 1999). Pendefinisian populasi dan pemilihan
sampel merupakan hal yang penting karena menentukan validitas kesimpulan yang diambil
dari sampel tersebut. Dalam mail questionnaire, validitas kesimpulan juga tergantung dari
besarnya ukuran sampel dan tingkat pengembalian (response-rate) dari responden.
Populasi Survei
Seorang peneliti biasanya mengidentifikasi populasi survei berdasarkan tujuan penelitian
untuk memastikan bahwa populasi tersebut secara cukup mengliput target populasi. Target
populasi adalah kumpulan dari semua responden yang peneliti ingin teliti (misal: manajer
produksi). Sedangkan populasi survei adalah kumpulan responden yang tersedia bagi peneliti
dan yang sesungguhnya dijadikan sampel (misal: manajer produksi perusahaan manufaktur).
Diamond (2000) menyatakan bahwa sangat penting untuk menekankan adanya konsistensi
antara target populasi dengan populasi survei. Ketidakkonsistenan antara target populasi dan
populasi survei dapat mengakibatkan timbulnya bias dalam mengambil kesimpulan (Henry
1990). Sebagian besar dari artikel dalam sampel penelitian ini tidak melaporkan target
populasinya sehingga kami menganggap bahwa target populasi adalah populasi survei.
Dalam Tabel 2 dilaporkan populasi survei dalam sampel kami dari keseluruhan artikel
dalam bidang akuntansi manajemen dan keperilakuan yang menggunakan mail questionnaire.
Menggunakan keseluruhan sampel, jumlah rata-rata subjek dalam populasi survei adalah 419
dengan standar deviasi sebesar 276. Kisaran antara jumlah minimum dan maksimum cukup
besar yaitu minimum 30 dan maksimum 1700, dengan median 333. Namun, data dari lima
artikel dapat dianggap sebagai outlier, sehingga untuk hasil penghitungan statistik yang lebih
representatif, kami menghilangkan lima artikel tersebut dan melakukan penghitungan kembali.
Setelah dilakukan penghitungan kembali, rata-rata subjek dalam populasi survei adalah 378
dengan standar deviasi sebesar 200. Kisaran antara jumlah minimum dan maksimum menjadi
lebih kecil yaitu minimum 30 dan maksimum 900, dengan median 322.
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Sampling (Pemilihan Sampel)
Sampling atau pemilihan sampel secara lang-sung berhubungan dengan kemampuan
generalizability dari penemuan survei. Salah satu hal yang merupakan kelebihan mail
questionnaire adalah kemampuannya untuk mengumpulkan data dari sebagian populasi yang
representatif (Birnberg et al. 1990). Sedangkan manfaat utama dari mail questionnaire adalah
cakupan geografi luas yang dapat diliput dalam survei (Sekaran dan Bougie 2010). Namun
demikian, seberapa besar manfaat tersebut dapat dicapai tergantung pada kualitas mempunyai
kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi subjek dalam sampel. Sedangkan dalam nonprobability sampling, beberapa elemen populasi mempunyai kesempatan yang lebih besar
untuk terpilih menjadi subjek sampel daripada elemen populasi yang lain (Sekaran dan Bougie
2010). Dalam legal framework, data dari survei yang menggunakan non-probability sampling
dapat diakui sebagai bukti jika metode untuk memilih sampel tersebut dapat dibenarkan
(justifiable) dan perhatian khusus telah dilakukan untuk mengurangi bias sampel (Diamond
2000; Morgan 1990).
Dalam akuntansi manajemen dan keperilakuan, seringkali peneliti dengan menggunakan
survei tidak mempunyai sampling frame (yaitu daftar lengkap dari elemen survei populasi
yang sesuai dengan target populasi yang diinginkan) sehingga dapat merencanakan pemilihan
sampel dengan prosedur probability sampling. Sebagian besar artikel dalam sampel kami tidak
membahas dan melaporkan rencana sampling dengan detail dan semuanya mengirimkan
questionnaire ke semua elemen survei populasi. Hampir semua artikel dalam sampel
menggunakan purposive sampling dan convenience sampling method yang merupakan nonprobability sampling, dengan mengemukakan kriteria sampel beserta alasannya. Namun
demikian, ada beberapa artikel yang melaporkan detail prosedur pemilihan sampelnya.
Misalnya, Lesmana (2003) menggunakan Standard Trade and Industry Directory tahun 2000
yang diterbitkan oleh PT. Kompass Indonesia untuk menyusun sampling frame berupa
perusahaan farmasi di Indonesia dan merancang probability-sampling untuk memilih sampel
secara acak.
Ukuran Sampel
Suatu sampel yang reliable dan valid akan memampukan kita untuk menggeneralisir
hasil dari sampel tersebut ke populasi yang kita teliti. Kemampuan untuk menggeneralisir hasil
penelitian tersebut berhubungan dengan prosedur pemilihan sampel (sampling) dan ukuran
sampel. Ada dua hal yang selalu dibicarakan ketika menentukan berapa ukuran sampel yang
tepat, yaitu masalah ketepatan (precision) dan keyakinan (confidence) kita dalam membuat
generalisasi hasil dari sampel ke populasi yang kita teliti (Sekaran dan Bougie 2010). Dalam
menentukan ukuran sampel, peneliti perlu menentukan seberapa besar tingkat ketepatan
(precision) yang diperlukan dengan tingkat keyakinan tertentu (confidence interval), yang
mengharuskan peneliti mengestimasikan sample variance (s) maupun mengestimasikan
response-rate yang diharapkan. Tetapi, Fowler (1984) menyatakan bahwa pendekatan tersebut
meskipun benar namun tidak realistis dengan beberapa alasan sebagai berikut.
Pertama, sebagian besar penelitian survei bidang akuntansi manajemen dan keperilakuan
mempunyai tujuan explanation (teori testing). Dalam data yang tidak ditabulasikan, terlihat
bahwa hampir seluruh artikel (99%) dalam sampel penelitian bertujuan untuk teori testing,
bukan untuk mengukur mean suatu variabel dalam sampel dan menggeneralisir hasilnya ke
populasi. Kedua, survei dalam bidang akuntansi manajemen dan keperilakuan mencoba untuk
memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari responden mengenai beberapa variabel untuk
keperluan menguji hubungan antarvariabel tersebut. Sehingga survei dalam akuntansi
manajemen dan keperilakuan biasanya dirancang untuk membuat estimasi mengenai hubungan
antarbeberapa variabel yang seringkali tidak memungkinkan untuk memperoleh tingkat
precision yang diinginkan. Lebih lanjut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nonsampling error (yaitu error yang disebabkan karena non-response dan masalah pengukuran
yang tidak berhubungan dengan proses sampling) merupakan kontributor utama dari total
error dalam survei (Assael dan Keon 1982), jadi bukan merupakan masalah ukuran sampel.
Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran sampel bukanlah merupakan hal
yang utama yang menentukan kualitas data survei. Fokus utama perhatian peneliti seharusnya
lebih dititikberatkan pada keberadaan non-response bias. Meskipun demikian, untuk mencapai
tingkat face validity tertentu diperlukan minimum sampel sekitar 200–300 responden (Morgan
1990). Namun, dalam hal ukuran sampel minimum ini belum ada kesepakatan di antara para
peneliti.
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Tabel 2 menyajikan ukuran sampel dari 106 artikel dalam bidang akuntansi manajemen
dan keperilakuan dalam sampel penelitian kami. Tabel 2 memperlihatkan bahwa hanya
ada tujuh artikel (7%) mempunyai ukuran sampel lebih besar dari 200 yang merupakan
batas bawah minimum dari suatu ukuran sampel. Mean ukuran sampel dari Tabel 2
tersebut adalah 116 dengan standar deviasi 124. Tetapi, kisaran ukuran sampel ter-sebut
memperlihatkan jarak yang sangat lebar dengan ukuran sampel terkecil 22 dan ukuran
sampel terbesar 1178. Median ukuran sampel tersebut adalah 93. Namun demikian, dari
17 artikel dalam Tabel 2 dengan ukuran sampel yang lebih besar dari 150, 12 artikel
mempunyai response-rate kurang dari 50%.
Hal ini menyebabkan response bias merupakan ancaman yang lebih besar daripada
ukuran sampel itu sendiri.
Pertanyaan Survei dan Masalah-Masalah Metode Riset yang Lain
Pembahasan yang sudah dilakukan di atas berhubungan dengan populasi (external)
validity, yaitu seberapa besar penelitian survei mampu menyediakan representasi yang akurat
dari populasi yang seharusnya direpresentasikan (Sapsford 1999) dan kemungkinan error yang
dihadapi ketika sampel bukan merupakan representasi yang baik dari suatu populasi karena
adanya kesalahan dalam melakukan pemilihan sampel (sampling error). External validity
merupakan hal yang paling penting bagi penelitian survei dengan tujuan deskriptif karena
penelitian tersebut bertujuan untuk menyediakan estimasi yang akurat bagi parameter
populasi. Tetapi untuk penelitian survei dengan tujuan teori testing (explanation), internal
validity (yaitu penentuan bahwa variasi dalam dependen variabel berhubungan dengan variasi
dalam independen variabel) juga merupa-kan hal yang penting (Sekaran dan Bougie 2010;
Cooper dan Schindler 2008). Karena hampir semua penelitian survei dalam akuntansi
manajemen dan keperilakuan bertujuan teori testing (explanation) yaitu 105 (99%) dari total
artikel dalam sampel kami, maka di bagian ini akan dibahas mengenai internal validity dan
hubungannya dengan error (non-sampling error). Seperti yang sudah dinyatakan oleh Assael
dan Keon (1982) bahwa non-sampling error tidak kalah pen-tingnya dengan sampling error
karena ternyata non-sampling error merupakan kontributor ter-besar dalam total error suatu
survei.
Non-sampling error terdiri dari dua kom-ponen (Van der Stede et al. 2005). Komponen
pertama adalah non-response error yang terjadi karena beberapa target responden tidak
memberi-kan response. Hal ini dapat menyebabkan ke-mungkinan response menjadi
unreliable represen-tative dari sampel yang dipilih. Komponen kedua adalah response error,
terjadi ketika beberapa responden sesungguhnya memberikan response yang tidak akurat.
Response error termasuk, tetapi tidak terbatas pada, validitas pengukuran (con-struct validity).
Apabila pertanyaan dalam survei dirancang dengan tidak baik, maka hal ini dapat
mengakibatkan responden salah dalam memberi-kan response karena tidak memahami
pertanyaan survei dengan baik yang pada akhirnya mengancam internal validity (Diamond
2000). Oleh karena itu, maka sangat penting bagi peneliti untuk merancang pertanyaan dengan
baik, bagaimana penyusunan kalimatnya, bagaimana format response dirancang, bagaimana
urutan pertanyaannya, dan bagaimana pertanyaan tersebut disajikan (Van der Stede et al.
2005, Dillman 2007, Sekaran dan Bougie 2010). Validitas pengukuran secara detail tidak akan
dibahas dalam paper ini. Pembahasan akan lebih difokuskan pada pre-testing survei kuestioner
(untuk membatasi response error), prosedur follow-up (untuk meningkatkan response rate
sehingga mengurangi non-response error) dan analisis non-response bias. Selain hal tersebut,
kami juga akan membahas mengenai masalah pilihan tipe ukuran dependen variabel dalam
penelitian akuntansi manajemen dan keperilakuan.
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Rata-rata response-rate penelitian bidang akuntansi manajemen dan keperilakuan dalam
sampel pengamatan kami adalah 30%, dengan response-rate terendah adalah 9%. Hasil ini
cukup rendah apabila dibandingkan dengan standar minimal yang disyaratkan dalam rule-of
thumb yang dinyatakan oleh Diamond (2000), sehingga sudah seharusnya peneliti melakukan
prosedur follow-up untuk meningkatkan response-rate tersebut. Namun demikian, pada Tabel
2 terlihat bahwa hanya ada 17 artikel (16%) dari total 106 artikel dalam sampel kami yang
melaporkan melakukan follow-up. Sebagian besar dari artikel tersebut (87 artikel (82%) tidak
melaporkan prosedur follow-up, sementara ada 2 artikel (2%) yang melaporkan tidak
melakukan follow-up. Kedua artikel tersebut mempunyai response-rate yang sudah cukup
tinggi yaitu 42% dan 54%.
Non-response Bias
Meskipun tingginya response-rate tidak dapat disangkal merupakan refleksi ketepatan (rigor)
suatu penelitian, response-rate itu sendiri bukanlah satu-satunya ukuran yang mewakili nonresponse error (Van der Stede et al. 2005). Response-rate menyajikan secara relatif jumlah
responden, tetapi mengabaikan perbedaan antara responden dan jumlah sampel, yaitu nonresponse bias (Assael dan Keon 1982). Non-response survei berpengaruh pada kemampuan
menggeneralisir hasil penelitian, namun hal ini tidak hanya tergantung pada response-rate,
tetapi juga tergantung pada seberapa banyak responden berbeda secara sistematis dengan nonresponden (non-response bias) (Groves 1989; Moore dan Tarnai 2002). Oleh karena itu, legal
standar mensyaratkan adanya pembuktian pengaruh non-response pada hasil survei (Diamond
2000). Hal ini dikarenakan bahkan ketika response-rate rendah, hasilnya masih bisa
digeneralisir jika tidak ada non-response bias atau non-response bias rendah (Van der Stede et
al. 2005).
Dalam Tabel 2 dapat dilihat bahwa 57 artikel (54%) dari total sampel kami mempunyai
response-rate antara 20%-80%, sehingga melakukan uji response bias merupakan hal yang
penting untuk dilakukan karena ada kemungkinan target responden telah terpilih sendiri (selfselected) untuk merespon berdasarkan beberapa variabel yang diabaikan (omitted) yang
terkorelasi, sehingga menimbulkan ancaman terhadap generalisasi hasilnya (Fowler 1984;
Mangione 1995). Angka kisaran antara 20%-80% merupakan kisaran arbitrary karena belum
adanya kesepakatan standar minimum response-rate yang dapat diterima (Fowler 1984).
Lebih lanjut, Tabel 2 memperlihatkan bahwa hanya 31 artikel dari total 106 artikel (29%) pada
sampel kami yang melakukan uji non-response bias. Sebagian besar artikel (69 (65%)) dari
total sampel tidak melaporkan uji non-response bias, dan ada enam artikel yang melaporkan
tidak melakukan uji non-response bias. Uji non-response bias yang dilakukan oleh 31 artikel
tersebut adalah dengan membandingkan antara responden yang memberikan response awal
dan akhir (early vs late respondents).
Pendekatan dengan membandingkan antara response awal (early respondent) dengan
response akhir (late respondent) berdasarkan pada argumen bahwa late respondent
kemungkinan besar sama dengan non-responden (Moore dan Tarnai 2002). Tetapi, semua
artikel dalam sampel kami yang melakukan uji non-response-bias menyimpulkan bahwa
sampel mereka tidak bias. Ketidakmampuan untuk mendeteksi adanya non-response bias
dengan pendekatan early vs late respondents mungkin dikarenakan perbedaan sifat antara
survei individual dan organisasional bukan karena masalah perbedaan waktu (early vs late)
(Van der Stede et al. 2005). Lebih lanjut, Van der Stede et al. (2005) menyatakan bahwa
syarat untuk melakukan uji non-response bias dengan pendekatan early vs late respondent
adalah bahwa peneliti sudah melakukan prosedur follow-up paling tidak sekali, sehingga
response langsung dari responden sebelum dilakukan prosedur follow-up dapat dibandingkan
dengan response yang diterima setelah dilakukan prosedur follow-up. Dari 31 artikel dalam
sampel pengamatan kami yang melakukan uji non-response bias, hanya ada tujuh artikel yang
juga melakukan prosedur follow-up.
Tipe ukuran dependen variabel
Salah satu pengamatan mengenai penelitian survei di bidang akuntansi manajemen dan
keperilakuan adalah ketergantungan yang besar pada penggunaan self-report atau self-rating
sebagai pengukuran dependen variabel. Meskipun pengukuran yang bersifat subjektif dapat
menangkap persepsi responden tentang hal yang diteliti peneliti, ketergantungan yang besar
pada pengukuran self-report atau self-rating kemungkinan mengakibatkan kesalahan
pengukuran (measurement error) karena bias subjektifitas (Birnberg et al. 1990). Ukuran
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self-report atau self-rating ini juga telah banyak dikritik karena kecenderungannya bagi
responden untuk terlalu toleran pada dirinya sendiri yang mengakibatkan suatu kisaran kecil
dari skor yang diamati (Prien dan Liske 1962; Thornton 1968; Mia 1989). Namun demikian,
Brownell (1982a) menyatakan bahwa self-rating dapat mengatasi masalah ‗halo error’. ‗Halo
error’ adalah kecenderungan untuk mengevaluasi secara global atau dengan kata lain, untuk
mengevaluasi hanya satu dimensi kognitif saja (Brownell 1982a).
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 106 artikel yang mengumpulkan data dependen
variabel, 101 artikel (95%) menggunakan self-rating/ self-report untuk konstruk kinerja (29
artikel) atau untuk konstruk variabel keperilakuan lain (misal: kepuasan pengguna, kepuasan
kerja, dan lain-lain) (72 artikel). Hanya ada dua artikel yang menggunakan ukuran objektif
kinerja keuangan (Fredianto, Ronie dan Zulaikha 2001, Ja'far, Muhammad S. dan Lisa
Kartikasari 2008).
Penyajian dan pelaporan
Penyajian dan pelaporan dari suatu penelitian survei sangat diperlukan untuk
meningkatkan kepercayaan akan hasil dari penelitian tersebut, seperti yang dinyatakan oleh
Diamond (2000) bahwa kelengkapan dari pelaporan penelitian survei merupakan salah satu
indikator layak dipercayanya suatu survei. Lebih lanjut, Van der Stede et al. (2005)
menyatakan bahwa peneliti seharusnya paling tidak menyajikan dan melaporkan secara detail
tentang tujuan survei, unit analisis, populasi dan sampel, rancangan pemilihan sampel dan
responden, response-rate, penyusunan pertanyaan atau instrumen survei, dan ukuran validitas
dan reliabilitas. Namun meskipun norma ini merupakan hal yang praktiknya dapat diterima
untuk penelitian survei, tetapi detail proses pengumpulan data sesungguhnya dalam survei
biasanya jarang diungkapkan dalam publikasi akademis, hal ini kemungkinan disebabkan
karena batasan panjang artikel dalam suatu jurnal (Van der Stede et al. 2005).
(Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2014)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 11 di atas. Pola argumen pada bagian pembahasan artikel
jurnal dimulai dengan penyajian data. Setelah itu, penulis memberikan pernyataan
posisi. Meskipun argumen dimulai dengan data lalu diberikan pernyataan posisi,
hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi
elemen bukan urutannya.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi harus dimunculkan karena
merupakan dasar/pokok sebuah argumen. Toulmin, dkk. (1997: 25) mengatakan
bahwa melalui pernyataan posisi, ada tujuan yang ingin dicapai oleh pembicara.
Sejalan dengan itu, Dawud (2008: 4) mengungkapkan bahwa pernyataan posisi
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diberikan dengan tujuan agar pembaca menerima gagasan yang ada. Peneliti
menyatakan bahwa response bias merupakan ancaman yang lebih besar daripada
ukuran sampel itu sendiri.

Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: tabel 2 menyajikan ukuran sampel
dari 106 artikel dalam bidang akuntansi manajemen dan keperilakuan dalam
sampel penelitian kami. Tabel 2 memperlihatkan bahwa hanya ada tujuh artikel
(7%) mempunyai ukuran sampel lebih besar dari 200 yang merupakan batas
bawah minimum dari suatu ukuran sampel. Mean ukuran sampel dari tabel 2
tersebut adalah 116 dengan standar deviasi 124. Namun, kisaran ukuran sampel
tersebut memperlihatkan jarak yang sangat lebar dengan ukuran sampel terkecil
22 dan ukuran sampel terbesar 1178. Median ukuran sampel tersebut adalah 93.
Namun demikian, dari 17 artikel dalam tabel 2 dengan ukuran sampel yang lebih
besar dari 150, 12 artikel mempunyai response-rate kurang dari 50%. Data yang
diberikan oleh peneliti ini berupa hasil perhitungan statistik. Mengacu pada
pendapat Toulmin, dkk. (1979), data atau fakta pada sebuah argumen dapat
berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data statistik, dan kesaksian
seseorang.
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4.2.1.2 Kadar Ketajaman Argumen dengan Pola Dasar PP-D
Kadar ketajaman argumen dapat dilihat dari dua hal, yaitu (1) kelengkapan
elemen-elemen argumen dan (2) ada atau tidaknya elemen dasar argumen. Kadar
ketajaman ini diukur berdasarkan pola argumen yang dibuat dengan menggunakan
rubrik. Rubrik ini dikembangkan berdasarkan Toulmin’s Argumen Assignment
dengan menggunakan skala 7 dan 10. Melalui skala tersebut, kadar ketajaman
argumen dinyatakan dalam kategori.
Di bawah ini merupakan kadar ketajaman argumen data dengan pola D-PP
yang merupakan variasi dari pola dasar PP-D, meliputi data-data berikut.
1) PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H99/P2
2) PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H84/P1
3) PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H49/P4
4) PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1
5) PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H11/P3

(1) Kadar Ketajaman Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen Argumen
Kadar ketajaman argumen berdasarkan kelengkapan elemen-elemen argumen,
dilihat dari elemen yang menyusun agumen. Toulmin, dkk. (1979: 25)
menyatakan bahwa claim, ground, warrant, backing, modal qualifiers, and
possible rebuttals are connected together. Artinya, kehadiran setiap elemen pada
argumen bersinergi dan saling menguatkan. Oleh karena itu, ketidakhadiran satu
elemen berpotensi untuk melemahkan.
Kadar ketajaman argumen berdasarkan kelengkapan elemen-elemen argumen
dikembangkan rubrik dengan skala 7. Rubrik ini dikembangkan berdasarkan I
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Rubric Toulmin’s Argumen Assignment. Melalui skala tersebut, kadar ketajaman
argumen dinyatakan dalam kategori. Perhatikan tabel berikut!

Tabel 15. Kadar Ketajaman Argumen
Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen Argumen
No.

Kode Data

Kategori

1

PA/JAK/NOV/2014/V16/NO.2/H99/P2

Cukup Lemah

2

PA/JAK/NOV/2014/V16/NO.2/H84/P1

Cukup Lemah

3

PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H49/P4

Cukup Lemah

4

PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1

Cukup Lemah

5

PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H11/P3

Cukup Lemah

Data-data di atas hanya terdiri atas elemen data atau fakta dan pernyataan
posisi. Kadar ketajaman argumen data-data tersebut termasuk kategori cukup
lemah. Dalam

rubrik penilaian kadar ketajaman argumen berdasarkan

kelengkapan elemen-elemen argumen yang terdapat pada tabel 8, dapat dilihat
kategori cukup lemah ini hanya terdiri atas dua elemen.

(2) Kadar Ketajaman Berdasarkan Ada atau Tidaknya Elemen Dasar
Argumen
Kadar ketajaman argumen berdasarkan ada atau tidaknya elemen dasar
argumen yaitu diukur dari ada atau tidaknya pernyataan posisi atau claim.
Mengacu pada pengertian argumen oleh Toulmin, dkk. (1979: 13), dapat dilihat
bahwa elemen dasar argumen yaitu pernyataan posisi atau claim. Pernyataan
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posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
persoalan.
Kadar ketajaman argumen berdasarkan berdasarkan ada atau tidaknya elemen
dasar argumen (pernyataan posisi/claim) dikembangkan rubrik dengan skala 10.
Rubrik ini dikembangkan berdasarkan I Rubric Toulmin’s Argumen Assignment.
Melalui skala tersebut, kadar ketajaman argumen dinyatakan dalam kategori.
Perhatikan tabel di bawah ini!

Tabel 16. Kadar Ketajaman Argumen
Berdasarkan Ada atau Tidaknya Elemen Dasar Argumen (Pernyataan
Posisi/Claim)
No.

Kode Data

Kategori

1

PA/JAK/NOV/2014/V16/NO.2/H99/P2

Cukup Lemah

2

PA/JAK/NOV/2014/V16/NO.2/H84/P1

Cukup Lemah

3

PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H49/P4

Cukup Lemah

4

PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1

Cukup Lemah

5

PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H11/P3

Cukup Lemah

Data-data di atas terdiri atas elemen data atau fakta dan pernyataan posisi.
Kadar ketajaman argumen data tersebut termasuk kategori cukup lemah. Dalam
rubrik penilaian kadar ketajaman argumen berdasarkan ada atau tidaknya elemen
dasar argumen yang terdapat pada tabel 9, dapat dilihat kategori cukup lemah ini
hanya terdiri atas dua elemen.
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4.2.2 Pengelompokkan Pola dan Kadar: Tiga Elemen Argumen
Pengelompokkan ini berdasarkan pola argumen yang terdiri atas tiga elemen
yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, dan jaminan. Menurut Toulmin,
dkk. (1979: 25), ―when we are asked to embark on an argument, there is always
some ―destination‖ we are invited to arrive at.‖ Menurutnya, ketika diminta
untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang ingin dicapai.
Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui argumen diwujudkan dalam pernyataan
posisi (claim) yang merupakan pendirian penulis. Selanjutnya, ―having clarified
the claim, we must consider what kind of underlying foundation is required if a
claim of this particular kind is to be accepted as solid and reliable.‖ Menurutnya,
setelah memberikan pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang
diperlukan jika pernyataan posisi tertentu dapat diterima sebagai hal yang kuat
dan terpercaya. Dasar yang diperlukan untuk sebuah pernyataan posisi yaitu
berupa data atau fakta. Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta
harus dijembatani oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan
pernyataan posisi dan data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan
bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang
diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
Pola dasar argumen yang terdiri atas tiga elemen yaitu pola PP-D-J. Namun,
pola ini mempunyai variasi. Dari hasil analisis data, didapatkan tiga variasi yaitu
pola D-J-PP, D-PP-J, dan PP-J-D. Berikut ini merupakan pola dan kadar
ketajaman argumen yang terdiri atas tiga elemen argumen.
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4.2.2.1 Pola D-J-PP
Seperti yang telah disebutkan di atas, argumen ini merupakan variasi dari
pola dasar PP-D-J. Argumen ini terdiri atas elemen, data atau fakta, jaminan, dan
pernyaataan posisi. Meskipun argumen dimulai dengan data lalu diberikan
jaminan, dan pernyataan posisi diberikan di bagian akhir, tidak menjadi masalah.
Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan urutannya.
Pernyataan posisi sebagai elemen dasar sebuah argumen. Pernyataan posisi
harus didasarkan pada sebuah data atau fakta agar diterima. Jaminan digunakan
sebagai penghubung antara pernyataan posisi dengan data atau fakta dalam sebuah
argumen. Berikut ini disajikan beberapa bagan pola argumen pada bagian
pembahasan artikel jurnal yang terdiri atas pernyataan posisi, data atau fakta, dan
jaminan.
J

2

Berdasarkan hasil perhitungan analisis
regresi, dapat diuraikan bahwa
semakin besar perusahaan maka
tingkat pengungkapan CSR semakin
kecil, dan sebaliknya. Hal ini dapat
dimaknai bahwa terdapat
kecenderungan bagi perusahaan untuk
melakukan bentuk tanggung jawab
sosial.

1
Pengambilan keputusan untuk
pengujian ini menggunakan nilai
signifikansi (p-value) dengan
kriteria jika p-value ≤ 0,05 maka
hasil penelitian ini diterima,
dengan ketentuan jika koefisien
regresi yang diperoleh adalah
signifikan dan positif.

D

3
Bagi perusahaan kecil,
pengungkapan CSR merupakan
hal yang penting karena
mengingat pengungkapan CSR
dapat dikatakan sebagai suatu
strategi marketing guna
mendapat kepercayaan dari
masyarakat.

PP

Bagan 12. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H104/P11
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Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H104/P11 di atas terdiri atas tiga
elemen, yaitu elemen data atau fakta, jaminan, dan pernyataan posisi. Untuk
mengidentifikasi

elemen

tersebut,

dapat

dilakukan

dengan

mengajukan

pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 17. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H104/P11
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?

Kalimat
Bagi perusahaan kecil, pengungkapan
CSR merupakan hal yang penting
karena mengingat pengungkapan CSR
dapat dikatakan sebagai suatu strategi
marketing
guna
mendapat
kepercayaan dari masyarakat.
Pengambilan
keputusan
untuk
pengujian ini menggunakan nilai
signifikansi (p-value) dengan kriteria
jika p-value ≤ 0,05 maka hasil
penelitian ini diterima, dengan
ketentuan jika koefisien regresi yang
diperoleh adalah signifikan dan
positif.
Berdasarkan hasil perhitungan analisis
regresi, dapat diuraikan bahwa
semakin besar perusahaan maka
tingkat pengungkapan CSR semakin
kecil, dan sebaliknya. Hal ini dapat
dimaknai
bahwa
terdapat
kecenderungan bagi perusahaan untuk
melakukan bentuk tanggung jawab
sosial.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
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pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?‖ Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H104/P11
berikut!
HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengetahui karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini, maka
dilakukan uji statistik deskriptif yang hasilnya dapat dilihat dari Tabel 2.
Variabel karakteristik perusahaan diukur dengan melihat ukuran perusahaan (size) dan
konsentrasi kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Berdasarkan data di atas,
variabel ukuran perusahaan pada perusahaan yang menjadi sampel memiliki nilai maksimum
sebesar 1.166.000.000 (dalam miliar rupiah) yang berarti bahwa ukuran perusahaan yang
menjadi sampel cukup besar. Hal ini menjadi faktor penting bagi penelitian ini mengingat
pada penelitian ini juga ingin melihat pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap CSR dan
nilai perusahaan, terlebih ketika ukuran perusahaan cukup besar seperti nilai tersebut. Di sisi
lain, perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian terdapat nilai minimum sebesar
11.167. Hal ini menandakan bahwa sampel penelitian untuk variabel ukuran perusahaan
memiliki ukuran terkecil sebesar 11,167 dengan nilai rata-rata sebesar 1.7609E6. Sementara
itu, konsentrasi kepemilikan perusahaan sampel memiliki nilai maksimum sebesar 58,560 dan
nilai minimum sebesar 2,010. Namun demikian, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 224.
Selanjutnya, variabel independen dalam penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan.
Variabel ini merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh publik, sehingga selain kepemilikan
institusional dan manajerial, terdapat pula kepemilikan oleh publik/masyarakat yang tercermin
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada penelitian ini nilai maksimum
kepemilikan publik/konsentrasi kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi
sampel penelitian sebesar 2,01%. Hal ini menandakan bahwa jumlah kepemilikan publik atau
hak kepemilikan suara kepemilikan publik dalam mengungkapan pendapat mengenai
kebijakan perusahaan termasuk CSR hanya sebesar 2,01%. Selain itu, terdapat juga
kepemilikan publik/konsentrasi kepemilikan tertinggi sebesar 58,56%. Artinya bahwa
kebijakan yang dimiliki oleh kepemilikan publik, terkait dengan keadaan perusahaan lebih
dari 50%, hal ini menandakan bahwa publik memiliki hak mayoritas dalam melakukan
kebijakan perusahaan termasuk pengungkapan CSR.
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Variabel terakhir dari penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan
nilai tobins‘Q. Nilai minimum dari Tobins‘Q adalah 0,11 dan nilai maksimum adalah 7,34
dengan nilai rata-rata sebesar 1,42. Standar deviasi dari nilai kinerja keuangan ini adalah
sebesar 1,02 dan dapat disimpulkan bahwa nilai tobins‘Q memiliki varians yang besar
dibandingkan dengan rata-rata. Nilai terkecil dimiliki oleh Ever Shine Textile Industry Tbk
dengan nilai Tobins‘Q sebesar 0,11 dan nilai tertinggi dimiliki oleh Charoen Pokphand
Indonesia Tbk. dengan nilai 7,34.
Analisis Regresi Berganda. Penelitian ini menggunakan uji regresi berganda dengan
melakukan dua kali pengujian, yakni pada persamaan satu untuk menguji pengaru
karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR dan persamaan dua untuk menguji
pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan
persamaan yang pertama, hasil regresi persamaan pertama yang menjelaskan pengaruh
karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan CSR disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian secara simultan dan parsial atas pengaruh
karakteristik perusahaan terhadap CSR yang berpengaruh signifikan. Pada bagian uji F
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007 (≤0,05). Hasil uji ini menjelaskan bahwa pengaruh
simultan size perusahaan dan konsentrasi kepemilikan terhadap CSR berpengaruh signifikan.
Selanjutnya, untuk melihat pengaruh variabel size perusahaan terhadap CSR dapat
dilakukan dengan uji t. Hasil uji t untuk koefisien beta menyatakan bahwa size perusahaan
dengan koefisien beta-0,184 memiliki pengaruh negatif terhadap CSR. Hal ini terbukti dari
nilai p-value sebesar 0,034 yang berarti koefisien beta dari size perusahaan berpengaruh
signifikan negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan secara
langsung memiliki andil yang besar bagi terlaksananya peningkatan maupun penurunan nilai
perusahaan.
Selain itu, pengaruh dari variabel konsentrasi kepemilikan terhadap nilai perusahaan juga
dilakukan dengan uji t. Hasil uji t yang diperoleh menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan
dengan koefisien beta 0,210 berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini terbukti dari nilai
p-value sebesar 0,016 yang berarti koefisien beta dari konsentrasi kepemilikan perusahaan
memiliki pengaruh. Hasil ini menunjukkan pula bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh publik,
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Tabel 4 beurikut menunjukkan pengujian hasil pengaruh luas pengungkapan CSR
terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa pengungkapan CSR yang
dilakukan oleh perusahaan manufaktur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan. Hasil uji t untuk koefisien beta menyatakan bahwa pengungkapan dengan
koefisien beta 1,064 berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini terbukti dari nilai p-value
sebesar 0,017 yang berarti koefisien beta dari pengungkapan laporan keuangan berpengaruh
terhadap nilai perusahaan.
Pengambilan keputusan untuk pengujian ini menggunakan nilai signifikansi (p-value)
dengan kriteria jika p-value ≤ 0,05 maka hasil penelitian ini diterima, dengan ketentuan
jika koefisien regresi yang diperoleh adalah signifikan dan positif.

Data

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi, dapat diuraikan bahwa semakin besar
perusahaan maka tingkat pengungkapan CSR semakin kecil, dan sebaliknya. Hal ini
dapat dimaknai bahwa terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan bentuk
tanggung jawab sosial.

Jaminan

Bagi perusahaan kecil,pengungkapan CSR merupakan hal yang penting karena
mengingat pengungkapan CSR dapat dikatakan sebagai suatu strategi marketing guna
mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Pernyataan
Posisi

Selain ukuran perusahaan, terdapat variabel lain yang dapat memengaruhi pengungkapan
CSR yaitu konsentrasi kepemilikan. Untuk meyakinkan manajer telah bekerja sungguhsungguh untuk kepentingan pemegang saham, maka para pemegang saham harus
mengeluarkan biaya yang disebut dengan agency cost, yang meliputi pengeluaran untuk
memonitor kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat struktur organisasi
yang meminimumkan tindakan-tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta opportunity cost
yang timbul akibat kondisi ketika manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa
persetujuan pemegang saham (Jensen dan Meckling 1976).
Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena berkaitan dengan
pengendalian operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki proporsi kepemilikan publik
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yang besar maka memerlukan pengendalian yang lebih ketat. Pengertian publik adalah pihak
individu yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa terhadap
perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh
terhadap pengungkapan CSR. Oleh karena itu, besaran konsentrasi kepemilikan yang dimiliki
oleh perusahaan sangat menentukan kinerja manajemen dalam mengelola CSR. Hak suara
yang besar yang dimiliki oleh masyarakat maka dapat menentukan arah kebijakan perusahaan,
terlebih lagi ketika kebijakan tersebut berkaitan dengan keadaan lingkungan sekitar. Penelitian
ini memberikan hasil bahwa konsentrasi kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap
pengungkapan CSR, sehingga akan mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan
keadaan lingkungan. Hasil penelitian ini konsisten dengan artikel yang ditulis oleh Jensen dan
Meckling (1976) tentang teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa
hubungan agensi akan muncul ketika terjadi pendelegasian wewenang oleh pemegang saham
selaku pemilik perusahaan kepada manajemen. Hubungan keagenan tersebut berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak, yakni shareholder yang
mewakili prinsipal dan manajemen yang mewakili agen.Konflik kepentingan ini terjadi karena
perbedaan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak terhadap perusahaan. Dikutip dari
Widyatama (2013), prinsipal sangat berharap agar agen mengelola perusahaan yang
dimilikinya bekerja dengan baik, sehingga dividen yang diterima oleh pemilik saham akan
lebih besar.
Bukti empiris lain juga membuktikan bahwa variabel pengungkapan CSR yang
memengaruhi nilai perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk
tanggung jawab yang dilakukan perusahaan di dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan
kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional
perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan
terhadap lingkungannya, semakin meningkat pula image perusahaan. Investor lebih berminat
pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena akan berpengaruh pada
semakin tingginya loyalitas konsumen. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam
waktu lama, maka penjualan perusahaan akan membaik dan pada akhirnya diharapkan tingkat
profitabilitas perusahaan juga meningkat. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham
perusahaan akan meningkat. Secara teoritis, suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai
yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga
sahamnya. Tujuan utama perusahaan tentunya adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui
peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Hasil penelitian yang
menunjukkan pengaruh positif pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan secara langsung
dapat memberikan makna bahwa masyarakat memberikan respon positif terhadap kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan. Respon positif ini merupakan hal ini terkait dengan bentukbentuk kepedulian sosial. Bila respon positif dari masyarakat ini terus diperoleh perusahaan
maka secara tidak langsung reputasi perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian ini juga
memberikan bukti bahwa pengungkapan CSR sangat penting untuk dilakukan oleh entitas
bisnis dalam hal ini perusahaan manufaktur. Saham yang dimiliki oleh perusahaan akan
meningkat seiring dengan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini secara
langsung dapat memberikan sebuah kepercayaan masyarakat yang merupakan salah satu
bagian dari stakeholder untuk memberikan legitimasi bagi perusahaan melakukan kegiatan
operasional.
(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 12 di atas. Pola argumen pada bagian pembahasan artikel
jurnal dimulai dengan penyajian data. Setelah itu, penulis memberikan jaminan.
Lalu, pernyataan posisi diletakkan di akhir. Meskipun begitu, tidak menjadi
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masalah. Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan
urutannya.
Pernyataan posisi harus dimunculkan karena merupakan dasar/pokok sebuah
argumen. Toulmin, dkk. (1997: 25) mengatakan bahwa melalui pernyataan posisi,
ada tujuan yang ingin dicapai oleh pembicara. Pernyataan posisi adalah
pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu persoalan.
Peneliti menyatakan bahwa bagi perusahaan kecil, pengungkapan CSR
merupakan hal yang penting karena mengingat pengungkapan CSR dapat
dikatakan sebagai suatu strategi marketing guna mendapat kepercayaan dari
masyarakat.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, peneliti memberikan data berikut: pengambilan keputusan untuk
pengujian ini menggunakan nilai signifikansi (p-value) dengan kriteria jika pvalue ≤ 0,05 maka hasil penelitian ini diterima, dengan ketentuan jika koefisien
regresi yang diperoleh adalah signifikan dan positif. Data yang diberikan oleh
peneliti ini berupa hasil perhitungan statistik. Mengacu pada pendapat Toulmin,
dkk. (1979), data atau fakta pada sebuah argumen dapat berupa pengamatan
eksperimen, pengetahuan umum, data statistik, dan kesaksian seseorang.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
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mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, peneliti memberikan jaminan berikut: berdasarkan hasil
perhitungan analisis regresi, dapat diuraikan bahwa semakin besar perusahaan
maka tingkat pengungkapan CSR semakin kecil, dan sebaliknya. Hal ini dapat
dimaknai bahwa terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk melakukan
bentuk tanggung jawab sosial.
Selain data di atas, data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H16—17/P13 juga
terdiri atas pola D-J-PP yang merupakan variasi pola dasar PP-D-J. Elemenelemen yang terdapat pada argumen tersebut yaitu pernyataan posisi, data atau
fakta, dan jaminan. Meskipun argumen dimulai dengan data lalu diberikan
jaminan, dan pernyataan posisi di akhir, tidak menjadi masalah. Sebab, paling
utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan urutannya.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
temuan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, peneliti memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
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Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan

pernyataan

posisi.

Berikut

ini

bagan

pola

argumen

data

PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H16—17/P13.

J

2

Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa
hubungan antara variabel Audit Eksternal dan
variabel Solvabilitas adalah positif, dimana
setiap kenaikan pengawasan Audit Eksternal
sebesar satu satuan, ceteris paribus, akan
meningkatkan Solvabilitas sebesar 0,428 unit.
3

1
Audit Eksternal (AE) memberikan
pengaruh signifikan terhadap
Solvabilitas (SO) pada tingkat p
value sebesar 0,14.

D

Hal ini menggambarkan bahwa
peningkatan peran pengawasan
audit eksternal dapat menjamin
tingkat Solvabilitas perusahaan
asuransi akan menjadi lebih baik.
Peran Auditor Eksternal yang
didukung dengan kompetensi
maupun independensi, dapat
memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat
Solvabilitas.

PP
Bagan 13. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H16—17/P13
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Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H16—17/P13 di atas terdiri atas tiga
elemen, yaitu data atau fakta, jaminan, dan elemen pernyataan posisi. Untuk
mengidentifikasi

elemen

tersebut,

dapat

dilakukan

dengan

mengajukan

pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 18. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H16—17/P13
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?

Kalimat
Hal ini menggambarkan bahwa
peningkatan peran pengawasan audit
eksternal dapat menjamin tingkat
Solvabilitas perusahaan asuransi akan
menjadi lebih baik. Peran Auditor
Eksternal yang didukung dengan
kompetensi maupun independensi,
dapat memberikan pengaruh yang
signifikan
terhadap
tingkat
Solvabilitas.
Audit Eksternal (AE) memberikan
pengaruh
signifikan
terhadap
Solvabilitas (SO) pada tingkat p value
sebesar 0,14. Pada hasil regresi
terlihat bahwa koefisien dari variabel
independen Audit Eksternal adalah
sebesar 0,428.
Nilai koefisien ini menunjukkan
bahwa hubungan antara variabel
Audit
Eksternal
dan
variabel
Solvabilitas adalah positif, dimana
setiap kenaikan pengawasan Audit
Eksternal sebesar satu satuan, ceteris
paribus,
akan
meningkatkan
Solvabilitas sebesar 0,428 unit.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
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pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?‖ Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H16—17/P13
berikut!
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ada 38 pejabat tinggi di perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (11
perusahaan) yang bersedia menjadi responden dengan mengisi kuesioner. Pengujian data
dengan menggunakan program SPSS versi 17. Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh
informasi bahwa ada indikator yang memiliki t-hitung > 0.334, sehingga indikator tersebut
valid yaitu 17 indikator variabel pengawasan Komite Audit, 8 indikator variabel pengawasan
Audit Internal, 7 indikator variabel pengawasan Audit Eksternal, dan 6 indikator variabel
Solvabilitas. Hasil Uji reliabel diperoleh informasi bahwa variabel Komite Audit, Audit
Internal dan Audit Eksternal serta Solvabilitas tersebut memiliki Cronbach’s Alpha > 0.60.
Variabel tersebut adalah variabel reliabel, artinya terdapat konsistensi jawaban responden atas
pernyataan.
Hasil uji asumsi klasik diperoleh informasi bahwa data yang diperoleh berdistribusi
normal, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, lihat
Gambar 1.
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Variance Factor berada
di bawah 10 dan nilai Tolerance diatas 0,1 sehingga penelitian ini tidak terdapat
multikolinearitas, lihat Tabel 1. Juga data yang diperoleh tidak membentuk pola tertentu,
sehingga model regresi tersebut memenuhi asumsi Heterokedastisitas,
lihat Gambar 2.
Hasil uji autokorelasi diperoleh bahwa dw = 1,509 berada diantara du dan (4-du), atau
1,32 ≤ dw ≤ 2,680, berarti tidak ada autokorelasi, lihat Tabel 2.
Untuk menetapkan hubungan antarvariabel, interprestasi koefisien atau hubungan
tersebut didasarkan pada pendapatan builford (Komala 2009) dengan kriteria sebagai berikut:
≤ 0.20 = Hubungan rendah sekali, sangat rendah; 0.20 – 0.40 = Hubungan rendah; 0.40 – 0.70
= Hubungan cukup, sedang; 0.70 – 0.90 = Hubungan tinggi, kuat; ≥ 0.90 = Hubungan sangat
tinggi, kuat sekali.
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Internal (AI) terdapat hubungan positif, nilai koefisien korelasi sebesar 0.629. Hubungan
antara Komite Audit dengan Audit Internal masuk dalam katagori sedang dan signifikan pada
level 0.000 dan α = 0,05; Pengawasan yang dilakukan Komite Audit (KA) dengan Audit
Eksternal (AE) terdapat hubungan positif, nilai koefisien korelasi sebesar 0.218. Hubungan
antara Komite Audit dengan Audit Eksternal masuk dalam kategori lemah dan signifikan pada
level 0.094 dan α = 0,10; Pengawasan yang dilakukan Audit Internal (AI) dengan Audit
Eksternal (AE) terdapat hubungan positif, nilai koefisien korelasi sebesar 0.537. Hubungan
antara Audit Internal dengan Audit Eksternal masuk dalam kategori sedang dan signifikan
pada level 0.000 dan α = 0,05.
Hasil pengolahan data dengan menggunakan program aplikasi SPSS, tampak dalam
Gambar 4.
Komite Audit, Audit Internal dan Audit Eksternal mempunyai hubungan dalam rangka
melaksanakan pengawasan atas kegiatan operasional perusahaan perasuransian. Antara Komite
Audit dengan Audit Internal, terdapat hubungan positif dalam kategori sedang dan signifikan.
Hal ini mempunyai makna bahwa semakin besar Komite Audit dan Audit Internal
melaksanakan peran mereka masing-masing secara efektif, maka semakin besar fungsi
pengawasan yang dapat ditingkatkan. Antara Komite Audit dengan Audit Eksternal, terdapat
hubungan positif dalam kategori lemah dan signifikan. Lemahnya hubungan komite audit
dengan Audit External, dalam penelitian ini dapat disebabkan Komite Audit belum maksimum
melaksanakan perannya sesuai Piagam Komite Audit. Hal ini, mengingat keberadaan komite
audit di perusahaan perasuransian didasarkan pada kewajiban untuk memenuhi regulasi pasar
modal yang berlaku, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya peran Komite
Audit untuk menunjang fungsi Dewan Komisaris. Antara Audit Internal dengan Audit
Eksternal, juga terdapat hubungan positif dalam kategori sedang dan signifikan. Hal ini
mempunyai makna bahwa semakin besar Audit Internal dan Audit Eksternal melaksanakan
peran mereka masing-masing secara efektif, maka semakin besar fungsi pengawasan yang
dapat ditingkatkan.
Pengaruh Komite Audit, Audit Internal serta Audit Eksternal secara parsial maupun
simultan terhadap Solvabilitas terlihat pada Gambar 4. Hasil pengolahan data pada Tabel 3
menunjukkan pengaruh simultan Komite Audit, Audit Internal, dan Audit Eksternal terhadap
Solvabilitas. Pengaruh secara simultan Komite Audit (KA), Audit Internal (AI) serta Audit
External (AE) terhadap Solvabilitas (SO) adalah signifikan pada R2= 18,3% dan p-value 0.019
(karena nilainya lebih rendah dari α = 0,05). Sisanya sebesar 81,7% merupakan pengaruh
faktor-faktor lain diluar kegiatan pengawasan oleh Komite Audit, Audit Internal dan Audit
Eksternal.
Hasil pengolahan data pada Tabel 4 menunjukkan pengaruh langsung secara individu
antar variabel independen. (Pengawas Komite Audit, Audit Internal, dan Audit Eksternal)
terhadap Solvabilitas.
Dari tabel 4 terlihat pengaruh antar variabel tersebut yaitu: Hasil pengujian statistik
menunjukkan bahwa pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Solvabilitas (SO) adalah tidak
signifikan dengan p value sebesar 0.315. Pada hasil regresi terlihat bahwa koefisien dari
variabel independen Komite Audit adalah 0,091. Nilai koefisien menunjukkan bahwa
hubungan antara variabel Komite Audit dan variabel Solvabilitas adalah positif dimana setiap
kenaikan pengawasan Komite Audit sebesar satu satuan, ceteris paribus, akan menyebabkan
peningkatan Solvabilitas sebesar 0,091 unit. Pengaruh positif ini mengindikasikan bahwa peran
pengawasan oleh Komite Audit dapat meningkatkan posisi Solvabilitas perusahaan. Walaupun
demikian, komite audit bukan faktor yang signifikan dalam menentukan Solvabilitas
perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan atau konsep yang menyatakan
bahwa pelaksanaan tugas Komite Audit dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit akan
menyebabkan posisi Solvabilitas akan lebih terjaga dan memenuhi ketentuan Pemerintah.
Audit Internal (AI) memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap Solvabilitas (SO),
dimana p value sebesar 0,759. Pada hasil regresi terlihat bahwa koefisien dari variabel
independen adalah sebesar -0,27. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa hubungan
antara variabel Audit Internal dan Solvabilitas adalah negatif, dimana setiap peningkatan
pengawasan Audit Internal sebesar satu satuan, ceteris paribus, akan menyebabkan penurunan
Solvabilitas sebesar 0,27 unit. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan peran pengawasan
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oleh audit internal tidak menjamin tingkat Solvabilitas perusahaan asuransi akan menjadi lebih
baik. Pengaruh negatif Audit Internal terhadap Solvabilitas, menunjukkan bahwa Audit
Internal mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan atas tingkat Solvabilitas
perusahaan. Hal ini dapat disebabkan adanya kelemahan dalam kewenangan, independensi
serta kompetensi Audit Internal tentang Solvabilitas perusahaan asuransi yang dihitung
berdasarkan Modal Berbasis Risiko. Disisi lain, perusahaan harus memperhatikan kecukupan
jumlah personil yang melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Sesuai regulasi, keberadaan
Audit Internal didasarkan pada kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan Pemerintah
yang berlaku. Kegiatan Audit Internal akan menimbulkan beban biaya bagi perusahaan.
Audit Eksternal (AE) memberikan pengaruh signifikan terhadap Solvabilitas (SO) pada
tingkat p value sebesar 0,14. Pada hasil regresi terlihat bahwa koefisien dari variabel
independen Audit Eksternal adalah sebesar 0,428.

Data

Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Audit Eksternal dan
variabel Solvabilitas adalah positif, dimana setiap kenaikan pengawasan Audit Eksternal
sebesar satu satuan, ceteris paribus, akan meningkatkan Solvabilitas sebesar 0,428 unit.

Jaminan

Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan peran pengawasan au dit eksternal dapat
menjamin tingkat Solvabilitas perusahaan asuransi akan menjadi lebih baik. Peran
Auditor Eksternal yang didukung dengan kompetensi maupun independensi, dapat
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Solvabilitas.

Pernyataan
Posisi

Komite Audit, Audit Internal dan Audit Eksternal mempunyai pengaruh terhadap
Solvabilitas. Secara simultan Komite Audit, Audit Internal dan Audit Eksternal berpengaruh
signifikan terhadap Solvabilitas. Hal ini memberikan makna bahwa jika Komite Audit dan
Audit Internal dapat menjalankan perannya secara efektif dan sesuai Piaga (Charter) yang ada
dan mendapat dukungan dari Dewan Komisaris, serta Audit Eksternal melaksanakan tugasnya
memegang teguh prinsip independensi, memperhatikan kualitas audit dan melaksanakan
pengungkapan penuh (full disclosure) dalam pelaporan keuangan, maka posisi Modal Berbasis
Risiko dapat lebih ditingkatkan. Pengaruh secara parsial Komite Audit terhadap Solvabilitas
adalah tidak signifikan. Pengaruh secara parsial Audit Internal terhadap Solvabilitas adalah
tidak signifikan. Pengaruh yang tidak signifikan ini, disebabkan Komite Audit dan Audit
Internal belum berperan maksimum sesuai Piagam Komite Audit atau Piagam Audit Internal.
Pengaruh secara parsial Audit Eksternal Terhadap Solvabilitas adalah signifikan. Hal ini
berarti kualitas audit, independensi dan pengungkapan dalam pelaporan khususnya mengenai
Solvabilitas dapat memotivasi manajemen perusahaan dalam memenuhi tingkat Solvabilitas
sesuai ketentuan Pemerintah.

(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 13 di atas. Pola argumen pada bagian pembahasan artikel
jurnal dimulai dengan penyajian data. Setelah itu, penulis memberikan jaminan
dan pernyataan posisi. Meskipun argumen dimulai dengan data lalu diberikan
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jaminan, dan terakhir pernyataan posisi, tidak menjadi masalah. Sebab, paling
utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan urutannya.
Pernyataan posisi harus dimunculkan karena merupakan dasar/pokok sebuah
argumen. Toulmin, dkk. (1997: 25) mengatakan bahwa melalui pernyataan posisi,
ada tujuan yang ingin dicapai oleh pembicara. Sejalan dengan itu, Dawud (2008:
4) mengungkapkan bahwa pernyataan posisi diberikan dengan tujuan agar
pembaca menerima gagasan yang ada. Pernyataan posisi adalah pernyataan yang
berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Peneliti
menyatakan bahwa peningkatan peran pengawasan audit eksternal dapat
menjamin tingkat Solvabilitas perusahaan asuransi akan menjadi lebih baik. Peran
Auditor Eksternal yang didukung dengan kompetensi maupun independensi, dapat
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Solvabilitas.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, peneliti memberikan data berikut: audit Eksternal (AE) memberikan
pengaruh signifikan terhadap Solvabilitas (SO) pada tingkat p value sebesar 0,14.
Pada hasil regresi terlihat bahwa koefisien dari variabel independen Audit
Eksternal adalah sebesar 0,428. Data yang diberikan oleh peneliti ini berupa hasil
perhitungan statistik. Mengacu pada pendapat Toulmin, dkk. (1979), data atau
fakta pada sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan
umum, data statistik, dan kesaksian seseorang.
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Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, peneliti memberikan jaminan berikut: Nilai koefisien ini
menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Audit Eksternal dan variabel
Solvabilitas adalah positif, dimana setiap kenaikan pengawasan Audit Eksternal
sebesar satu satuan, ceteris paribus, akan meningkatkan Solvabilitas sebesar 0,428
unit.

4.2.2.2 Pola D-PP-J
Pola ini merupakan salah satu variasi dari pola dasar PP-D-J. Argumen ini
terdiri atas elemen, data atau fakta, pernyaataan posisi, dan jaminan. Meskipun
argumen dimulai dengan data lalu diberikan pernyataan posisi, dan jaminan
diberikan di bagian akhir, tidak menjadi masalah. Sebab, paling utama pada
argumen yaitu fungsi elemen bukan urutannya.
Pernyataan posisi sebagai elemen dasar sebuah argumen. Pernyataan posisi
harus didasarkan pada sebuah data atau fakta agar diterima. Jaminan digunakan
sebagai penghubung antara pernyataan posisi dengan data atau fakta dalam sebuah
argumen. Berikut ini bagan pola argumen data PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H142/P36—37.
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J

3

.

Inilah yang menyebabkan peluang
munculnya kecurangan/ fraud pada
UKM Hitam Putih ini dan juga fraud
pada tahap pengawasan khususnya
pada sikap yang kurang bertanggung
jawab.
2

1
Kesimpulan yang didapat dari
beberapa informan di atas yang telah
menceritakan mengenai fungsi
pengawasan yang terjadi dilapangan
pada UKM bahwasanya memang
pengelolaan keuangan di UKM Hitam
Putih ini tidak ada yang mengawasi
karena dari lembaga tertinggi sudah
mempercayai para mengelolanya.
Seharusnya dari presiden sendiri
mengawasi pengelolaan tersebut,
namun karena kepercayaan presma
pada pengelola UKM menyebabkan
tidak adanya pengawasan mengenai
pengelolaan keuangan UKM tersebut.
Hal ini sangat menyalahi aturan karena
seharusnya pengawasan dari atas tetap
harus dilakukan.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh
presiden mahasiswa di atas
bahawasannya mengawasinya adalah
ketika mau melakukan pencairan
dana dengan syarat harus ada tanda
tangan presiden mahasiswa.
Kemudian setelah dana itu cair dan
digunakan untuk kegiatan, apakah
presiden mahasiswa juga
mengawasinya, inilah ungkapnya:
―enggak... haha (sambil tersenyum)
ya saya percaya aja sama temanteman, nggak sampai ngawasi kayak
gitu‖.

D
PP
Bagan 14. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H142/P36—37

Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H142/P36—37 di atas terdiri atas tiga
elemen, yaitu elemen data atau fakta, pernyataan posisi, dan jaminan. Untuk
mengidentifikasi

elemen

tersebut,

pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

dapat

dilakukan

dengan

mengajukan
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Tabel 19. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H142/P36—37
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?

Kalimat
Kesimpulan yang didapat dari
beberapa informan di atas yang telah
menceritakan
mengenai
fungsi
pengawasan yang terjadi dilapangan
pada UKM bahwasanya memang
pengelolaan keuangan di UKM Hitam
Putih ini tidak ada yang mengawasi
karena dari lembaga tertinggi sudah
mempercayai para mengelolanya.
Seharusnya dari presiden sendiri
mengawasi pengelolaan tersebut,
namun karena kepercayaan presma
pada pengelola UKM menyebabkan
tidak adanya pengawasan mengenai
pengelolaan keuangan UKM tersebut.
Hal ini sangat menyalahi aturan
karena seharusnya pengawasan dari
atas tetap harus dilakukan.
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh
presiden
mahasiswa
di
atas
bahawasannya mengawasinya adalah
ketika mau melakukan pencairan dana
dengan syarat harus ada tanda tangan
presiden
mahasiswa.
Kemudian
setelah dana itu cair dan digunakan
untuk kegiatan, apakah presiden
mahasiswa juga mengawasinya, inilah
ungkapnya:
―enggak... haha (sambil tersenyum) ya
saya percaya aja sama teman-teman,
nggak sampai ngawasi kayak gitu‖.
Inilah yang menyebabkan peluang
munculnya kecurangan/ fraud pada
UKM Hitam Putih ini dan juga fraud
pada tahap pengawasan khususnya
pada sikap yang kurang bertanggung
jawab.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
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―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint
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seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?‖ Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H142/P36—37
berikut!
HASIL DAN PEMBAHASAN
Rangkaian pengelolaan UKM Hitam Putih dimulai dari tahapan awal yang biasanya
dilakukan pada UKM pada umumnya yaitu yang biasa dikenal dengan istilah POAC yang
terdiri dari perencanaan program kerja (Planning), pelaksanaan kegiatan (Organizing),
kinerja kepemimpinan dalam UKM Hitam Putih (Actuating), sampai dengan pengawasan
yang dilakukan pada UKM Hitam Putih ini (Controlling). Tahapan-tahapan tersebut selalu
hadir didalam sebuah organisasi karena dengan menggunakan tahapan ini akan
mempermudah organisasi dalam beroperasi menjalankan tugasnya.Masing-masing tahapan
ini, didalamnya memiliki taktik tersendiri dalam beroperasi. Untuk mengetahui apa saja yang
terjadi pada setiap tahapan, berikut ini akan dijelaskan.
Fenomena “Alasan Yang Tak Berharga” UKM Hitam Putih pada Tahap
Perencanaan (Planning). UKM Hitam Putih ini mempunyai beberapa kegiatan, baik
kegiatan yang meliputi skala makro maupun mikro. Dari beberapa hasil kegiatan yang telah
direncanakan, tidak semua terealisasi begitu pula yang terjadi pada UKM Hitam Putih, ada
kegiatan yang tidak terealisasi, seperti acara-acara mikro yaitu acara mingguan. Hal ini
diungkapkan juga oleh petinggi UKM ini yaitu Kiki sebagai ketua umum dan Nyno sebagai
wakil sekaligus sekretaris oganisasi yang berpendapat hampir sama keduanya. Temuan yang
diperoleh dari Kiki tergambar dari ―ada yang tidak terealisasi, hambatannya biasanya waktu‖.
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Pernyataan Kiki ini juga sepertinya agak bimbang karena Kiki mengharapkan ada
transparansi dari pihak kampus mengenai pelaporan anggaran namun jika adanya
transparansi juga sulit untuk menyamakan antara pemasukan dan pengeluaran. Dari sinilah
pada intinya dari kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan dengan adanya
dokumen palsu. Meskipun pada akhirnya jika diteliti dan dianalisis menggunakan FDA
(Fraud Definition Analysis) hal ini menyebabkan terjadinya fraud atau kecurangan.
Fraud definition analysis (FDA) memiliki pengertian yang berbeda-beda setiap orang.
Dari beberapa teori fraud yang ada yaitu seperti yang diungkapkan oleh ACFE (Association
of Certified Fraud Examiners, 2010), mengartikan kecurangan merupakan segala sesuatu
yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapat keuntungan dengan cara menutupi
kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabuhi dan cara tidak jujur yang lain. Tuanakotta
(2010) mendefinisikan fraud (kecurangan) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk
mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak
lain dan Albrecht (2009) kecurangan (fraud) adalah cara untuk mendapatkan suatu manfaat
dari orang lain dari representasi yang salah meliputi tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil
oleh yang lain adalah curang. Peneliti menarik kesimpulan dari beberapa teori fraud tersebut
berdasarkan Fraud Definition Analysis (FDA) bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan
yang salah yang dilakukan oleh orang-orang dari luar organisasi dan atau orang dari dalam
organisasi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun kelompok, yang
merugikan pihak lain dengan cara yang salah seperti menutupi kebenaran, tipu daya, tidak
jujur, tidak adil dan curang.
“Pengawasan Bermodalkan Kepercayaan” Dalam Tahap Pengawasan
(Controlling) Baik Kegiatan Maupun Keuangan Pada UKM Hitam Putih,
Pertanggungjawaban sangatlah penting dalam sebuah lembaga
dalam bentuk apapun. Tanpa sebuah pertanggung jawaban lembaga tidak mempunyai arti
apa-apa karena tanggungjawab sangatlah penting. Dalam UKM ini selain seorang pemimpin
yang bertanggung jawab, seorang pembina juga harus mempunyai tanggungjawab yang
besar terhadap UKM yang dibinanya, hal ini sesuai yang tertera pada AD/ART UKM Hitam
Putih tersebut.
Akan tetapi sejauh ini, berdasarkan apa yang peneliti tanyakan kepada informan,
pembina pada UKM ini kinerjanya kurang efektif dikarenakan beberapa alasan yang dapat
peneliti temui yaitu selain karena menjabat sebagai dosen, pembina tersebut juga menjabat
sebagai ketua labolatorium pada salah satu fakultas, dikarenakan
kesibukannya ini maka kinerja beliau bisa dikatakan kurang efektif atau pasif. Hal ini juga
diungkapkan oleh Nyno sebagai wakil sekretaris UKM:
―kalok pembina mengontrol kegiatan saja, kalok keuangan tidak terlalu mengurusi.
Kalo masalah ngontrol, pembina itu tidak terlalu, agak menurun, soalnya sibuk. Kalo
untuk pembina yang sekarang itu nggak aktif sih, Cuma dia itu apa ya sempet dateng
sih sekali‖.
Penuturan Nyno juga hampir sama dengan penuturan beberapa informan yang
mengatakan bahwa pembina di sini tidak terlalu mengontrol dikarenakan kesibukannya
beliau sebagai ketua labolatorium disalah satu fakultas universitas X. Kiki sebagai ketua
dalam UKM ini juga mengungkapkan bahwa:
―tugasnya pembina sih biasanya mengawasi kepengurusan, acara, kegiatan, dan juga
anggota. Tapi untuk kepengurusanku yang sekarang pembinanya nggak terlalu
ngontrol, karena pembina kami itu sangat sibuk, karena keterbatasan pembina juga‖.
Dari pernyataan ketua dan juga wakil sekretaris ini sudah cukup membuktikan jika
kinerjanya pembina sangat kurang maksimal. Pembina ini yang berasal dari internal kampus
seharusnya sangat peka terhadap UKM yang dibinanya. Selain itu peneliti juga masih
penasaran dengan pernyataan kedua informan tersebut jika alasannya sibuk, mungkinkah
UKM ini tidakmemberitahukan sebelumnya pada pembinanya jika akan diadakan suatu
kegiatan. Hal ini dibantah pula oleh Nyno, ungkapnya:
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―O kalo memberi tahu selalu, jadi selalu ada pemberitahuan, pak kami ada acara ini, oh
ya dimana?, panitianya sudah terbentuk ta?, dananya gimana?. Seperti itu doang. Kalau
andil secara langsung ya cuma sekali itu tok‖.
Hal serupa juga diutarakan oleh mantan pengurus UKM tersebut yang saking seringnya
tidak pernah melihat pembinanya muncul di acara yang dilaksanakan oleh UKMnya, Jojo
mengungkapkan bahwa:
―nggak pernah dikontrol, padahal dikasih tau lo kalo mau ada acara, tapi gak pernah
dateng, dateng cuma sekali tok, pas awal-awal dulu, itu pun gara-gara orangnya jadi
pemateri‖.
Jika memang keadaan dilapangan sesungguhnya adalah kinerja pembina sangat pasif,
mugkinkah pada hakikatnya tidak ada tugas pokok dan fungsi pembina organisasi secara
tertulis yang dikeluarkan oleh kampus tersebut. Untuk memastikan ada tidaknya aturan
tertulis mengenai tugas pokok dan fungsi pembina organisasi. Akhirnya peneliti menemui
pembantu rektor III bagian kemahasiswaan yaitu Pak Amin, beliau mengatakan bahwa:
―kalau itu saya kira kembali ke kesepakatan dari unit kegiatan itu, karna e masingmasing itu kan punya petunjuk pelaksanaan dan tugas pokok serta fungsinya‖.
Merujuk padaapa yang telah dikatakan oleh bapak Amin bahwasannya setiap unit
kegiatan mempunyai tugas pokok dan fungsi pembina. Namun berdasarkan AD/ART yaitu
Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga tugas pembina masih belum jelas.Dalam AD/ART tugas dari pembina adalah
bertanggungjawab terhadap UKM. Bertanggungjawab dalam hal ini tidak dijelaskan
bertanggungjawab dalam hal apa saja. Ketika ditanyakan kepada Bapak Amin, beliau
mengatakan jika:
―ya nanti kita benahilah untuk hal-hal yang memang kurang itu kita benahi lagi, karena
dalam waktu dekat ini kita akan membenahi bidang-bidang mahasiswa, biar semakin ke
depan semakin baik‖.
Menimbang dari apa yang telah dikatakan oleh bapak Amin secara tidak langsung
memang belum ada aturan tertulis mengenai tugas pokok dan fungsi pembina. Jika memang
apa yang dikatakan oleh beberapa
informan di atas benar, lantas siapa yang seharusnya bertugas mengawasi pengelolaan
keuangan organisasi. Dari penelitian di lapangan yang cukup lama, peneliti mencoba mencari
tahu kepada salah satu pemimpin lembaga tertinggi mahasiswa yaitu presiden mahasiswa.
Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh presiden mahasiswa
bahwasanya:
―Sayalah (presiden mahasiswa) yang mengawasi langsung keuangannya, soalnya setiap
mau melakukan pencairan dana itu butuh tandatangan saya. Misalnya gini, untuk
kegiatan A butuh dana sekian dan mau dicairkan, nah dari situlah saya mengetahui jika
UKM A ini telah mencairkan dana sebesar A dan untuk kegiatan A‖.
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh presiden mahasiswa di atas bahawasannya
mengawasinya adalah ketika mau melakukan pencairan dana dengan syarat harus ada
tanda tangan presiden mahasiswa. Kemudian setelah dana itu cair dan digunakan untuk
kegiatan, apakah presiden mahasiswa juga mengawasinya, inilah ungkapnya:
―enggak... haha (sambil tersenyum) ya saya percaya aja sama teman-teman, nggak
sampai ngawasi kayak gitu‖.

Data

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

116

Kesimpulan yang didapat dari beberapa informan di atas yang telah
menceritakan mengenai fungsi pengawasan yang terjadi dilapangan pada UKM
bahwasanya memang pengelolaan keuangan di UKM Hitam Putih ini tidak ada yang
mengawasi karena dari lembaga tertinggi sudah mempercayai para mengelolanya.
Seharusnya dari presiden sendiri mengawasi pengelolaan tersebut, namun karena
kepercayaan presma pada pengelola UKM menyebabkan tidak adanya pengawasan
mengenai pengelolaan keuangan UKM tersebut. Hal ini sangat menyalahi aturan
karena seharusnya pengawasan dari atas tetap harus dilakukan.

Pernyataan
Posisi

Inilah yang menyebabkan peluang munculnya kecurangan/fraud pada UKM Hitam
Putih ini dan juga fraud pada tahap pengawasan khususnya pada sikap yang kurang
bertanggung jawab.

Jaminan

Dalam hal ini pada hakikatnya pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa intra
kampus ini harus diawasi sesuai dengan aturan maupun AD/ART UKM namun karena rasa
s kepercayaan yang besar, sehingga tidak dilaksanakan pengawasan dalam pengelolaan
keuangan. Oleh karena itu dapat dikatakan jika fungsi pengawasan dalam UKM ini masih
sangatlah kurang. Tidak adanya pengawasan ini dilakukan dengan sengaja karena memang
sudah percaya. Oleh sebab itu tidak adanya pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi
pengelolaan keuangan UKM Hitam Putih ini sama dengan menyalahi aturan yang ada,
menyalahi aturan ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah kecurangan.
(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 14 di atas. Pola argumen pada bagian pembahasan artikel
jurnal dimulai dengan penyajian data. Setelah itu, penulis memberikan pernyataan
posisi, lalu jaminan. Meskipun argumen dimulai dengan data lalu diberikan
pernyataan posisi dan jaminan, tidak menjadi masalah. Sebab, paling utama pada
argumen yaitu fungsi elemen bukan urutannya.
Peneliti memberikan pernyataan posisi. Pernyataan posisi adalah pernyataan
yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Peneliti
menyatakan bahwa pengelolaan keuangan di UKM Hitam Putih ini tidak ada yang
mengawasi karena dari lembaga tertinggi sudah mempercayai para mengelolanya.
Seharusnya dari presiden sendiri mengawasi pengelolaan tersebut, namun karena
kepercayaan presma pada pengelola UKM menyebabkan tidak adanya
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pengawasan mengenai pengelolaan keuangan UKM tersebut. Hal ini sangat
menyalahi aturan karena seharusnya pengawasan dari atas tetap harus dilakukan.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, peneliti memberikan data berikut: berdasarkan apa yang dikatakan oleh
presiden mahasiswa di atas bahawasannya mengawasinya adalah ketika mau
melakukan pencairan dana dengan syarat harus ada tanda tangan presiden
mahasiswa. Kemudian setelah dana itu cair dan digunakan untuk kegiatan, apakah
presiden mahasiswa juga mengawasinya, inilah ungkapnya: ―enggak... haha
(sambil tersenyum) ya saya percaya aja sama teman-teman, nggak sampai
ngawasi kayak gitu‖. Data yang diberikan oleh peneliti ini berupa kesaksian
seseorang. Mengacu pada pendapat Toulmin, dkk. (1979), data atau fakta pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, peneliti memberikan jaminan berikut: Inilah yang
menyebabkan peluang munculnya kecurangan/ fraud pada UKM Hitam Putih ini
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dan juga fraud pada tahap pengawasan khususnya pada sikap yang kurang
bertanggung jawab.

4.2.2.3 Pola PP-J-D
Pola ini merupakan salah satu variasi dari pola dasar PP-D-J. Argumen ini
terdiri atas elemen pernyaataan posisi, jaminan, dan data atau fakta. Meskipun
argumen dimulai dengan data lalu diberikan pernyataan posisi, dan jaminan
diberikan di bagian akhir, tidak menjadi masalah. Sebab, paling utama pada
argumen yaitu fungsi elemen bukan urutannya.
Dari hasil analisis, data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H112/P13 hanya
terdiri atas tiga elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, jaminan, dan data atau
fakta. Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
temuan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, peneliti memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
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yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah terdapat elemen pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan

pernyataan

posisi.

Berikut

ini

bagan

pola

argumen

data

PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H112/P13.

J

2

Overlapping pada
penganggaran dana
dekonsentrasi dan dana
perimbangan dalam rangka
otonomi daerah, berimbas pada
pemborosan uang rakyat.
1

3
Namun faktanya, selama ini
Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) ‗masuk‘
setelah potensi
penyelewengan keuangan
Negara sudah di ekspose ke
publik
(Warta Pengawasan 2013).

Penguatan peran auditor
internal pada aspek
perencanaan mendesak untuk
diwujudkan. Ketika praktikpraktik penyalahgunaan
anggaran semakin marak
terjadi, baik pada lembaga
departemen/ lembaga
nondepartemen maupun
pemerintah daerah.

D
PP
Bagan 15. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H112/P13
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Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H112/P13 di atas terdiri atas tiga elemen,
yaitu elemen pernyataan posisi, jaminan, dan data atau fakta,. Tiga elemen ini
membentuk pola PP-J-D yang merupakan variasi dari pola dasar PP-D-J. Untuk
mengidentifikasi

elemen

tersebut,

dapat

dilakukan

dengan

mengajukan

pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini memudahkan identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Perhatikan tabel berikut!

Tabel 20. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H112/P13
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian atau
standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu
relevan dengan pernyataan
posisi?

Kalimat
Penguatan peran auditor internal
pada aspek perencanaan mendesak
untuk diwujudkan. Ketika praktikpraktik penyalahgunaan anggaran
semakin marak terjadi, baik pada
lembaga
departemen/
lembaga
nondepartemen maupun pemerintah
daerah.
Namun faktanya, selama ini Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
‗masuk‘
setelah
potensi
penyelewengan keuangan Negara
sudah di ekspose ke publik (Warta
Pengawasan 2013).
Overlapping pada penganggaran
dana dekonsentrasi dan dana
perimbangan dalam rangka otonomi
daerah, berimbas pada pemborosan
uang rakyat.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
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pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?‖ Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H112/P13
berikut!
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penting bagi auditor internal untuk memahami dengan baik peran yang mereka jalankan
untuk dapat memenuhi tuntutan dari perubahan paradigma sebagai auditor internal
pemerintah daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh auditor internal tidak hanya terbatas
pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan, dan konsultatif
dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma
auditor internal yang dikehendaki pada saat ini.
Penelitian ini menggunakan etnometodologi sebagai sebuah pengorganisasian cara-cara
pemecahan suatu masalah dalam suatu subyek atau komunitas atau organisasi yang dijadikan
sebagai objek penelitian. Analisis hasil pengamatan dan wawancara ini peneliti klasifikasikan
kedalam dua kelompok sebagaimana konsep penting
dalam analisis etnometodologi. Pertama, kelompok tersurat atau yang lebih dikenal dalam
penelitian etnometodologi sebagai analisis indeksikalitas, yang merupakan kalimat yang
terindeks yang berisi pemahaman
para aktor dalam hal ini auditor internal inspektorat Kabupaten Songulara dalam memahami
peran mereka. Kedua, kelompok tersirat, atau yang lazim dikenal dalam etnometodologi
sebagai analisis refleksivitas, yang merupakan makna yang timbul di luar batas kesadaran
para aktor, dan keterkaitan makna antara satu peristiwa/fenomena dengan
peristiwa/fenomena lainnya.
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Pada saat peneliti diberi kesempatan untuk bisa ikut terlibat dalam pemeriksaan reguler
kecamatan dan desa pada kecamatan Sn, tepatnya pada hari senin tanggal 26 Juni 2014,
peneliti mengamati dan meniru cara mereka melakukan segala hal. Auditor internal pada saat
melakukan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dana ADD pada desa-desa di
kecamatan Sn, mereka memberikan catatan koreksi apa saja
yang perlu segera mendapat perhatian oleh aparat kecamatan dan desa dan menanyakan
kendala-kendala yang dihadapi oleh auditee, sehingga auditor dapat memberikan solusi yang
tepat atas permasalahan tersebut. Misalnya, pada saat ibu EM menemukan adanya
pengeluaran yang belum dilengkapi bukti yang sah, ibu EM memberikan pengarahan bahwa
bukti atas pengeluaran tersebut harusnya seperti apa, dan memberi kesempatan kepada
mereka untuk segera melengkapi kekurangan bukti transaksi sebelum laporan hasil
pemeriksaan diterbitkan, sehingga hal-hal seperti itu tidak perlu dimuat dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP), namun tetap harus diperhatikan oleh auditee agar tidak terjadi lagi
dikemudian hari. Auditee dengan serius mendengarkan sambil sesekali menganggukkan
kepalanya tanda paham yang dimaksudkan auditor. Makna indeksikalitas dari perilaku ibu
EM yang ―memberikan pengarahan‖ bahwa fungsi pembinaanlah yang sedang dilakukan
oleh ibu EM, auditor internal pemerintah daerah tidaklah bermaksud menekan para auditee
tapi lebih memberi kesempatan kepada auditee untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki
sesuai apa yang diarahkan
oleh auditor internal. Makna refleksivitas dari perilaku auditee yang serius mendengarkan
dan sesekali menganggukkan kepala bahwa mereka mengerti apa yang disampaikan oleh
auditor dan akan berusaha memperbaikinya.
Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan pak M selaku Irban wilayah II. Beliau
sebenarnya bukanlah orang yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan
pemeriksaan, tetapi pada konteks penelitian ini, beliau juga terlibat langsung bersama auditor
internal dalam proses pemeriksaan. Pada saat peneliti melakukan dialog dengan beliau,
terkait peran auditor internal pemerintah daerah, beliau menyatakan hal berikut:
―kami merupakan bagian dari inspektorat daerah yang melakukan tugas pengendalian,
kami melakukan pemeriksaan maksudnya supaya auditee dalam lingkup pemerintah
daerah Kabupaten ini dapat berjalan sesuai koridor, kami bukanlah eksekutor
sebagaimana halnya BPK‖.
(terlihat tenang, dan sesekali tersenyum. Beliau sepertinya sosok yang suka berbicara,
peneliti cukup mengajukan sedikit pertanyaan, beliau akan menjelaskan secara panjang lebar.
percakapan dengan beliau, peneliti yang harus berusaha mengakhiri pembicaraan, karena
sepertinya sudah tidak relevan dengan topik penelitian).
Makna indeksikalitas dari pernyataan eksplisit dari pak M ―… kami bukanlah
eksekutor…‖ menunjukkan bahwa pada saat auditor internal melakukan pemeriksaan,
mereka tidaklah melakukan ―eksekusi‖ atas temuan yang ada, atau apabila ada temuan maka
temuan tersebut tidaklah bersifat final, tetapi mereka mereka menyarankan kepada auditee
untuk menjalankan solusi perbaikan yang diberikan. Auditor internal mempunyai kewajiban
untuk melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan. Auditor internal harus dapat
mencegah penyakit yang ada menjadi lebih parah lagi, sehingga harus dapat memberikan
solusi pengobatan yang tepat. Makna refleksivitas dari perilaku pak M, yang menjelaskan
panjang dan lebar bahwa beliau adalah sosok yang suka diajak untuk berkomunikas, terutama
jika terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari para auditor inspektorat.
Pak J selaku auditor muda juga memberikan pernyataan yang mengisyaratkan tentang
peran mereka yang bukan sebagai eksekutor. Peneliti melakukan wawancara dengan beliau di
saat beliau sedang mengobrol dengan sesama auditor di ruang kerjanya. Pada saat peneliti
meminta waktu untuk diskusi beliau bersedia, walaupun terlihat ragu-ragu. Berikut kutipan
pernyataan beliau saat diskusi dengan peneliti terkait pemahaman atas perannya sebagai
auditor internal:
―Auditor internal yang ada di inspektorat kan pengawas. Auditor sekarang sebagai
assurance dan consulting, artinya pembinaan dan pengawasan, sudah berubah
paradigma, bukan seperti dulu kan watchdog (sambil senyum-senyum dan terlihat
gelisah), pengawasan yang kami lakukan meliputi: perencanaan, pemantauan, evaluasi
dan monitoring. Namun untuk tahap perencanaan yang dilakukan oleh Pemda kami
belum dilibatkan‖.
(sesekali tersenyum, dan beberapa kali mengubah posisi duduknya).
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Ungkapan indeksikalitas bahwa ―proses evaluasi dan monitoring terhadap proses suatu
kegiatan (anggaran) belum berjalan‖ memiliki makna bahwa pelaksanaan peran auditor
internal pemerintah daerah Kabupaten Songulara kurang maksimal. Ibarat dokter yang
mencoba untuk serius menangani pasiennya pada saat kondisi pasien sudah dalam keadaan
kritis. fungsi pengawasan yang mereka lakukan hanya terbatas pada post audit sebagaimana
halnya yang dilakukan oleh auditor eksternal. Auditor hanya sekali memeriksa kondisi auditee
tanpa melakukan kunjungan-kunjungan selanjutnya untuk memastikan perkembangan auditee.
Fungsi pengawasan tersebut, hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangundang, namun untuk pengawasan terkait fungsi pelayanan dari auditee kepada masyarakat
belum dilaksanakan. Sikap pak J, yang sesekali melihat kearah jam dinding yang tepat berada
dibelakang beliau memiliki makna refleksivitas bahwa beliau sudah tidak nyaman berdialog,
sepertinya beliau ingin segera mengakhiri perbincangan dengan peneliti.
Penguatan peran auditor internal pada aspek perencanaan mendesak untuk diwujudkan.
Ketika praktik-praktik penyalahgunaan anggaran semakin marak terjadi, baik pada
lembaga departemen/ lembaga nondepartemen maupun pemerintah daerah.

Pernyataan
Posisi

Overlapping pada penganggaran dana dekonsentrasi dan dana perimbangan dalam rangka
otonomi daerah, berimbas pada pemborosan uang rakyat.

Jaminan

Namun faktanya, selama ini Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) ‗masuk‘ setelah
potensi penyelewengan keuangan Negara sudah di ekspose ke publik (Warta Pengawasan
2013).

Data

Pernyataan Wapres Budiono terkait Peran aparat pengawasan internal, bahwa:
―Aparat pengawasan internal merupakan pendukung bagi keberhasilan suatu kebijakan,
satuan pengawas sebaiknya juga bekerja sejak perencanaan kebijakan sebagai dukungan
kinerja. Sehingga diharapkan, koreksi dapat segera dilakukan bila ternyata terdapat
kesalahan dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan pengalamannya memimpin suatu
lembaga, perencanaan merupakan hal terpenting dalam penentuan kebijakan.
Perencanaan adalah kunci, kalau di sana ada kesalahan, tinggal menunggu saja mata
rantai berikutnya bermasalah, dan ini seringkali terabaikan‖ (www.id.berita.yahoo.com).
Pentingnya peran auditor internal di daerah yang diharapkan dapat terlibat dalam
perencanaan anggaran sebagai bagian yang memverifikasi pos-pos anggaran apakah sesuai
dengan tujuan pemerintahan, terutama jika dilihat keterkaitannya dengan RPJM dan RPJP
Pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan pre-audit sangat penting, dalam mengatasi
persoalan-persoalan keuangan di daerah. Jika auditor internal pemerintah daerah hanya
melaksanakan post-audit sebagaimana hal auditor eksternal, maka auditor internal tidak dapat
memberikan jaminan kualitas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana
diungkapkan oleh pak
YSL atas ketidakmampuan mereka melaksanakan pre-audit. Pak YSL adalah seorang auditor
senior yang memecahkan rekor dengan masa pengabdian terlama sebagai auditor internal.
Peneliti berkesempatan berbincang-bincang dengan beliau, pada saat peneliti memasuki
ruangan beliau dan mendapati beliau tengah duduk sendiri dan membaca surat kabar lokal.
Berikut kutipan pernyataan beliau:
―kami auditor internal maupun pengawas internal belum mampu melaksanakan
pemeriksaan terkait tugas pokok dan fungsi dari auditee, mengingat keterbatasan waktu
yang diberikan, dan kualitas SDM auditor yang masih sangat terbatas‖
(wawancara ini dilakukan pada saat beliau duduk sendiri di ruangannya dan sedang
membaca surat kabar lokal, namun pada saat perbicangan berlangsung beliau menghentikan
aktivitasnya membaca dan dengan serius menanggapi pertanyaan peneliti).
Dari pernyataan tersebut ―…kami auditor internal maupun pengawas internal belum
mampu melaksanakan pemeriksaan terkait tugas pokok dan fungsi dari auditee …‖ memiliki
makna indeksikalitas bahwa pada saat pemeriksaan, auditor internal menjalankan peran
pengawasannya dengan lingkup yang sangat terbatas, dan peran sebagai konsultanpun
dijalankan secara bersaman dengan peran pengawasan. Auditor internal hanya dapat
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mendiagnosa hal tertentu saja, tidak mampu untuk melakukan diagnosa terhadap keseluruhan
keadaan si auditee. Keterbatasan waktu yang diberikan dan kualitas SDM auditor yang masih
sangat terbatas, sehingga fungsi pengawasan dan konsultan yang sangat minim dalam
pelaksanaan peran auditor internal karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh auditor.
Mereka hanya mempunyai waktu 10 hari kerja untuk pemeriksaan 1 kantor camat dan 516 desa/kelurahan. Kualitas sumber daya auditor juga merupakan salah satu keterbatasan yang
dimiliki dalam pelaksanaan peran mereka, mengingat auditor internal Inspektorat Kabupaten
Songulara di dominasi dengan latar belakang pendidikan di luar akuntansi dan masih ada
beberapa auditor yang sama sekali belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan
dan audit sektor publik. Ibarat dokter yang hanya memiliki sedikit waktu untuk dapat
mendiagosa dan memastikan gejala yang timbul, sehingga kesulitan dalam memberikan
pengobatan yang tepat. Keahlian yang sangat terbatas yang dimiliki oleh auditor internal, ibarat
dokter umum yang harus menangani pasien yang mengidap penyakit dalam.
Sikap pak YSL yang menghentikan aktivitasnya dan serius mendengarkan pertanyaan
peneliti memiliki makna refleksivitas bahwa beliau ingin mendengarkan dengan baik apa yang
ditanyakan oleh peneliti dan memberi tanggapan yang baik pula sesuai dengan kenyataan yang
ada.
Satu pengalaman menarik pada saat peneliti ikut terlibat dalam pemeriksaan kecamatan
dan Desa di kecamatan PU, tepatnya hari Kamis tanggal 22 Mei 2013. Proses pemeriksaan
dilakukan dengan mengumpulkan semua aparat desa di Kantor Camat PU untuk dilakukan
pemeriksaan pertanggungjawaban dana ADD, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pemeriksaan
ADD yang dilakukan hanya terbatas mengecek transaksi pengeluaran dan mencocokkan
dengan bukti pengeluaran, tanpa melakukan pengujian apapun. Ibu R yang merupakan salah
satu anggota tim dalam tugas pemeriksaan tersebut mengungkapkan bahwa:
―Kami sudah tidak periksa detail lagi, soalnya kan sudah diverifikasi juga oleh inspektorat
bulan pebruari 2014, jadi kami tinggal cocokkan saja hasil verifikasi apakah sudah
diperbaiki atau
belum‖ (sambil membuat coretan-coretan tidak jelas pada lembaran kosong yang ada di depan
beliau dan sesekali meneguk teh yang disediakan oleh auditee )
Ungkapan indeksikalitas ―kami sudah tidak periksa detail lagi…‖ memiliki makna bahwa
mereka hanya melakukan pemeriksaan seadanya, hanya asal melaksanakan tugas saja, tanpa
memperhatikan substansi dari pemeriksaan yang mereka lakukan, apakah memberikan fungsi
pengawasan ataukah fungsi pembinaan. Mereka hanya memastikan apakah auditee sudah
menjalankan apa yang sudah disarankan oleh auditor internal tanpa melihat bagaimana
perkembangan keadaan dari si auditee. Makna refleksivitas dari sikap ibu R, yang membuat
coretan tidak jelas bahwa beliau tidak nyaman dengan apa yang peneliti tanyakan. Beliau
sepertinya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan memperlihatkan sisi gelap dari kualitas
pelaksanaan audit yang mereka jalankan.
Kenyataan di atas menimbulkan pertanyaan, pada saat auditor internal menjalankan
perannya dalam tugas pengawasan/ pemeriksaan, fungsi pengawasankah yang sedang mereka
lakukan, ataukah fungsi monitoring tindak lanjut? Karena tidak terasa fungsi pengawasannya
apalagi fungsi pembinaannya. Karena sepanjangpeneliti ikut membantu ibu R, peneliti tidak
pernah mendengar beliau memberi pengarahan bagaimana cara pengelolaan keuangan,
bagaimana membuat administrasi pertanggungjawaban, apalagi bagaimana menjalankan fungsi
aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola PP-J-D yang
merupakan variasi dari pola dasar PP-D-J, seperti pada bagan 15 di atas. Pola
argumen pada bagian pembahasan artikel jurnal dengan pernyataan posisi. Setelah
itu, penulis memberikan jaminan, lalu data. Meskipun begitu, tidak menjadi
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masalah. Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan
urutannya.
Peneliti memberikan pernyataan posisi. Pernyataan posisi adalah pernyataan
yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Peneliti
menyatakan bahwa penguatan peran auditor internal pada aspek perencanaan
mendesak untuk diwujudkan. Ketika praktik-praktik penyalahgunaan anggaran
semakin marak terjadi, baik pada lembaga departemen/ lembaga nondepartemen
maupun pemerintah daerah.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, peneliti memberikan data berikut: selama ini Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) ‗masuk‘ setelah potensi penyelewengan keuangan Negara
sudah di ekspose ke publik (Warta Pengawasan 2013). Data yang diberikan oleh
peneliti ini berupa informasi dalam surat kabar.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, peneliti memberikan jaminan berikut: overlapping pada
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penganggaran dana dekonsentrasi dan dana perimbangan dalam rangka otonomi
daerah, berimbas pada pemborosan uang rakyat.

4.2.2.4 Kadar Ketajaman Argumen dengan Pola Dasar PP-D-J
Kadar ketajaman argumen dapat dilihat dari dua hal, yaitu (1) kelengkapan
elemen-elemen argumen dan (2) ada atau tidaknya elemen dasar argumen. Kadar
ketajaman ini diukur berdasarkan pola argumen yang dibuat dengan menggunakan
rubrik. Rubrik ini dikembangkan berdasarkan Toulmin’s Argumen Assignment
dengan menggunakan skala 7 dan 10. Melalui skala tersebut, kadar ketajaman
argumen dinyatakan dalam kategori.
Di bawah ini merupakan kadar ketajaman argumen data dengan pola dasar
PP-D-J yang meliputi data-data berikut.
1) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H104/P11
2) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H16—17/P13
3) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H142/P36—37
4) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H112/P13

(1) Kadar Ketajaman Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen Argumen
Kadar ketajaman argumen berdasarkan kelengkapan elemen-elemen argumen,
dilihat dari elemen yang menyusun agumen. Toulmin, dkk. (1979: 25)
menyatakan bahwa claim, ground, warrant, backing, modal qualifiers, and
possible rebuttals are connected together. Artinya, kehadiran setiap elemen pada
argumen bersinergi dan saling menguatkan. Oleh karena itu, ketidakhadiran satu
elemen berpotensi untuk melemahkan.
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Kadar ketajaman argumen berdasarkan kelengkapan elemen-elemen argumen
dikembangkan rubrik dengan skala 7. Rubrik ini dikembangkan berdasarkan I
Rubric Toulmin’s Argumen Assignment. Melalui skala tersebut, kadar ketajaman
argumen dinyatakan dalam kategori. Perhatikan tabel berikut!

Tabel 21. Kadar Ketajaman Argumen
Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen Argumen
No.

Kode Data

Kategori

1

PA/JAM/APR/2015/V6/NO.1/H104/P11

Cukup Kuat

2

PA/JAM/APR/2015/V6/NO.1/H16—17/P13

Cukup Kuat

3

PA/JAM/APR/2015/V6/NO.1/H142/P36—37

Cukup Kuat

4

PA/JAM/APR/2015/V6/NO.1/H112/P13

Cukup Kuat

Data-data di atas terdiri atas elemen pernyataan posisi, data atau fakta, dan
jaminan. Kadar ketajaman argumen data-data tersebut termasuk kategori cukup
kuat. Dalam rubrik penilaian kadar ketajaman argumen berdasarkan kelengkapan
elemen-elemen argumen yang terdapat pada tabel 8, dapat dilihat kategori cukup
kuat ini terdiri atas tiga elemen yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta,
dan jaminan.

(2) Kadar Ketajaman Berdasarkan Ada atau Tidaknya Elemen Dasar
Argumen
Kadar ketajaman argumen berdasarkan ada atau tidaknya elemen dasar
argumen yaitu diukur dari ada atau tidaknya pernyataan posisi atau claim.
Mengacu pada pengertian argumen oleh Toulmin, dkk. (1979: 13), dapat dilihat
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bahwa elemen dasar argumen yaitu pernyataan posisi atau claim. Pernyataan
posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
persoalan.
Kadar ketajaman argumen berdasarkan berdasarkan ada atau tidaknya elemen
dasar argumen (pernyataan posisi/claim) dikembangkan rubrik dengan skala 10.
Rubrik ini dikembangkan berdasarkan I Rubric Toulmin’s Argumen Assignment.
Melalui skala tersebut, kadar ketajaman argumen dinyatakan dalam kategori.
Perhatikan tabel di bawah ini!

Tabel 22. Kadar Ketajaman Argumen
Berdasarkan Ada atau Tidaknya Elemen Dasar Argumen (Pernyataan
Posisi/Claim)
No.

Kode Data

Kategori

1

PA/JAM/APR/2015/V6/NO.1/H104/P11

Cukup Kuat

2

PA/JAM/APR/2015/V6/NO.1/H16—17/P13

Cukup Kuat

3

PA/JAM/APR/2015/V6/NO.1/H142/P36—37

Cukup Kuat

4

PA/JAM/APR/2015/V6/NO.1/H112/P13

Cukup Kuat

Data-data di atas terdiri atas elemen pernyataan posisi, data atau fakta, dan
jaminan. Kadar ketajaman argumen data tersebut termasuk kategori cukup kuat.
Dalam rubrik penilaian kadar ketajaman argumen berdasarkan ada atau tidaknya
elemen dasar argumen yang terdapat pada tabel 9, dapat dilihat kategori cukup
kuat ini terdiri atas tiga elemen yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta,
dan jaminan.
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4.2.3 Pengelompokkan Pola dan Kadar: Empat Elemen Argumen
Pengelompokkan ini berdasarkan pola argumen yang terdiri atas empat
elemen yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Menurut Toulmin, dkk. (1979: 25), ―when we are asked to embark on an
argument, there is always some ―destination‖ we are invited to arrive at.‖
Menurutnya, ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa
"tujuan" yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui argumen
diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan pendirian penulis.
Selanjutnya, ―having clarified the claim, we must consider what kind of
underlying foundation is required if a claim of this particular kind is to be
accepted as solid and reliable.‖ Menurutnya, setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan jika pernyataan posisi
tertentu dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Dasar yang
diperlukan untuk sebuah pernyataan posisi yaitu berupa data atau fakta.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani oleh
jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan data
atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah mendapatkan
data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar memberikan
dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan informasi yang tidak
relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan posisi. Elemen jaminan
ini sendiri membutuhkan dukungan untuk memperkuat pernyataan posisi.
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan akan menjadi lebih kuat apabila
disertai berbagai jenis dukungan.
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Pola PP-D-J-P merupakan pola dasar pada argumen yang terdiri atas empat
elemen. Namun, pola ini dapat dikembangkan menjadi beberapa variasi. Berikut
ini merupakan pola dasar PP-D-J-P dan variasi pola dasar tersebut serta kadar
ketajamannya.

4.2.3.1 Pola PP-D-J-P
Pola PP-D-J-P ini merupakan pola dasar. Pola ini dimulai dengan elemen
pernyataan

posisi.

Setelah

itu,

data,

jaminan,

dan

pendukung.

Data

PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2 terdiri atas empat elemen, yaitu
elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung. Data tersebut
memiliki pola PP-D-J-P yang meruapakan pola dasar.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
temuan yang dilakukan oleh penulis. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
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yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2.
P
J
3

Hal ini sangat dimungkinkan
cara pandang organisasi
dalam melihat hubungannya
dengan masyarakat.

2
Kenyataan di lapangan, pola dua
arah ini terjadi di Pondok
Pesantren Sunan Drajat Lamongan
sementara untuk pola inisiatif satu
arah oleh organisasi terjadi di
RSAB Soerya Sidoarjo dan
Universitas Widya Kartika
Surabaya.

Pola dua arah akan mungkin terwujud
apabila organisasi sektor publik ini
memandang pendekatan hubungan ke
masyarakat adalah sebagai pendekatan
mitra, sementara pola satu arah masih
dimungkinkan karena adanya cara
pandang organisasi sektor publik dalam
memandang dirinya sebagai pemberi
donasi dan aspek hubungan masyarakat
sebagai bagian dari aksi komunikasi
pencitraan yang positif (Irianta 2004;
Imran 2012).

Gaya pendekatan organisasi sektor
publik ke masyarakat dalam
kaitannya di aspek hubungan
masyarakat seharusnya dilakukan
pola dua arah.

PP

D
Bagan 16. Pola Argumen Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2

1

4
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Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 23. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?
Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?

Pendukung

Kalimat
Gaya pendekatan organisasi sektor
publik ke masyarakat dalam kaitannya
di aspek hubungan masyarakat
seharusnya dilakukan pola dua arah.
Kenyataan di lapangan, pola dua arah
ini terjadi di Pondok Pesantren Sunan
Drajat Lamongan sementara untuk
pola inisiatif satu arah oleh organisasi
terjadi di RSAB Soerya Sidoarjo dan
Universitas Widya Kartika Surabaya.
Hal ini sangat dimungkinkan cara
pandang organisasi dalam melihat
hubungannya dengan masyarakat.

Pola dua arah akan mungkin terwujud
apabila organisasi sektor publik ini
memandang pendekatan hubungan ke
masyarakat adalah sebagai pendekatan
mitra, sementara pola satu arah masih
dimungkinkan karena adanya cara
pandang organisasi sektor publik
dalam memandang dirinya sebagai
pemberi donasi dan aspek hubungan
masyarakat sebagai bagian dari aksi
komunikasi pencitraan yang positif
(Irianta 2004; Imran 2012).

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang
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peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?‖. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan ―Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?‖. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2
berikut!
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil Audit Pertanggungjawaban Sosial
Implementasi Model Audit Pertanggungjawaban Sosial berbasis HCD atas organisasi sektor
publik dapat dilaporkan dengan mendasarkan pada komponen temuan, yang meliputi kriteria,
pernyataan kondisi, akibat dari kondisi tersebut dan sebab mengapa kondisi tersebut terjadi.
Khusus baris kriteria ditetapkan standar baku yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi publik,
diantaranya adalah sebagai berikut:
a) memiliki dokumentasi kelembagaan secara resmi dengan pembagian yang jelas antara hak
dan kewajiban pada struktur organisasinya
b) memiliki kinerja yang baik dalam pengendali-an internal di organisasi fungsionalnya dari
meliputi aspek pemasaran, akuntansi, keuang-an dan personalia
c) memiliki kinerja program yang baik dalam pertanggungjawaban sosial organisasinya baik
secara internal maupun bagi masyarakat, dari meliputi aspek tata nilai organisasi, hubungan
masyarakat, lingkungan, pengendalian keuang-an dan hubungan dengan karyawan
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Sementara dalam kolom organisasi sektor publik yang diteliti akan terbagi atas organisasi
keagamaan melalui unit-unit usahanya, organisasi kesehatan dan lembaga pendidikan.
Sebagaimana telah disampaikan di sub bagian Metode Penelitian bahwa untuk organisasi
keagamaan diwakili oleh Pondok Pesantren Sunan Drajat melalui unit usaha CV. Airdrat &
Toserba di Lamongan. Sementara untuk lembaga kesehatan diwakili oleh RSAB Soerya di
Sidoarjo dan terakhir untuk lembaga pendidikan diwakili oleh Universitas Widya Kartika di
Surabaya.
Selanjutnya dari hasil pemetaan komponen temuan ini dapat ditarik suatu umpan balik untuk
perbaikan yang dianggap perlu atas implementasi Model Audit Pertanggungjawaban Sosial
berbasis HCD. Pendekatan perbaikan dilakukan dengan metode Human-Centered Design, yang
salah satunya dengan spesifik melakukan proses refinement atau perbaikan dengan cara
brainstorming dan ideation kembali atas hasil yang diperoleh maupun informasi umpan balik dari
organisasi sektor publik yang diteliti.
Adapun secara rekapitulasi dapat dilaporkan Kondisi Hasil Audit Pertanggungjawaban
Sosial berbasis HCD atas organisasi sektor publik tersebut sebagaimana di Tabel 3.
Secara penilaian, hasil audit pertanggungjawaban sosial untuk kriteria aspek kelembagaan
dan legal formal dalam preliminary survey, Universitas Widya Kartika dan RSAB Soerya
termasuk berkategori baik. Sementara CV. Aidrat termasuk dalam kategori cukup.
Dalam hal pengendalian internal, semua organisasi ini masuk dalam kategori cukup
sedangkan dalam hal kinerja program untuk pertanggungjawaban sosial, CV. Aidrat dan RSAB
Soerya memberikan nilai kinerja yang baik.
Fokus Kegiatan Pertanggungjawaban Sosial Organisasi Sektor Publik
Dari sekian kegiatan pertanggungjawaban sosial yang dilaksanakan oleh semua organisasi
tersebut di atas, maka diantaranya dapat dikategorikan dalam beberapa hal terkait aspek yang
diaudit. Diantaranya dapat disampaikan dalam bentuk bagan seperti pada Gambar 2.
Basis Organisasi Sektor Publik
Organisasi sektor publik yang dibangun sebagaimana menurut Karyana (2005) ini
dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial. Sementara secara kepemilikan walaupun
didirikan oleh anggota masyarakat yang peduli tetapi secara kelembagaan mengambil bentuk
yayasan, sehingga mencanangkan kelembagaan formalnya tidak diperuntukkan mencari
keuntungan secara komersiil. Dengan demikian, lembaga formal yayasan ini mendapatkan dana
dari masyarakat untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sebagai segmen organisasinya, termasuk juga untuk
pertanggungjawaban sosialnya.
Pondok Pesantren Sunan Drajat sebagai lembaga pendidikan di bawah Departemen Agama
yang mengambil bentuk organisasi yayasan keagamaan memantapkan dirinya untuk bertahan dan
mandiri dalam menjalankan pendidikan bagi masyarakat dengan membentuk unit usaha seperti
CV. AIDRAT dan Toserba. Hal ini meskipun bersifat kepemilikan pribadi dengan maksud
mendapatkan keuntungan tetapi kesemuanya itu untuk mendukung operasional dan mensubsidi
pengeluaran yang ada di Pondok Pesantren Sunan Drajat.
Hal ini sedikit berbeda di organisasi RSAB Soerya dan Universitas Widya Kartika yang
berlindung dalam kelembagaan yayasan yang di dalamnya para pendirinya justeru menyisihkan
sebagian hartanya untuk mensejahterakan masyarakat sesuai bidang yang dipilih, yakni untuk
kesehatan dan pendidikan. Harta yang disisihkan ini selanjutnya dikelola dalam upaya untuk
mendapatkan dana dari masyarakat melalui pemberian layanan kesehatan oleh RSAB Soerya dan
layanan pendidikan oleh Universitas Widya Kartika. Dengan demikian kepemilikan atas sumber
daya yang ada tidak dirupakan dalam bentuk sahan yang dapat diperjualbelikan, melainkan diatur
melalui kebijakan yang didasarkan pada konsensus dengan melibatkan para organ yayasan,
diantaranya adalah Pembina, Pengurus, Pengawas dan Lembaga Pelaksananya.
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Gaya Pengambilan Keputusan
Gaya pengambilan keputusan dalam uji implementasi Model Audit Pertanggungjawaban
Sosial ini dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni Gaya Analitik dan Gaya Konseptual
(Setioko 2010). Gaya analitik mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas serta
berorientasi teknis. Gemar menganalisis situasi, mengevaluasi lebih banyak informasi dan
cenderung memerlukan waktu lama untuk mengambil keputusan dalam merespons situasi baru
atau tidak menentu adalah ciri khas gaya ini. Organisasi yang bergaya seperti ini juga cenderung
mempunyai gaya kepemimpinan otokratis. Universitas Widya Kartika sebagai lembaga
pendidikan yang didirikan oleh Yayasan YPPI yang bertumbuh besar dan sudah berpengalaman
dalam pendirian Sekolah TK sampai dengan SMA/SMK menjadikannya sebagai lembaga yang
profesional dengan pendekatan yang bersifat analitik dalam mengambil keputusan dan cenderung
melibatkan para organ yayasannya dan bahkan stakeholder untuk kepentingan yang melibatkan
semua pihak.
Hal ini sedikit berbeda pada Yayasan di Pondok Pesantren Sunan Drajat melalui unit
usahanya dan juga Yayasan Soerya di RSAB Soerya yang cenderung bergaya Konseptual.
Organisasi seperti ini mempunyai toleransi tinggi untuk ambiguitas dan cenderung peduli pada
lingkungan sosial. Organisasi ini suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan
yang terjadi di masa mendatang serta membahasnya dengan orang sebanyak mungkin di
lingkungan terdekat untuk mendapat sejumlah informasi. Atas semua informasi yang ada dan
kemudian mengandalkan intuisi, maka pemeran utama organisasi akan mengambil keputusan.
Tidak jarang, organisasi seperti ini akan berani mengambil risiko dan cenderung bagus dalam
menemukan solusi yang kreatif atas masalah.
Gaya Pendekatan Organisasi ke Masyarakat
Gaya pendekatan organisasi sektor publik ke masyarakat dalam kaitannya di aspek
hubungan masyarakat seharusnya dilakukan pola dua arah.

Pernyataan
Posisi

Kenyataan di lapangan, pola dua arah ini terjadi di Pondok Pesantren Sunan Drajat
Lamongan sementara untuk pola inisiatif satu arah oleh organisasi terjadi di RSAB Soerya
Sidoarjo dan Universitas Widya Kartika Surabaya.

Data

Hal ini sangat dimungkinkan cara pandang organisasi dalam melihat hubungannya dengan
masyarakat.

Jaminan

Pola dua arah akan mungkin terwujud apabila organisasi sektor publik ini memandang
pendekatan hubungan ke masyarakat adalah sebagai pendekatan mitra, sementara pola satu
arah masih dimungkinkan karena adanya cara pandang organisasi sektor publik dalam
memandang dirinya sebagai pemberi donasi dan aspek hubungan masyarakat sebagai bagian
dari aksi komunikasi pencitraan yang positif (Irianta 2004; Imran 2012).

Pendukung

Bentuk Kegiatan Organisasi bagi Masyarakat
Organisasi sektor publik melakukan pendekatan hubungan ke masyarakat dengan berbagai
bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan pola dua arah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Sunan
Drajat melalui unit usaha AIDRAT diantaranya adalah pemberian air bersih yang langsung bisa
diminum tidak hanya oleh para warga pondok melainkan juga oleh para warga masyarakat
sekitar. Sementara masyarakat sekitar melakukan pola inisiatif ke para pengasuh Pondok
Pesantren untuk memberikan layanan ransum terjadwal bagi para santri ataupun para tamu
pondok.
Beberapa kegiatan lainnya berkaitan dengan hubungan masyarakat yang biasa dilakukan
oleh RSAB Soerya diantaranya adalah Hospital Mobile atau Penyuluhan Kesehatan Gratis
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dengan disertakan bakti sosial pengobatan gratis. Kegiatan ini didukung juga dengan program
kartu pengobatan gratis yang diberikan kepada warga sekitar. Hal ini dilaksanakan sebagai
kegiatan berkala oleh RSAB Soerya sebagai upaya memperkenalkan diri dan sekaligus
pencitraan di wilayah sekitar daerah distrik Taman, Sidoarjo. Hal bakti sosial ini juga menjadi
menu berkala yang dilakukan oleh Universitas Widya Kartika diantaranya dengan kegiatan
donor darah, pem-bagian sembako, pengobatan gratis maupun pemberian general check-up
secara gratis.
Untuk kegiatan hubungan masyarakat yang tidak langsung berkaitan dengan warga
masyarakat sekitar juga dilakukan oleh Universitas Widya Kartika maupun Pondok Pesantren
Sunan Drajat, diantaranya adalah dengan pemberian beasiswa pendidikan maupun pelatihan
gratis kepada masyarakat secara umum dalam berbagai bidang untuk peningkatan ketrampilan
maupun keahlian.
(Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2014)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 16 di atas. Penulis memberikan pernyataan posisi. Pernyataan
posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
persoalan. Penulis menyatakan bahwa gaya pendekatan organisasi sektor publik
ke masyarakat dalam kaitannya di aspek hubungan masyarakat seharusnya
dilakukan pola dua arah.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, peneliti memberikan data berikut: kenyataan di lapangan, pola dua arah
ini terjadi di Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan sementara untuk pola
inisiatif satu arah oleh organisasi terjadi di RSAB Soerya Sidoarjo dan Universitas
Widya Kartika Surabaya. Data yang diberikan oleh peneliti ini berupa hasil
perhitungan statistik.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
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data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: hal ini sangat
dimungkinkan cara pandang organisasi dalam melihat hubungannya dengan
masyarakat.
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: pola dua arah akan mungkin terwujud apabila
organisasi sektor publik ini memandang pendekatan hubungan ke masyarakat
adalah sebagai pendekatan mitra, sementara pola satu arah masih dimungkinkan
karena adanya cara pandang organisasi sektor publik dalam memandang dirinya
sebagai pemberi donasi dan aspek hubungan masyarakat sebagai bagian dari aksi
komunikasi pencitraan yang positif (Irianta 2004; Imran 2012).
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14 juga terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
temuan yang dilakukan oleh penulis. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
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Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14.
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3

Menurutnya pengusiran ataupun
penggusuran terhadap PKL
semata-semata bukan hanya
kesalahan pemerintah (SATPOL
PP) tapi kadang kala diakibatkan
oleh PKL yang bandel dan tidak
mengindahkan aturan-aturan yang
ada misalnya berjualan di lokasi
kemacetan lalu lintas ataupun di
jalan-jalan utama.

2
Kesadaran diri PKL yang seringkali
melanggar aturan pemerintah dalam
hal penataan dan pemberdayaan PKL
juga disampaikan oleh informan
Yuto, seperti dalam kutipan berikut
ini:
“...Enggi lerres ja’reng ta’olle Pak...
se lerres se ngojug...kan tempat
ta’ olle...terlarang maksoddha...
manabi alanggar kan ta’olle...ghi
manabi nga’ kule ghi’ eojug ghi
ta’oneng pole...”
(―...Iya benar kan tidak boleh
Pak...yang benar yang ngusir...
kan tempat tidak boleh...terlarang
maksudnya...kalau melanggar
kan tidak boleh...ya kalau seperti
saya masih diusir ya dak tahu
lagi...‖)
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P
Namun demikian pemerintah
harusnya mencari solusi atas
masalah ini dengan baik (bukan
dengan kekerasan). Terlebih lagi
posisi seperti dirinya yang
seringkali merasa risau dan gelisah
karena sampai saat ini tidak tahu
apakah ia termasuk dalam
penggusuran atau tidak. Walaupun
secara resmi ia terdata sebagai
wajib pajak dan retribusi, namun
keberadaannya yang tidak
mempunyai ijin tetap akan selalu
kawatir terhadap kegiatan penataan
dan penertiban ini.

Masalah penataan dan
penertiban PKL yang
seringkali menjadi sebuah
fenomena yang kurang
mengenakkan sebenarnya
bukan hanya kesalahan
petugas (SATPOL PP), namun
seringkali diakibatkan
kurangnya kesadaran yang
tinggi PKL untuk mengikuti
aturan-aturan yang ada.

PP

D
Bagan 17. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14

Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

4

1
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Tabel 24. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?

Kalimat
Masalah penataan dan penertiban
PKL yang seringkali menjadi sebuah
fenomena yang kurang mengenakkan
sebenarnya bukan hanya kesalahan
petugas (SATPOL PP), namun
seringkali diakibatkan kurangnya
kesadaran yang tinggi PKL untuk
mengikuti aturan-aturan yang ada.
Kesadaran diri PKL yang seringkali
melanggar aturan pemerintah dalam
hal penataan dan pemberdayaan PKL
juga disampaikan oleh informan Yuto,
seperti dalam kutipan berikut ini:
“...Enggi lerres ja’reng ta’olle Pak...
se lerres se ngojug...kan tempat ta’
olle...terlarang maksoddha... manabi
alanggar kan ta’olle...ghi manabi
nga’ kule ghi’ eojug ghi ta’oneng
pole...” (―...Iya benar kan tidak boleh
Pak...yang benar yang ngusir... kan
tempat
tidak
boleh...terlarang
maksudnya...kalau melanggar kan
tidak boleh...ya kalau seperti saya
masih diusir ya dak tahu lagi...‖)
Menurutnya
pengusiran
ataupun
penggusuran terhadap PKL sematasemata bukan hanya kesalahan
pemerintah (SATPOL PP) tapi kadang
kala diakibatkan oleh PKL yang
bandel dan tidak mengindahkan
aturan-aturan yang ada misalnya
berjualan di lokasi kemacetan lalu
lintas ataupun di jalan-jalan utama.
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Namun
demikian
pemerintah
harusnya mencari solusi atas masalah
ini dengan baik (bukan dengan
kekerasan). Terlebih lagi posisi seperti
dirinya yang seringkali merasa risau
dan gelisah karena sampai saat ini
tidak tahu apakah ia termasuk dalam
penggusuran atau tidak. Walaupun
secara resmi ia terdata sebagai wajib
pajak
dan
retribusi,
namun
keberadaannya yang tidak mempunyai
ijin tetap akan selalu kawatir terhadap
kegiatan penataan dan penertiban ini.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?‖. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan ―Apa yang dapat
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mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?‖. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14
berikut!
HASIL DAN PEMBAHASAN
"Pajak kan memang kewajiban warga negara dan sebagai pemasukan untuk pemerintah
daerah,... kalau dari bawah tidak membayar pajak maka pemasukan untuk pemerintah daerah
tidak ada,... jadi sebagai warga negara sedikit banyak harus bayar,...tapi kebijakan pemerintah
sangat bijak,... dengan hanya bayar tiga puluh ribu aja per bulan,...tapi dari sekian banyak
PKL dapat menunjang pemasukan bagi pemerintah daerah...‖ (Informan H.Dody)
Data diatas memberikan gambaran bahwa substansi dari pajak dan retribusi sudah sesuai
dengan konsep pajak dan retribusi itu sendiri. Apa yang dipahami oleh informan H.Dody
bahwa pajak dan retribusi merupakan “kewajiban warga negara” menunjukkan bahwa ia
memahami tugas dan kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi,
sebagaimana pengertian pajak menurut Soemitro (2007) dan Adriani (2005). Substansi pajak
dan retribusi juga dipahaminya sebagai sumber pendapatan (income) bagi pemerintah daerah
yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan pemerintah daerah. Substansi pajak
dan retribusi ini, dipahami juga oleh informan Agus sebagai kewajiban yang harus dibayar
kepada negara serta sebagai sumber pendapatan (income) bagi negara. Walaupun secara
gamblang ia tidak menyebutkan bahwa pajak dan retribusi ini sebuah kewajiban wajib pajak
dan merupakan sumber pendapatan (income) bagi pemerintah daerah, namun arti dan subs tansi yang dipahaminya sudah mengarah pada hal tersebut di atas. ―Pajak itu gimana ya mas
ya,...ya memang buat pemasukan ini mas‖. Kalimat ini menunjukkan bahwa secara mendalam
informan Agus memahami bahwa pajak dan retribusi merupakan ―sebuah kewajiban yang
harus diberikan oleh wajib pajak sebagai sumber pendapatan (income) bagi negara untuk
membiayai segala keperluan negara‖, sebagaimana pengertian pajak menurut Soemitro (2007)
dan Adriani (2005). Seiring dengan itu pemahaman yang sama tentang pajak dan retribusi
juga dinyatakan oleh informan Doni yang menganggapnya bahwa pajak adalah sesuatu yang
harus ditaati, artinya setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan
retribusi. “Kalau menurutku...pajak itu harus ditaati.‖. Istilah ―harus ditaati‖ dalam
ensiklopedi bahasa3 dapat diartikan sebagai kewajiban, dengan arti lain bahwa pajak dan
retribusi merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara kepada pemerintah.
Berbeda halnya dengan informan Cipto, dengan jujur ia menjawab bahwa dirinya sama
sekali tidak mengetahui tentang arti pajak dan retribusi. Namun berdasarkan pengalamannya
ia memahami bahwa ―pajek neka samacem sewa, coma secara resmi‖ (pajak itu semacam
sewa, cuman secara resmi), pungkasnya. Secara definitif ia memang tidak memahami tentang
pajak dan retribusi, namun pengalamannya sebagai wajib pajak PKL di kawasan Sae Salera
Pamekasan memberikan substansi bahwa ―pajak dan retribusi mempunyai relevansi dengan
jasa timbal balik secara langsung‖ sebagaimana yang didefinisikan dalam retribusi (UU No.28
Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang
retribusi jasa umum).
Informan Yuto tidak jauh berbeda dengan informan Cipto dalam memahami pajak dan
retribusi, walaupun definisi yang diungkapkannya berbeda, namun secara substantif
mempunyai makna yang sama, seperti dalam petikan wawancara berikut ini:
“...engghi polana neka Pak...neng enneng eka’ dhinto...engghi polana wal jual,
...ngampong tempat ka pamarenta ...daddhi kuleh ekenneng pajek...”
(―...ya...itu Pak...menempati tempat ini...ya karena saya jualan,... numpang tempat ke
pemerintah... jadi saya kena pajak...‖)
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud pajak dan retribusi menurutnya
erat kaitannya dengan ―hubu ngan timbal balik secara langsung‖. Pemahaman ini mempunyai
substansi yang sama dengan apa yang dipahami oleh informan Cipto mengenai pajak dan
retribusi.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

143

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa PKL kawasan Sae Salera Pamekasan
sebenarnya tidak merasa keberatan dalam membayar pajak dan retribusi asal pengelolaannya
dilakukan dengan benar (tidak dikorupsi), diperlakukan yang sama setiap warga negara
(jangan pilih-pilih), serta mengedepankan dialog dalam mengambil kebijakan pajak dan
retribusi (kurang silaturahminya, kurang dekat). Menurutnya, kebijakan pemerintah selama
ini masih kurang mengedepankan kepentingan rakyat kecil seperti dirinya padahal
seharusnya pengelolaan pajak dan retribusi harus lebih berpihak pada rakyat kecil.
Banyaknya program pemerintah yang bersumber dari pajak dan retribusi tidak mempunyai
dampak terhadap masyarakat kecil. Diakuinya pula bahkan kadang kala uang hasil pajak
dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak membawa kesejahteraan rakyat
kecil. ―ya, ini juga katanya, saya lihat di TV‖, pungkasnya. Apa yang diungkapkan oleh
informan Agus sebenarnya merupakan sebuah kekecewaan terhadap pengelolaan pajak dan
retribusi, termasuk juga adanya diskriminasi terhadap PKL. Kerelaannya dalam membayar
pajak dan retribusi serta harapan terhadap pengelolaannya juga diungkapkan oleh informan
Yuto, seperti yang terangkum dalam kutipan berikut ini:
“...le nika..manabi pajek ekorupsi nika ta’sae...apangrasa berre’... arep ennah kule
majer pajek pak,... se penting kule ta’ ejug ojug,...eberri tempat...kaangguy nyare
rejekke... kaangguy ana’ bije...ghi Alhamdulillah bi’ pamarenta eberri’ tempat...”
(―...ya ini...kalau pajak dikorupsi, ini tidak baik...saya merasa keberatan... saya berharap
membayar pajak Pak,...tidak diusirusir,... dikasih tempat untuk mencari rejeki...untuk
anak istri...ya Alhamdulillah oleh pemerintah tidak diusir-usir...‖)
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PKL kawasan Sae Salera Pamekasan
sebenarnya tidak keberatan membayar pajak dan retribusi asal ia diberikan kesempatan untuk
membuka usahanya serta dengan harapan pajak dan retribusi yang ia bayar untuk dikelola
dengan sebaik-baiknya. Adanya kasus-kasus penggelapan pajak menurutnya sangat tidak
patut dilakukan karena itu ia merasa keberatan sebab pajak dan retribusi yang ia bayar dari
hasil jerih payah rakyat kecil. Anehnya pula menurutnya banyak orang kaya karena pajak,
―ini kan tidak baik‖, ungkapnya. Ungkapan yang sama tentang kerelaan PKL kawasan Sae
Salera Pamekasan membayar pajak dan retribusi juga disampaikan oleh informan Doni.
Sebagai wajib pajak ia merasa suka melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan
retribusi. Hal ini terjadi karena ia merasakan jasa timbal balik secara langsung atas apa yang
ia bayar terhadap pemerintah yaitu berupa jasa sewa tempat sebagai sarana untuk
menjalankan usahanya, ―Ya suka, ya Alhamdulillahsaya gak pernah gak bayar pajak mesti
rutin setiap bulan‖, tuturnya. Menurutnya pajak dan retribusi yang ia bayar merupakan
bentuk ungkapan rasa syukurnya atas nikmat yang ia terima selama ini dari hasil berjualan,
karena itu ia dengan hati senang dan ikhlas membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah.
Diakuinya pula selama ini ia bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan karena jasa
pemerintah yang memberikan kesempatan usaha menjadi PKL, ―Jadi mengapa harus berat?‖,
ungkapnya.
Kerelaan PKL kawasan Sae Salera Pamekasan dalam membayar pajak dan retribusi
juga dipertegas oleh informan H.Dody yang juga sebagai ketua Forum Komunikasi PKL
kawasan Sae Salera Pamekasan menjelaskan bahwa sebenarnya semua PKL kawasan Sae
Salera Pamekasan sama sekali tidak keberatan membayar pajak dan retribusi asal ia diberikan
tempat yang layak dan strategis untuk berusaha atau dengan kata lain pemerintah menangani
masalah PKL dengan serius, ―Saya rasa kalau PKL membayar pajak, tempatnya strategis lalu
menggerutu,...itu bukan PKL namanya‖, ungkapnya.
Sepenggal kalimat di atas menegaskan bahwa PKL khususnya kawasan Sae Salera
Pamekasan tidak mempunyai rasa keberatan sama sekali dalam membayar pajak dan retribusi
asalkan pemerintah memberikan perhatian seperti penyediaan sarana dan pra sarana bagi
pedagang Kaki Lima (PKL). Diakuinya pula bagi mereka sebetulnya yang dibutuhkan adalah
adanya perhatian pemerintah terhadap nasib dan keberadaan mereka, apalagi sampai saat ini
mereka tidak mempunyai status ijin tetap. Walaupun sebagai wajib pajak dan retribusi
mereka hanya mendapatkan ijin sementara yang suatu saat nanti bisa berubah. Namun
demikian menurutnya langkah ini sudah dirasa bagus karena berarti perhatian pemerintah
terhadap PKL sudah ada, namun situas dan kondisi kayaknya yang belum memungkinkan.
Adanya perhatian pemerintah yang semacam ini sebetulnya dapat menambah kepercayaan
wajib pajak dan retribusi terhadap pemerintah sehingga semangat wajib pajak dan retribusi
untuk memenuhi kewajibannya semakin tinggi.
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Part of problem, sebuah istilah yang sering kali menyudutkan PKL sebagai biang keladi
dari kesemrawutan kota, kemacetan lalu lintas, merusak keindahan, terkesan kumuh,
mendatangkan masalah keamanan dsb. Andriansyah (2004:200) menjelaskan bahwa
penyebab semua ini salah satunya adalah rendahnya pendidikan para PKL. Karakter dasar
PKL: di mana ada pembeli, di mana ada keramaian dan di mana ada potensi ekonomi,
disitulah ada PKL merupakan faktor lain yang menyebabkan masalah (part of problem) itu
terjadi. PKL sebenarnya juga menyadari bahwa apa yang ia lakukan telah melanggar aturan
pemerintah tentang penataan dan pemberdayaan PKL seperti pada kutipan wawancara dengan
informan H.Dody berikut ini:
―...Saya rasa sebagai PKL kita harus menyadari...jangan terlalu dibebankan pada
pemerintah... jadi tidak sekali-kali harus ditegor oleh SATPOL...kalau ditegor
SATPOLnya yang keliru, padahal yang keliru kita...kita harus tahu diri...‖
Masalah penataan dan penertiban PKL yang seringkali menjadi sebuah fenomena
yang kurang mengenakkan sebenarnya bukan hanya kesalahan petugas (SATPOL PP),
namun seringkali diakibatkan kurangnya kesadaran yang tinggi PKL untuk mengikuti
aturan-aturan yang ada.

Pernyataan
Posisi

Kesadaran diri PKL yang seringkali melanggar aturan pemerintah dalam hal
penataan dan pemberdayaan PKL juga disampaikan oleh informan Yuto, seperti dalam
kutipan berikut ini:
“...Enggi lerres ja’reng ta’olle Pak... se lerres se ngojug...kan tempat ta’
olle...terlarang maksoddha... manabi alanggar kan ta’olle...ghi manabi nga’ kule
ghi’ eojug ghi ta’oneng pole...”
(―...Iya benar kan tidak boleh Pak...yang benar yang ngusir... kan tempat tidak
boleh...terlarang maksudnya...kalau melanggar kan tidak boleh...ya kalau seperti
saya masih diusir ya dak tahu lagi...‖)

Data

Menurutnya pengusiran ataupun penggusuran terhadap PKL semata-semata bukan
hanya kesalahan pemerintah (SATPOL PP) tapi kadang kala diakibatkan oleh PKL yang
bandel dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada misalnya berjualan di lokasi
kemacetan lalu lintas ataupun di jalan-jalan utama.

Jaminan

Namun demikian pemerintah harusnya mencari solusi atas masalah ini dengan baik
(bukan dengan kekerasan). Terlebih lagi posisi seperti dirinya yang seringkali merasa
risau dan gelisah karena sampai saat ini tidak tahu apakah ia termasuk dalam
penggusuran atau tidak. Walaupun secara resmi ia terdata sebagai wajib pajak dan
retribusi, namun keberadaannya yang tidak mempunyai ijin tetap akan selalu kawatir
terhadap kegiatan penataan dan penertiban ini.

Pendukung

(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 17 di atas. Penulis memberikan pernyataan posisi. Pernyataan
posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
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persoalan. Penulis menyatakan bahwa masalah penataan dan penertiban PKL yang
seringkali menjadi sebuah fenomena yang kurang mengenakkan sebenarnya
bukan hanya kesalahan petugas (SATPOL PP), namun seringkali diakibatkan
kurangnya kesadaran yang tinggi PKL untuk mengikuti aturan-aturan yang ada.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: kesadaran diri PKL yang seringkali
melanggar aturan pemerintah dalam hal penataan dan pemberdayaan PKL juga
disampaikan oleh informan Yuto, seperti dalam kutipan berikut ini: “...Enggi
lerres ja’reng ta’olle Pak... se lerres se ngojug...kan tempat ta’ olle...terlarang
maksoddha... manabi alanggar kan ta’olle...ghi manabi nga’ kule ghi’ eojug ghi
ta’oneng pole...” (―...Iya benar kan tidak boleh Pak...yang benar yang ngusir...
kan tempat tidak boleh...terlarang maksudnya...kalau melanggar kan tidak
boleh...ya kalau seperti saya masih diusir ya dak tahu lagi...‖). Data yang
diberikan oleh penulis ini berupa kesaksian seseorang. Mengacu pada pendapat
Toulmin, dkk. (1979), data atau fakta pada sebuah argumen dapat berupa
pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data statistik, dan kesaksian
seseorang.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
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memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: pengusiran ataupun
penggusuran terhadap PKL semata-semata bukan hanya kesalahan pemerintah
(SATPOL PP) tapi kadang kala diakibatkan oleh PKL yang bandel dan tidak
mengindahkan aturan-aturan yang ada misalnya berjualan di lokasi kemacetan lalu
lintas ataupun di jalan-jalan utama.
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: pendapat informan yang mengatakan bahwa
pemerintah harusnya mencari solusi atas masalah ini dengan baik (bukan dengan
kekerasan). Terlebih lagi posisi seperti dirinya yang seringkali merasa risau dan
gelisah karena sampai saat ini tidak tahu apakah ia termasuk dalam penggusuran
atau tidak. Walaupun secara resmi ia terdata sebagai wajib pajak dan retribusi,
namun keberadaannya yang tidak mempunyai ijin tetap akan selalu kawatir
terhadap kegiatan penataan dan penertiban ini.
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5 juga terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
temuan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis. Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
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ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5.
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P
Akibatnya, tanggung jawab moral
auditor yang kompleks dan sarat
dengan konflik kepentingan, yang
berasal dari kewajiban auditor
kepada publik serta kewajiban
auditor kepada manajemen
perusahaan (Chan dan Leung
2006), sehingga sifat tugas audit
yang ditandai dengan hubungan
yang kompleks yang memiliki;
nuansa etis (Dickerson 2009).

J
3

Kewajiban kontraktual tersebut
akan menciptakan tanggung
jawab moral antara auditor dan
manajemen.

2
Auditor memiliki kewajiban
kontraktual untuk melaksanakan
audit dan memberikan opini atas
hasil audit laporan keuangan
kepada manajemen. Namun,
disisi lain manajemen
mempekerjakan dan membayar
fee auditor.

Auditor bertanggung jawab
kepada masyarakat atau investor
berupa kewajiban etis untuk
melakukan tugas pemeriksaan
dengan objektivitas,
kepercayaan, dan independensi.

D

1

PP

Bagan 18. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5

Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5 di atas terdiri atas
empat elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan
pendukung. Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

4
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Tabel 25. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?
Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?

Pendukung

Kalimat
Auditor bertanggung jawab kepada
masyarakat atau investor berupa
kewajiban etis untuk melakukan tugas
pemeriksaan dengan objektivitas,
kepercayaan, dan independensi.
Auditor
memiliki
kewajiban
kontraktual untuk melaksanakan audit
dan memberikan opini atas hasil audit
laporan keuangan kepada manajemen.
Namun, disisi lain manajemen
mempekerjakan dan membayar fee
auditor.
Kewajiban kontraktual tersebut akan
menciptakan tanggung jawab moral
antara auditor dan manajemen.

Akibatnya, tanggung jawab moral
auditor yang kompleks dan sarat
dengan konflik kepentingan, yang
berasal dari kewajiban auditor kepada
publik serta kewajiban auditor kepada
manajemen perusahaan (Chan dan
Leung 2006), sehingga sifat tugas
audit yang ditandai dengan hubungan
yang kompleks yang memiliki; nuansa
etis (Dickerson 2009).

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
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posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?‖. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan ―Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?‖. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5
berikut!
HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai-Nilai Kearifan Lokal Siri’ na Pacce. Siri’ dan pacce merupakan pandangan hidup
masyarakat Bugis-Makassar dalam aktivitas kehidupannya. Apabila siri' dan pacce tidak dimiliki
oleh seseorang, maka akan
dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi binatang (tidak punya malu/ siri') karena
tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri (tidak merasakan
sedih/pacce). Dalam siri’ na pacce terdapat falsafah nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung
tinggi; berlaku adil pada diri sendiri dan terhadap sesama, bagaimana hidup dengan tetap
memperhatikan kepentingan orang lain.
Moein (1990:17-18) mencatat lima perkara atau pesan penting yang terdapat dalam lontara
Bugis-Makassar mengenai falsafah siri‘ yang diperuntukkan bagi generasi pada saat itu dan
generasi selanjutnya
serta sangat diharapkan untuk senantiasa dipegangi serta ditegakkan dalam segala aspek
kehidupan yaitu; 1) manusia harus senantiasa berkata yang benar (ada’ tongeng), 2) harus
senantiasa menjaga kejujuran (lempu’), 3) berpegang teguh pada prinsip keyakinan dan pendirian
(getteng), 4) hormat-menghormati sesama manusia (sipakatau), dan 5) Pasrah pada kekuasaan
Tuhan Yang Maha Esa (mappesona ri dewata seuwae). Lima pesan dari falsafah siri’ tersebut
menekankan pentingnya etika atau tata krama dalam pergaulan dan menyangkut
persoalan kedirian (jatidiri) seseorang. Pacce menurut istilah, antara lain adalah suatu perasaan
yang menyayat hati, pilu bagaikan tersayat sembilu apabila sesama warga masyarakat atau
keluarga atau sahabat ditimpa kemalangan (musibah) (Moein 1990).
Independensi Auditor. Timbulnya independensi auditor karena auditor memainkan peran
penting dalam membuktikan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Peran auditor adalah
untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan manajemen dan meyakinkan pemangku
kepentingan dalam organisasi bahwa laporan keuangan adalah refleksi yang benar dan adil dari
kinerja perusahaan. Dalam rangka untuk melakukan peran ini, sangat penting bahwa auditor
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independen dari manajemen perusahaan (Ahmad 2012). Moore, Tetlock, Tanlu, dan Bazerman
(2006) menyatakan bahwa independensi satu-satunya alasan bagi eksistensi kantor akuntan yang
menyediakan audit eksternal, jika bukan karena klaim independensi, tidak akan ada alasan bagi
auditor eksternal untuk ada, karena fungsi mereka akan mubazir dengan adanya auditor internal
perusahaan.
Pentingnya independensi bagi seorang auditor, karena independensi umumnya diakui
sebagai salah satu nilai pusat atau cita-cita yang mendasari kerja dan legitimasi akuntan publik
(Sikka dan Willmott 1995), sebagai landasan atau dasar dari profesi audit (Gramling dan
Karapanos 2008), serta merupakan konsep sentral dalam profesi akuntansi (Gendron dkk. 2006).
Independensi auditor dikaitkan dengan independensi pada kenyataannya dan independensi dalam
penampilan (Beattie, Brandt, dan Fearnley 1999; Craswell, Stokes, dan Laughton 2002;
Bakar, Rahman, dan Rashid 2005; Alleyne, Devonish, dan Alleyne 2006). Independensi
sebenarnya adalah sikap mental objektif tentang auditor, sedangkan independensi dalam
penampilan adalah persepsi oleh pengamat
yang wajar bahwa auditor tidak memiliki hubungan dengan klien audit yang akan menimbulkan
konflik kepentingan (Beattie dkk., 1999). Skousen, Santagato, dan Vanasco (1997) menjelaskan
bahwa pendapat yang dikeluarkan oleh auditor hanya berguna jika auditor independen dari klien,
baik dalam fakta maupun dalam penampilan. Lebih jauh Pany dan Reckers (1988)
mengemukakan bahwa kredibilitas seorang auditor tergantung tidak hanya pada independensi
dalam fakta, tetapi juga tergantung pada independensi dalam persepsi/penampilan, guna menjaga
dan mempertahankan kepercayaan publik akan profesinya sebagai auditor. Pentingnya
independensi auditor dalam sikap mental dan dalam penampilan, diterima secara luas dalam teori
dan praktik (Nelson 2006).
Konflik Kepentingan. Auditor bertanggung jawab kepada masyarakat atau investor berupa
kewajiban etis untuk melakukan tugas pemeriksaan dengan objektivitas, kepercayaan, dan
independensi.

Pernyataan
Posisi

Di sisi lain manajemen mempekerjakan dan membayar fee auditor. Oleh karena itu, auditor
memiliki kewajiban kontraktual untuk melaksanakan audit dan memberikan opini atas hasil
audit laporan keuangan kepada manajemen.

Data

Kewajiban kontraktual tersebut akan menciptakan tanggung jawab moral antara auditor dan
manajemen.

Jaminan

Akibatnya, tanggung jawab moral auditor yang kompleks dan sarat dengan konflik
kepentingan, yang berasal dari kewajiban auditor kepada publik serta kewajiban auditor
kepada manajemen perusahaan (Chan dan Leung 2006), sehingga sifat tugas audit yang
ditandai dengan hubungan yang kompleks yang memiliki; nuansa etis (Dickerson 2009).

Pendukung

Gowthorpe (2005) menyatakan bahwa hasil pekerjaan auditor tidak hanya ditujukan kepada
klien yang membayarnya, namun juga banyak pihak lain yang memiliki kepentingan dengan
pekerjaan auditor. Ketika melayani berbagai macam kepentingan tersebut auditor sering
menghadapi konflik, yaitu konflik antara kepentingan individu auditor itu sendiri, kepentingan
klien dan kepentingan masyarakat di sisi lainnya. Lebih jauh Goldman dan Barlev (1974)
menyatakan ada tiga jenis kondisi yang menyebabkan potensi terjadinya konflik kepentingan
dalam diri auditor ketika melakukan aktivitas pengauditan. Kondisi tersebut adalah (1) konflik
kepentingan auditor dengan perusahaan, (2) konflik kepentingan pemegang saham dengan
manajemen perusahaan dan (3) konflik kepentingan diri auditor dengan standar profesional. Moore
dkk. (2006) menyatakan bahwa bahwa konflik kepentingan yang melekat dalam hubungan auditorklien akan menyebabkan auditor mendukung keinginan klien.
(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)
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Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 18 di atas. Penulis memberikan pernyataan posisi. Pernyataan
posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
persoalan. Penulis menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab kepada
masyarakat atau investor berupa kewajiban etis untuk melakukan tugas
pemeriksaan dengan objektivitas, kepercayaan, dan independensi.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: auditor memiliki kewajiban
kontraktual untuk melaksanakan audit dan memberikan opini atas hasil audit
laporan keuangan kepada manajemen. Di sisi lain manajemen mempekerjakan dan
membayar fee auditor.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: kewajiban
kontraktual tersebut akan menciptakan tanggung jawab moral antara auditor dan
manajemen.
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Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: tanggung jawab moral auditor yang kompleks
dan sarat dengan konflik kepentingan, yang berasal dari kewajiban auditor kepada
publik serta kewajiban auditor kepada manajemen perusahaan (Chan dan Leung
2006), sehingga sifat tugas audit yang ditandai dengan hubungan yang kompleks
yang memiliki; nuansa etis (Dickerson 2009).

4.2.3.2 Pola D-P-PP-J
Seperti yang telah disebutkan di atas, argumen-argumen ini terdiri atas
elemen pernyaataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung. Pola ini
merupakan variasi dari pola dasar PP-D-J-PP. Argumen pada bagian pembahasan
didahului dengan elemen data atau fakta. Setelah itu, elemen pendukung,
pernyataan posisi, dan terakhir elemen jaminan. Meskipun begitu, hal itu tidak
menjadi masalah. Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan
urutannya.
Pernyataan posisi sebagai elemen dasar sebuah argumen. Pernyataan posisi
harus didasarkan pada sebuah data atau fakta agar diterima. Jaminan digunakan
sebagai penghubung antara pernyataan posisi dengan data atau fakta dalam sebuah
argumen. Elemen jaminan ini membutuhkan elemen pendukung untuk
memperkuat pernyataan posisi. Berikut ini disajikan bagan pola argumen D-P-PPJ.
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P

Tindakan ini dilakukan
karena perusahaan yang
mempunyai berita baik
(good news) (kinerja CSR
yang baik) cenderung
untuk mengungkapkannya
agar masyarakat bisa
membedakan perusahaan
tersebut dengan
perusahaan lain dengan
berita buruk (bad news)
(kinerja CSR yang kurang
baik).

1
Hasil pengujian
menunjukkan
temuan yang
konsisten bahwa
kinerja CSR
berpengaruh positif
terhadap kinerja
CSR.

D
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Hasil ini menunjukkan
dukungan teori berbasis
ekonomi. Teori berbasis
ekonomi, khususnya teori
pensignalan (signaling
theory) memprediksi
bahwa tingkat kinerja CSR
berpengaruh positif
terhadap tingkat
pengungkapan CSR.

3
Perusahaan yang mempunyai
kinerja CSR yang baik
mempunyai motivasi untuk
menunjukkan kinerja yang
baik tersebut dan tidak dapat
dicapai oleh perusahaanperusahaan lain.

PP

Bagan 19. Pola Argumen Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H72/P12

Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H72/P12 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

2
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Tabel 26. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H72/P12
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?
Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?

Jaminan

Pendukung

Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?

Kalimat
Perusahaan yang mempunyai kinerja
CSR yang baik mempunyai motivasi
untuk menunjukkan kinerja yang baik
tersebut dan tidak dapat dicapai oleh
perusahaan-perusahaan lain.
Hasil pengujian menunjukkan temuan
yang konsisten bahwa kinerja CSR
berpengaruh positif terhadap kinerja
CSR.
Tindakan ini dilakukan karena
perusahaan yang mempunyai berita
baik (good news) (kinerja CSR yang
baik)
cenderung
untuk
mengungkapkannya agar masyarakat
bisa membedakan perusahaan tersebut
dengan perusahaan lain dengan berita
buruk (bad news) (kinerja CSR yang
kurang baik).
Hasil ini menunjukkan dukungan teori
berbasis ekonomi. Teori berbasis
ekonomi, khususnya teori pensignalan
(signaling
theory)
memprediksi
bahwa
tingkat
kinerja
CSR
berpengaruh positif terhadap tingkat
pengungkapan CSR.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

―Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?‖. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?‖. Data atau fakta menjadi
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dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan ―Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?‖. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan ―Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?‖. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H72/P12
berikut!
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dengan kriteria purposive sampling seperti telah diuraikan di atas maka perhitungan
sampel akhir penelitian adalah seperti Tabel 2.
Tabel 3 melaporkan distribusi frekuensi kinerja CSR seluruh amatan perusahaan.
Kinerja CSR yang diproksikan dengan peringkat PROPER terdiri atas lima kategori. Sebagian
besar perusahaan memperoleh peringkat biru (44,8%) lalu diikuti peringkat hijau (30,1%).
Hanya terdapat 5 perusahaan yang memperoleh peringkat terbaik yaitu emas.
Tabel 4 menampilkan tabulasi silang kinerja CSR dan tahun amatan untuk melihat pola
perkembangan kinerja CSR menurut tahun. Nampak bahwa terdapat kecenderungan
penurunan peringkat perusahaan yang mendapatkan peringkat hitam dan merah. Sebaliknya
terdapat kecenderungan peningkatan jumlah sampel perusahan yang mendapatkan peringkat
biru dan emas. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kinerja CSR.
Gambar 4 menampilkan grafik batang yang mendukung kesimpulan sebelumnya yaitu
semakin membaiknya peringkat PROPER sampel penelitian. Kinerja CSR sampel semakin
meningkat ditunjukkan dengan samakin banyaknya perusahaan yang mendapat peringkat biru
dan emas. Sementara terdapat penurunan jumlah perusahaan yang mendapatkan peringkat
hitam dan merah.
Tabel 5 menampilkan statistik deskriptif variabel penelitian. Tingkat pengungkapan
CSR dianalisis menurut kuantitas, kualitas, dan skor total gabungan keduanya. Nampak
bahwa terdapat sampel perusahaan yang sama sekali tidak mengungkapkan informasi CSR
ditunjukkan dengan nilai minimum kuantitas, kualitas, dan skor total sebesar 0. Tingkat
manajemen laba yang diproksikan dengan diskresionari akrual mempunyai nilai rata-rata
(mean) negatif. Hal ini menunjukkan kecenderungan sampel penelitian ini menggunakan pola
income decreasing dalam pilihan teknik manajemen laba.
yaitu tingkat kinerja CSR berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR.
Analisis tambahan selanjutnya dengan pengungkapan CSR diukur dengan kualitas
pengungkapan CSR. Hasil pengujian pada gambar 7 menunjukkan dukungan terhadap H1a
(kinerja CSR berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR) dan H3b (pengungkapan
CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba).
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Analisis tambahan selanjutnya dilakukan dengan melakukan estimasi model untuk
setiap tahun. Secara ringkas hasilnya adalah sebagai berikut. Hasil pengujian untuk model
tahun 2009 menunjukkan dukungan temuan sebelumnya yaitu dukungan terhadap H1a
(kinerja CSR berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR) dan H3b (pengungkapan
CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba). Hasil pengujian untuk model tahun
2010 hanya menunjukkan dukungan terhadap H1a yaitu tingkat kinerja CSR berpengaruh
positif terhadap tingkat pengungkapan CSR. Hasil pengujian untuk model tahun 2011 juga
hanya menunjukkan dukungan terhadap H1a yaitu kinerja CSR berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR. Hasil pengujian model tahun 2012 menunjukkan dukungan terhadap
H1a (kinerja CSR berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR) dan H3b
(pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba). Hasil pengujian untuk
model tahun 2013 hanya menunjukkan dukungan terhadap H1a yaitu kinerja CSR
berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bukti yang konsisten untuk dukungan
terhadap hipotesis 1a yaitu tingkat kinerja CSR berpengaruh positif terhadap pengungkapan
CSR. Selain itu, terdapat kecenderungan sebagian besar hasil pengujian menunjukkan
dukungan terhadap H3b yaitu tingkat pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap
manajemen laba.
Hasil pengujian menunjukkan temuan yang konsisten bahwa kinerja CSR berpengaruh
positif terhadap kinerja CSR.

Data

Hasil ini menunjukkan dukungan teori berbasis ekonomi. Teori berbasis ekonomi,
khususnya teori pensignalan (signaling theory) memprediksi bahwa tingkat kinerja CSR
berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR.

Pendukung

Perusahaan yang mempunyai kinerja CSR yang baik mempunyai motivasi untuk
menunjukkan kinerja yang baik tersebut dan tidak dapat dicapai oleh perusahaanperusahaan lain.

Pernyataan
Posisi

Tindakan ini dilakukan karena perusahaan yang mempunyai berita baik (good news)
(kinerja CSR yang baik) cenderung untuk mengungkapkannya agar masyarakat bisa
membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain dengan berita buruk (bad
news) (kinerja CSR yang kurang baik).

Jaminan

Perusahaan-perusahaan dengan kinerja CSR yang baik mempunyai motivasi untuk
memberikan informasi tersebut kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan
mengungkapkan informasi tentang kinerja TJSL yang baik tersebut (sebagai good news),
perusahaan ingin menunjukkan ―kelasnya‖ yang berbeda dengan perusahan lain. Harapannya
adalah terjadinya peningkatan nilai perusahaan di mata investor. Dengan argumentasi
tersebut, teori berbasis ekonomis memprediksi bahwa semakin baik kinerja CSR maka akan
semakin banyak informasi CSR yang dilaporkan.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan dukungan terhadap H3b yaitu tingkat
pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini sesuai argument
Lanis dan Richardson (2012) yang menyatakan bahwa praktek kecurangan bisnis seperti
keagresifan pajak dan manajemen laba korporasi merupakan sebuah aktivitas yang tidak
bertanggung jawab secara sosial dan illegitimate. Tujuan perusahaan mengungkapkan banyak
informasi tentang aktivitas CSR mereka adalah membentuk profil organisasi yang baik. Oleh
karena itu, mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan praktek kecurangan baik karena
tidak konsisten dengan tujuan pembentukan profil tersebut. Selain itu, praktek kecurangan
seperti manajemen laba dapat menghapus pengaruh positif dari melakukan aktivitas CSR
(Lanis dan Richardson, 2012). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR
maka semakin rendah manajemen laba. Secara ringkas, temuan di atas dapat digambarkan
dalam model empiris pada Gambar 8.
(Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2014)
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Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 19 di atas. Penulis memberikan pernyataan posisi. Pernyataan
posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
persoalan. Penulis menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai kinerja CSR
yang baik mempunyai motivasi untuk menunjukkan kinerja yang baik tersebut
dan tidak dapat dicapai oleh perusahaan-perusahaan lain.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: hasil pengujian menunjukkan
temuan yang konsisten bahwa kinerja CSR berpengaruh positif terhadap kinerja
CSR. Data yang diberikan oleh penulis ini berupa hasil perhitungan statistik.
Mengacu pada pendapat Toulmin, dkk. (1979), data atau fakta pada sebuah
argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data statistik,
dan kesaksian seseorang.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: tindakan ini
dilakukan karena perusahaan yang mempunyai berita baik (good news) (kinerja
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CSR yang baik) cenderung untuk mengungkapkannya agar masyarakat bisa
membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain dengan berita buruk
(bad news) (kinerja CSR yang kurang baik).
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: hasil ini menunjukkan dukungan teori berbasis
ekonomi. Teori berbasis ekonomi, khususnya teori pensignalan (signaling theory)
memprediksi bahwa tingkat kinerja CSR berpengaruh positif terhadap tingkat
pengungkapan CSR.
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41 juga mempunyai pola D-PPP-J. Pola ini merupakan variasi dari pola dasar PP-D-J-P. Meskipun urutan
elemen dimulai dari data, lalu pendukung, pernyataan posisi, dan jaminan, tidak
menjadi masalah karena yang paling utama yaitu fungsi elemen.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
temuan yang dilakukan oleh penulis. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis. Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, peneliti memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
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dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41.
P

J

4

Adapun faktor-faktor tersebut
adalah keadaan perekonomian,
penawaran dan permintaan,
biaya, tujuan, dan faktor
lainnya.

Temuan ini mengkonfirmasi
penelitian sebelumnya (Lucas
2003). Sementara, Roslender
dan Hart (2003) mengatakan
bahwa dalam penetapan harga
perlu pertimbangan mendalam
dan teliti guna memperoleh
harga yang benar-benar sesuai
dengan keinginan dan tujuan.

1
Dalam dua dekade terakhir, para
peneliti akuntansi memiliki bukti
bahwa full cost (dalam literatur
ekonomi disebut sebagai biaya
normal) adalah bentuk dominan
dari perilaku harga.

D

Keputusan harga merupakan
keputusan yang sulit karena
adanya faktor-faktor yang
mempengaruhi, baik faktor
intern maupun ekstern.

3

PP

Bagan 20. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41

2
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Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen data atau fakta, pendukung, pernyataan posisi, dan jaminan.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 27. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?
Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?

Pendukung

Kalimat
Keputusan
harga
merupakan
keputusan yang sulit karena adanya
faktor-faktor yang mempengaruhi,
baik faktor intern maupun ekstern.
Dalam dua dekade terakhir, para
peneliti akuntansi memiliki bukti
bahwa full cost (dalam literatur
ekonomi disebut sebagai biaya
normal) adalah bentuk dominan dari
perilaku harga.
Adapun faktor-faktor tersebut adalah
keadaan perekonomian, penawaran
dan permintaan, biaya, tujuan, dan
faktor lainnya.

Temuan
ini
mengkonfirmasi
penelitian sebelumnya (Lucas 2003).
Sementara, Roslender dan Hart (2003)
mengatakan bahwa dalam penetapan
harga perlu pertimbangan mendalam
dan teliti guna memperoleh harga
yang benar-benar sesuai dengan
keinginan dan tujuan.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

“Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?”. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
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pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan “Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?”. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan “Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?”. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan “Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?”.
Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat memudahkan identifikasi terhadap
elemen pernyataan posisi, data, jaminan, dan pendukung. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41 berikut!
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Akuntansi tentang Harga. Lepas dari apa yang dialami oleh Nando dan Kamaria,
uang panaik telah menjadi bumerang bagi peradaban suku Makassar saat ini. Setiap keluarga asli
bangsawan dan bangsawan baru2 saat ini berlomba-lomba untuk memasang harga yang tinggi
untuk anak gadisnya. Tidak heran kalau saat ini kita menemukan uang panaik seharga 1 Milyar.
Lantas dari mana harga itu ditetapkan? Apakah kita dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi
manajemen khususnya tentang biaya dan penetapan harga?
Menurut pengamatan Ryan et al. (2002), akuntansi manajemen muncul pada 1950-an dan
1960-an sebagai disiplin akademis, dalam hal ini akuntansi manajemen merupakan kerangka
ekonomi neoklasik yang banyak digunakan oleh peneliti akuntansi untuk menganalisis konteks
pengambilan keputusan. Kerangka ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap munculnya
teknik akuntansi manajemen dalam literatur akademik yang digunakan untuk menentukan harga.
Oleh karenanya, penentuan uang panaik dapat menggunakan teknik tersebut, sehingga
pengambilan keputusan berkaitan acara pesta pernikahan dapat diambil.
Dalam buku teks akuntansi manajemen modern (misalnya Davila dan Wouters 2006)
menyatakan bahwa pemberian informasi biaya untuk penentuan harga adalah fungsi penting dari
akuntansi manajemen. Dalam kerangka neoklasik, hal ini diperlukan dalam rangka identifikasi
biaya yang relevan yaitu, arus kas. Berkaitan dengan uang panaik, maka identifikasi biaya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan pihak laki-laki.
Dalam dua dekade terakhir, para peneliti akuntansi memiliki bukti bahwa full cost
(dalam literatur ekonomi disebut sebagai biaya normal) adalah bentuk dominan dari
perilaku harga.

Data

Temuan ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya (Lucas 2003). Sementara, Roslender
dan Hart (2003) mengatakan bahwa dalam penetapan harga perlu pertimbangan mendalam
dan teliti guna memperoleh harga yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan tujuan.

Pendukung

Keputusan harga merupakan keputusan yang sulit karena adanya faktor-faktor yang
mempengaruhi, baik faktor intern maupun ekstern.

Pernyataan
Posisi

Adapun faktor-faktor tersebut adalah keadaan perekonomian, penawaran dan permintaan,
biaya, tujuan, dan faktor lainnya.

Jaminan

Berbicara mengenai uang panaik dari perspektif akuntansi, faktor-faktor di atas perlu
dipertimbangkan di mana penetapan harga uang panaik sebaiknya sesuai dengan real cost yang
dikorbankan sehingga dapat diterima oleh calon pengantin pria. Dengan demikian, calon
pengantin tertarik untuk memenuhi harga uang panaik tersebut. Artinya, sesuai dengan akuntansi
konvensional, harga adalah merupakan hasil interaksi masyarakat penjual dan pembeli, di mana
Giddens (1979, 56) menyebutkan, “interaction involves people drawing on and thereby
reproducing these structures”. Demikian pula hal nya dengan penetapan harga uang panaik,
sebaiknya sesuai dengan biaya yang melekat pada pelaksanaan resepsi pernikahan atau dalam
bahasa akuntansinya disebut sebagai harga pokok suatu aktivitas.
Full cost adalah salah satu penetapan harga dalam sistem akuntansi perusahaan. Dalam hal
ini biaya tidak dapat ditafsirkan sebagai estimasi biaya tambahan atas aktivitas „normal‟. Biaya
penuh atau biaya harga normal tampaknya menjadi sesuatu yang sering diterapkan pada industri
jasa. Full cost adalah penetapan harga yang didasarkan pada keseluruhan biaya yang
dikorbankan untuk melaksanakan aktivitas (Lucas 2003). Hal lain yang bisa dilakukan adalah
menetapkan harga berdasarkan strategi, struktur biaya dan sumberdaya yang dimiliki (Banker
dan Johnston 2006). Jadi dalam hal menetapkan uang panaik, terlebih dahulu diperhatikan
sumber daya (kemampuan yang dimiliki) selanjutnya menentukan strategi pelaksanaan agar
target pelaksanaan resepsi tercapai dan pada akhirnya memperhatikan struktur biaya yang harus
dikorbankan.
Menurut Baiman dan Rajan (2002), biaya barang yang diselesaikan tersebut meliputi
keseluruhan bahan langsung, tenaga kerja langsung dan biaya overhead yang dikeluarkan untuk
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memproduksi barang atau aktivitas. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bublitz et al. (1985),
harga pokok produksi adalah aktiva atau jasa yang dikorbankan, atau diserahkan dalam proses
produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Nah, disinilah
keinginan kami untuk menggunakan ilmu akuntansi yang dimiliki untuk diterapkan dalam
penentuan uang panaik. Menurut perspektif ini, uang panaik (uang belanja) perkawinan adat
Makassar seharusnya hanya memperhitungkan biaya untuk memproduksi sebuah pesta
perkawinan. Jadi, jangan dicampurkan dengan pembelian martabat, status sosial, dan lain-lain,
karena semua hal tersebut tidak dapat terukur. Dalam hal ini, perlu adanya perubahan
paradigma berkaitan dengan uang panaik.
Diskusi di atas, mengundang pertanyaan apakah yang sesungguhnya perlu dilakukan
dengan uang panaik tersebut? Menurut Ismail seorang pakar dalam budaya Makassar, uang
panaik saat ini sebenarnya telah bergeser makna. Menurutnya, selain sebagai simbol harga diri
(siri') wanita yang akan dinikahi, juga merupakan representasi dari harga pesta perkawinan
yang akan diselengggarakan. Menurut Ismail:
“Uang panaik ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada
calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta
pernikahan dan belanja pernikahan lainnya. Uang panaik ini tidak terhitung sebagai
mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat, namun terbilang wajib dengan jumlah
yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.”

(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 20 di atas. Penulis memberikan pernyataan posisi. Pernyataan
posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
persoalan. Penulis menyatakan bahwa keputusan harga merupakan keputusan
yang sulit karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor intern
maupun ekstern.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: dalam dua dekade terakhir, para
peneliti akuntansi memiliki bukti bahwa full cost (dalam literatur ekonomi disebut
sebagai biaya normal) adalah bentuk dominan dari perilaku harga.
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Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, peneliti memberikan jaminan berikut: adapun faktorfaktor yang mempengaruhi keputusan harga adalah keadaan perekonomian,
penawaran dan permintaan, biaya, tujuan, dan faktor lainnya.
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: temuan

ini mengkonfirmasi penelitian

sebelumnya (Lucas 2003). Sementara, Roslender dan Hart (2003) mengatakan
bahwa dalam penetapan harga perlu pertimbangan mendalam dan teliti guna
memperoleh harga yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan tujuan.

4.2.3.3 Pola D-J-P-PP
Pola ini merupakan variasi dari pola dasar PP-D-J-PP. Argumen pada
bagian pembahasan didahului dengan elemen data atau fakta. Setelah itu, jaminan,
pendukung, dan terakhir elemen pernyataan posisi. Meskipun begitu, hal itu tidak
menjadi masalah. Sebab, paling utama pada argumen yaitu fungsi elemen bukan
urutannya.
Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P terdiri atas empat elemen, yaitu
elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung. Pola argumen
data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P yaitu D-J-P-PP. Seperti yang telah

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

166

dikatakan di atas, pola ini merupakan variasi dari pola dasar PP-D-J-P. Argumen
dimulai dengan data, lalu jaminan, pendukung, dan pernyataan posisi.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
temuan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, peneliti memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
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Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P1.
P

J

2

Jika memperhatikan tingkat
signifikansinya berada di bawah
0,05 maka spesialisasi industri
auditor berpengaruh negatif
terhadap manajemen laba. Hal
ini berarti bahwa hipotesis 2
diterima.

Hasil pengujian hipotesis kedua ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Balsam et al. (2003) dan Gerayli et al. (2011)
yang menunjukkan bahwa spesialisasi
industri auditor berpengaruh negatif dengan
manajemen laba. Hasil penelitian ini juga
konsisten dengan penelitian dilakukan
Gramling et al. (2001) menunjukkan bahwa
penggunaan spesialisasi industri auditor
dapat mengetahui adanya manajemen laba,
kesalahan prediksi dan kemampuan untuk
memprediksi arus kas mendatang. Becker et
al. (1998) menjelaskan bahwa spesialisasi
industri auditor dapat mendeteksi manajemen
laba karena spesialisasi industri auditor
memiliki pengetahuan lebih (superior
knowledge) tentang industri tertentu.

1
Dari hasil pengujian hipotesis yang
kedua menunjukkan variabel
spesialisasi industri auditor (SPEC)
memiliki t-hitung sebesar -3,038
dan nilai signifikansi sebesar
0,003.

D

Kemampuan spesialisasi industri auditor
untuk mendeteksi manajemen laba akan
mendorong klien untuk tidak melakukan
manajemen laba sehingga kualitas laba
meningkat.

PP

Bagan 21. Pola Argumen Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P1

Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P1 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

4

3
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Tabel 28. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P1
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?
Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?

Pendukung

Kalimat
Kemampuan spesialisasi industri
auditor untuk mendeteksi manajemen
laba akan mendorong klien untuk
tidak melakukan manajemen laba
sehingga kualitas laba meningkat.
Dari hasil pengujian hipotesis yang
kedua
menunjukkan
variabel
spesialisasi industri auditor (SPEC)
memiliki t-hitung sebesar -3,038 dan
nilai signifikansi sebesar 0,003.
Jika
memperhatikan
tingkat
signifikansinya berada di bawah 0,05
maka spesialisasi industri auditor
berpengaruh
negatif
terhadap
manajemen laba. Hal ini berarti
bahwa hipotesis 2 diterima.
Hasil pengujian hipotesis kedua ini
sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Balsam et al. (2003)
dan Gerayli et al. (2011) yang
menunjukkan bahwa spesialisasi
industri auditor berpengaruh negatif
dengan manajemen laba. Hasil
penelitian ini juga konsisten dengan
penelitian dilakukan Gramling et al.
(2001)
menunjukkan
bahwa
penggunaan
spesialisasi
industri
auditor dapat mengetahui adanya
manajemen laba, kesalahan prediksi
dan kemampuan untuk memprediksi
arus kas mendatang. Becker et al.
(1998)
menjelaskan
bahwa
spesialisasi industri auditor dapat
mendeteksi manajemen laba karena
spesialisasi industri auditor memiliki
pengetahuan
lebih
(superior
knowledge) tentang industri tertentu.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

“Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang
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peneliti/penulis?”. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan “Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?”. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan “Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?”. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan “Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?”. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P1 berikut!
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HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Sampel Penelitian
Penelitian ini menggunakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2010-2011. Berdasarkan purposive sampling, didapatkan 174 perusahaan publik
yang dijadikan sampel. Dengan jumlah tahun penelitian adalah 2 tahun (2010-2011), maka
total data penelitian adalah 348 data. Proses pengambilan sampel dapat dilihat dari Tabel 1.
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data
yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata (mean)
dari masing-masing variabel seperti ukuran perusahaan (SIZE), leverage (LEV), operating
cash flow (OCF), pertumbuhan perusahaan (GWTH) dan absolute discretionary accrual
(ABSDA). Gambaran variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2, 3, dan 4.
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat terdapat 110 perusahaan atau 32% perusahaan yang
menggunakan jasa KAP Big-4 dalam mengaudit laporan keuangannya. Tabel 4 menjelaskan
terdapat 94 perusahaan atau 27% perusahaan yang menggunakan jasa spesialisasi industri
auditor dalam mengaudit laporan keuangannya.
Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis regresi, diperlukan pengujian asumsi klasik agar sampel
dapat benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan. Uji asumsi klasik yang dilakukan
dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji autokorelasi dan uji
heteroskedastisitas.
Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik nonparametrik KolmogorovSmirnov (KS) yang menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 3,196 dan tidak
signifikan jika nilai p (asymp.sig. 2-tailed) < 0,05. Karena nilai p (asymp.sig 2-tailed) sebesar
0,000 (p < 0,05) maka menunjukkan bahwa residual tidak terdistribusi secara normal. Untuk
menormalkan data residual tersebut, dilakukan transformasi data dengan metode logaritma
natural (Ln) (Ghozali 2011). Metode logaritma natural yang dilakukan adalah dalam bentuk
semi-log. Sehingga model regresi berubah menjadi:
LnABSDA = α+ β1 BIG-4+ β2 SPEC+ β3 SIZE+ β4 LEV+ β5 OCF+ β6 GWTH+ε
Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance berada diantara nilai
0,441 hingga 0,943 dan nilai VIF berada diantara nilai 1,060 hingga 2,268. Berdasarkan hasil
pengujian tersebut, tidak ada satupun variabel bebas (variabel independen) yang memiliki
nilai tolerance dibawah 0,10 dan nilai VIF diatas 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi multikolinieritas antar variabel bebas di dalam model regresi.
Hasil uji autokorelasi dari pengujian statistik menggunakan uji Run Test. Uji Run Test
digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (Ghozali
2011). Uji Run Test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,390 lebih dari 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.
Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser yang menunjukkan bahwa
nilai signifikansinya berada di antara 0,052 hingga 0,785. Berdasarkan hasil pengujian
tersebut, tidak ada variabel yang memiliki nilai di bawah 0,05. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada data yang diuji dalam model regresi.
Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan hasil Tabel 5 dapat
dilihat bahwa nilai dari adjusted R2 sebesar 0,072 yang berarti sebesar 7,2% variasi variabel
terikat dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
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bahwa sebesar 7,2% manajemen laba yang diproksikan dengan nilai absolute discretionary
accruals dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel independen ukuran KAP (BIG-4)
dan spesialisasi industri auditor (SPEC) dan variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE),
leverage (LEV), rasio arus kas operasi (OCF), dan pertumbuhan perusahaan (GWTH).
Sedangkan sisanya 92,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan didalam
model. Meskipun nilai adjusted R2 rendah, tetapi dengan nilai F-test sebesar 5,500 dengan
signifikansi 0,000, bahwa angka signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan
bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini layak.

Ukuran KAP dan Manajemen Laba
Dari Tabel 5 menunjukkan variabel ukuran KAP memiliki t-hitung sebesar 1,185 dan
nilai signifikansi sebesar 0,237. Jika melihat tingkat signifikansinya berada di atas 0,05 maka
ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa
hipotesis 1 ditolak. Hasil pengujian hipotesis pertama ini tidak sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Gerayli et al. (2011) dan Rusmin (2010) yang menemukan ukuran KAP
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Akan tetapi, hasil pengujian dari hipotesis
yang pertama ini sejalan dengan penelitian dari Luhgiatno (2010) dan Rahmadika (2011)
yang menyatakan bahwa KAP Big- 4 ternyata belum mampu membatasi praktik manajemen
laba.
Kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP, dalam penelitian ini tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dimungkinkan praktik manajemen laba terjadi
karena perusahaan memiliki keinginan agar kinerja keuangan perusahaan tampak bagus
dimata calon investor, namun mengabaikan keberadaan auditor Big-4 (Luhgiatno 2010).
Selain itu, dengan adanya keberadaan auditor Big-4 bukan untuk mengurangi manajemen
laba, tetapi lebih kepada peningkatan kredibilitas laporan keuangan dengan mengurangi
gangguan yang ada didalamnya sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih
handal (Cahyonowati 2006).
Spesialisasi Industri Auditor dan Manajemen Laba
Dari hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan variabel spesialisasi industri
auditor (SPEC) memiliki t-hitung sebesar -3,038 dan nilai signifikansi sebesar 0,003.

Data

Jika memperhatikan tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05 maka spesialisasi
industri auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa
hipotesis 2 diterima.

Jaminan

Hasil pengujian hipotesis kedua ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Balsam et al. (2003) dan Gerayli et al. (2011) yang menunjukkan bahwa
spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif dengan manajemen laba. Hasil
penelitian ini juga konsisten dengan penelitian dilakukan Gramling et al. (2001)
menunjukkan bahwa penggunaan spesialisasi industri auditor dapat mengetahui
adanya manajemen laba, kesalahan prediksi dan kemampuan untuk memprediksi arus
kas mendatang. Becker et al. (1998) menjelaskan bahwa spesialisasi industri auditor
dapat mendeteksi manajemen laba karena spesialisasi industri auditor memiliki
pengetahuan lebih (superior knowledge) tentang industri tertentu.
Kemampuan spesialisasi industri auditor untuk mendeteksi manajemen laba akan
mendorong klien untuk tidak melakukan manajemen laba sehingga kualitas laba
meningkat.

Pendukung

Pernyataan
Posisi
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Selain itu spesialisasi industri auditor juga dapat mendeteksi manajemen laba untuk
mempertahankan reputasi mereka sebagai auditor.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maletta dan Wright (1996) yang
menyimpulkan bahwa auditor yang memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang
suatu tren dan karakteristik industri tertentu akan lebih efektif dalam melakukan audit
daripada auditor yang tidak memiliki pengetahuan tentang industri tertentu tersebut. Dengan
demikian, spesialisasi industri auditor memiliki pemahaman yang lebih baik tentang
karakteristik industri, lebih patuh terhadap standar auditing, memahami resiko dan masalah
dalam industri yang diaudit, memiliki kemampuan mendeteksi error lebih baik daripada non
spesialisasi industri auditor sehingga spesialisasi industri auditor dapat lebih baik
mengurangi manajemen laba akrual daripada non spesialisasi industri auditor (Januarsi
2009).
Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, rasio arus kas operasi dan pertumbuhan
perusahaan terhadap manajemen laba.
Variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki t-hitung sebesar -1,190 dengan tingkat
signifikansi 0,235. Tingkat signifikansi berada diatas 0.05. Hal tersebut memberi arti bahwa
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Zuhroh (1997) menyatakan
bahwa besar kecilnya asset yang dimiliki oleh perusahaan tidak menjadi pertimbangan satusatunya bagi para investor dalam mengambil pertimbangan investasi, tetapi masih terdapat
faktor-faktor lain yang lebih penting, misalnya tingkat keuntungan dan prospek perusahaan
di masa yang akan datang, dan besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan tidak menjamin
menghasilkan kinerja yang baik.
Variabel kontrol leverage memiliki t-hitung sebesar 1,939 dan nilai signifikansi sebesar
0,053. Nilai signifikansi sebesar 0,053 > 0,05 berarti variabel leverage tidak signifikan pada
level 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap
manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak harus bergantung pada manajemen
laba untuk keamanan perjanjian hutang. Zhou dan Elder (2004) menyatakan ada beberapa hal
lain yang berpengaruh pada keamanan perjanjian hutang, misalkan kredibilitas perusahaan,
jaminan yang diberikan perusahaan dan ketepatan waktu pembayaran angsuran. Variabel
kontrol rasio arus kas operasi memiliki t-hitung sebesar -3,004 dan nilai signifikansi sebesar
0,003. Nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05 berarti variabel rasio arus kas operasi
signifikan pada level 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio arus kas operasi
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Chen et
al. (2005). Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan riil perusahaan dalam
menghasilkan dana (arus dana). Artinya, jika arus kas dari aktivitas operasi perusahaan
tinggi, motivasi untuk melakukan manajemen laba akan menurun karena perusahaan secara
riil mampu menghasilkan dana yang cukup sehingga tidak perlu melakukan manajemen laba.
Hal yang sebaliknya terjadi pada saat arus kas dari aktivitas operasi rendah, dimana
manajemen akan termotivasi untuk menunjukkan perbaikan kinerja dengan melakukan
manajemen laba (Nastiti dan Gumanti 2011).
Variabel kontrol pertumbuhan perusahaan memiliki t-hitung sebesar 2,675 dan nilai
signifikan sebesar 0,008. Nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05 berarti variabel
pertumbuhan perusahaan signifikan pada level 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa
pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Madhogarhia &
Koher (2009) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang semakin
tinggi akan cenderung lebih banyak melakukan manajemen laba. Hal ini dapat disebabkan
perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi mempunyai insentif untuk mempertahankan
tingkat partumbuhannya yang tinggi dengan melakukan manajemen laba.
(Jurnal Keuangan dan Akuntansi, 2014)
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Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 21 di atas. Pola argumen di atas yaitu D-J-P-PP. Penulis
memulai argumen dengan memberikan data. Setelah itu, jaminan, pendukung, dan
pernyataan posisi. Meskipun letak pernyataan posisi di belakang, tidak menjadi
masalah. Paling utama yaitu fungsi elemen pada argumen, bukanlah urutan
kemunculan elemen.
Pernyataan posisi harus muncul karena merupakan elemen dasar argumen.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Penulis menyatakan bahwa kemampuan
spesialisasi industri auditor untuk mendeteksi manajemen laba akan mendorong
klien untuk tidak melakukan manajemen laba sehingga kualitas laba meningkat.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: hasil pengujian hipotesis yang kedua
menunjukkan variabel spesialisasi industri auditor (SPEC) memiliki t-hitung
sebesar -3,038 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Data yang diberikan oleh
penulis ini berupa hasil perhitungan statistik. Mengacu pada pendapat Toulmin,
dkk. (1979), data atau fakta pada sebuah argumen dapat berupa pengamatan
eksperimen, pengetahuan umum, data statistik, dan kesaksian seseorang.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
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mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: jika memperhatikan
tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05 maka spesialisasi industri auditor
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa hipotesis 2
diterima.
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh peneliti yaitu: hasil pengujian hipotesis kedua sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Balsam et al. (2003) dan Gerayli et al. (2011) yang
menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor berpengaruh negatif dengan
manajemen laba. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian dilakukan
Gramling et al. (2001) menunjukkan bahwa penggunaan spesialisasi industri
auditor dapat mengetahui adanya manajemen laba, kesalahan prediksi dan
kemampuan untuk memprediksi arus kas mendatang. Becker et al. (1998)
menjelaskan bahwa spesialisasi industri auditor dapat mendeteksi manajemen laba
karena spesialisasi industri auditor memiliki pengetahuan lebih (superior
knowledge) tentang industri tertentu.

4.2.3.4 Pola D-J-PP-P
Pola ini dimulai dengan elemen data. Setelah itu, elemen jaminan,
pernyataan posisi, dan pendukung. Seperti pola-pola di atas, pola ini merupakan
variasi dari pola dasar PP-D-J-P. Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P40
memiliki pola D-J-PP-P. Meskipun urutan elemen dimulai dari data. Setelah itu,
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jaminan, pernyataan posisi, dan pendukung. Namun, hal ini tidak menjadi
masalah.
Pernyataan posisi harus dimunculkan dalam argumen. Pernyataan posisi
adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan
yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil temuan yang
dilakukan oleh penulis. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui argumen dapat
diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan pandangan atau
pendirian penulis. Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa ketika diminta
untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
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Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P40.
J

2

Untuk menyediakan informasi sosial
yang dibutuhkan tersebut, perusahaan
akan mengeluarkan biaya dan hal ini
akan berdampak pada laba tahun
berjalan menjadi lebih rendah. Selain
itu, konflik kepentingan antara
manajer dengan pemilik menjadi
semakin besar ketika kepemilikan
manajer terhadap perusahaan semakin
kecil (Jensen dan Meckling 1976).

P
Hal ini menyebabkan
manajer perusahaan akan
mengungkapkan informasi
sosial dalam rangka untuk
meningkatkan image
perusahaan, meskipun
harus mengorbankan
sumber daya untuk
aktivitas tersebut (Gray,
et.al. 1988).

1
3
Pengungkapan informasi sosial
menjadi sarana bagi perusahaan
untuk membangun reputasi
perusahaan, mendapatkan perhatian
dari masyarakat dan memperbaiki
legitimasi yang diperoleh
perusahaan dari stakeholder-nya.

Semakin besar kepemilikan
manajer di dalam perusahaan maka
semakin produktif tindakan
manajer dalam memaksimalkan
nilai perusahaan.

PP
D
Bagan 22. Pola Argumen PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P40

Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P40 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

4
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Tabel 29. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P40
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?
Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?

Pendukung

Kalimat
Hasil pengujian t-test menunjukkan
bahwa variabel penerimaan dan
keberlanjutan klien tidak berpangaruh
signifikan terhadap kualitas audit
(0,830>P).
Dalam hal ini atribut-atribut kualitas
audit tersebut antara lain pengalaman
melakukan audit, memahami industri
klien, responsif atas kebutuhan klien,
melakukan
pekerjaan
lapangan
dengan tepat, keterlibatan pimpinan
KAP, dan keterlibatan komite audit.
Kepuasan klien itu sendiri akan
terwujud apabila KAP mampu
menunjukkan kualitas audit bagi
klien.

Sejalan dengan ini (Widagdo et al.
2002), dan (Behn et al. 2008) dalam
masing-masing
penelitiannya
menyimpulkan bahwa kualitas audit
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap kepuasan klien. Hal ini tidak
seiring dengan hasil penelitian Putri
(2010) yang menyimpulkan bahwa
penerimaan dan keberlanjutan klien
dipengaruhi oleh faktor kepuasan
klien.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

“Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?”. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
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Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan “Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?”. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan “Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?”. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan “Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?”. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P40
berikut!
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan CSR dengan kinerja perusahaan. Jensen dan Meckling (1976: 9)
mendefinisikan hubungan signifikansi antara keagenan sebagai kumpulan kontrak (nexus of
contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) yang mendelegasikan wewenang
pengambilan keputusan kepada manajer sebagai agent untuk mengatur penggunaan dan
pengendalian dari sumber daya tersebut. Hubungan keagenan dapat timbul antara pemegang
saham dengan manajer (Brigham dan Houston 2006). Masalah keagenan akan muncul apabila
manajer menempatkan tujuan dan kesejahteraan mereka sendiri pada posisi yang lebih tinggi
dibandingkan kepentingan pemegang saham. Masalah keagenan potensial terjadi apabila
proporsi kepemilikan atas saham perusahaan kurang dari seratus persen sehingga manajer
cenderung bertindak untuk mengejar kepentingannya sendiri dan bukan memaksimalkan nilai
perusahaan dalam mengambil keputusan pendanaan (Jensen dan Meckling 1976).
Masalah keagenan juga terjadi antara pemegang saham (melalui manajer) dengan
kreditur.Kreditur memiliki klaim atas sebagian dari arus kas perusahaan untuk pembayaran
bunga dan pokok utang serta klaim atas aset perusahaan saat perusahaan mengalami
kebangkrutan. Pada saat perusahaan mengalami kebangkrutan hanya terdapat dua pilihan
keputusan untuk mengatasi kondisi tersebut, yaitu melikuidasi perusahaan dengan menjual
seluruh aset atau melakukan reorganisasi. Manajemen khususnya manajer cenderung memilih
untuk melakukan reorganisasi dengan tujuan mempertahankan keberadaan perusahaan dan
pekerjaannya sedangkan pada umumnya kreditur lebih menghendaki likuidasi perusahaan
sehingga mendapatkan dananya dengan cepat. Pada saat bersamaan, pemegang saham
kemungkinan mencoba mencari pengganti manajer lama yang mau dibayar lebih rendah
meskipun proses tersebut membutuhkan waktu yang lama.
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Oleh karena itu, masalah keagenan (Agency problem) didefinisikan sebagai masalah yang
timbul akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya
dibandingkan dengan tujuan perusahaan (Gitman 2009). Adapun masalah agensi ini dapat
diminimalisasi dengan 2 (dua) cara menurut (Gitman 2009) yaitu market forces dan agency
cost.
Market Forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas seperti
investor institusional. Investor yang demikian mempunyai hak suara mayoritas dan dapat
memberi tekanan kepada manajer untuk bekerja dengan lebih baik atau mengganti manajemen
yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham. Sedangkan, Agency Cost
merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi agency problem sekaligus untuk
pemenuhan kesejahteraan bagi para pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976: 31)
membagi biaya keagenan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu monitoring cost, bonding cost dan
residual cost. Monitoring Cost adalah biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik.
Prinsipal dapat membatasi divergensi dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang
layak dan dengan mengeluarkan biaya monitoring yang dirancang untuk membatasi aktivitasaktivitas yang menyimpang yang dilakukan agen. Bonding Cost adalah biaya yang harus
dikeluarkan akibat monitoring yang harus dikeluarkan pemilik kepada agen. Dalam situasi
tertentu, agen dapat membelanjakan sumber daya perusahaan (bonding cost) untuk menjamin
bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk menyakinkan
bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan
tersebut. Sedangkan, residual cost didefinisikan sebagai pengorbanan akibat berkurangnya
kemakmuran pemilik karena perbedaan keputusan antara prinsipal dan agen seperti nilai uang
yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal.
Pengungkapan informasi sosial menjadi sarana bagi perusahaan untuk membangun
reputasi perusahaan, mendapatkan perhatian dari masyarakat dan memperbaiki legitimasi
yang diperoleh perusahaan dari stakeholder-nya

Data

Untuk menyediakan informasi sosial yang dibutuhkan tersebut, perusahaan akan
mengeluarkan biaya dan hal ini akan berdampak pada laba tahun berjalan menjadi lebih
rendah. Selain itu, konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin
besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen dan
Meckling 1976).

Jaminan

Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif
tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan.
Hal ini menyebabkan manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam
rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun harus mengorbankan sumber
daya untuk aktivitas tersebut (Gray, et.al. 1988).

CSR dan nilai Perusahaan. Epstein dan Friedman (1994) menemukan bahwa investor
individual saat ini lebih tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan
tahunan. Investor tidak hanya menggunakan infomasi ekonomi dalam pengambilan keputusan
investasi. Kecenderungan investor untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang
memiliki etika dan praktik bisnis yang baik menuntut suatu sarana yang dapat memberikan
informasi berkaitan dengan aspek sosial, lingkungan sekaligus keuangan yang dikenal sebagai
laporan keberlanjutan (sustainability reporting).
Sustainability Reporting merupakan suatu praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya
akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada
stakeholder baik internal maupun eksternal. Salah satu bentuk sustainability reporting adalah
CSR.Pengungkapan CSRmenjadi media bagiperusahaan untuk memberikan keterangan tentang
berbagai aspek di dalam perusahaan dari aspek sosial, lingkungan dan sekaligus keuangan yang
tidak dapat dijelaskan secara tersirat dalam setiap komponen yang terdapat di dalam laporan
keuangan perusahaan.

Pernyataan
Posisi

Pendukung
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Dengan melakukan pengungkapan informasi sosial diharapkan dapat meningkatkan nilai
perusahaan di mata stakeholdernya. Namun, selain merupakan komitmen manajemen untuk
meningkatkan kinerjanya dan mendapatkan penilaian positif dari shareholder-nya, perusahaan
dihadapkan pada konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dan pemilik. Pengungkapan
informasi sosial menyebabkan laba tahun berjalan yang lebih rendah dibandingkan dengan
sebelumnya karena adanya biaya untuk menyiapkan informasi tersebut dan hal ini merupakan
hal yang menyenangkan bagi pemilik. Sedangkan, informasi sosial dibutuhkan oleh manajer
untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperbaiki legitimasi yang telah diperolehnya dari
masyarakat untuk menjamin keberlanjutan bagi perusahaan.

(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 22 di atas. Pola argumen di atas yaitu D-J-PP-P. Pola ini
merupakan variasi dari pola dasar PP-D-J-P. Argumen ini dimulai dengan elemen
data. Setelah itu, elemen jaminan, pernyataan posisi, dan pendukung. Meskipun
pernyataan posisi berada di tengah, tidak menjadi masalah.
Pernyataan posisi harus dimunculkan dalam sebuah argumen. Pernyataan
posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
persoalan. Penulis menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajer di
dalam

perusahaan

maka

semakin

produktif

tindakan

manajer

dalam

memaksimalkan nilai perusahaan.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: pengungkapan informasi sosial
menjadi sarana bagi perusahaan untuk membangun reputasi perusahaan,
mendapatkan perhatian dari masyarakat dan memperbaiki legitimasi yang
diperoleh perusahaan dari stakeholder-nya.
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Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: untuk menyediakan
informasi sosial yang dibutuhkan tersebut, perusahaan akan mengeluarkan biaya
dan hal ini akan berdampak pada laba tahun berjalan menjadi lebih rendah. Selain
itu, konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar
ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen dan
Meckling 1976).
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: agar nilai perusahaan naik, manajer perusahaan
akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image
perusahaan, meskipun harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut
(Gray, et.al. 1988).

4.2.3.5 Pola PP-J-D-P
Pola ini juga termasuk variasi pola dasar PP-D-J-P. Pola ini dimulai dengan
elemen pernyataan posisi. setelah itu, elemen jaminan, data atau fakta, dan
pendukung. Namun, perbedaan urutan elemen tidak menjadi masalah karena yang
terpenting ialah fungsi dari setiap elemen.
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H129/P1 juga

empat elemen, yaitu

elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung dengan pola
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variasi PP-J-D-P. Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau
pendirian seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna
mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca
menerima hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan-tujuan yang ingin
dicapai melalui argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang
merupakan pandangan atau pendirian penulis Toulmin, dkk. (1979: 25)
menyebutkan bahwa ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada
beberapa "tujuan" yang ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
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dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H129/P1.
P
J

2

Peningkatan nilai perusahaan
tercermin dari harga pasar
saham meningkat yang secara
kuantitas akan memberikan
keuntungan bagi manajer.
Karena manajer mendapatkan
dua sumber pendapatan
sekaligus yaitu gaji / bonus dan
capital gain.

Hasil ini didukung oleh Morck et al. (1989)
yang meneliti barapa batas besaran
kepemilikan insider mendukung naiknya nilai
perusahaan. Dalam penelitian tersebut Morck
et al. (1989) memberikan bahwa pada tingkat
0 % hingga 5 % besarnya kepemilikan insider
akan memiliki pengaruh positif terhadap nilai
perusahaan, pada tingkat 5 % hingga 25 %
akan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai
perusahaan, dan pada tingkat kepemilikan 25
% keatas akan kembali memiliki pengaruh
positif terhadap nilai perusahaan. Dengan ratarata sampel sebesar 3,73 % maka sesuai
dengan hasil penelitian Morck et al. (1989)
dimana besarnya kepemilikan manajerial
masih dalam range meningkatkan nilai
perusahaan.

3
Dari statisitk deskriptif Tabel 1
diketahui bahwa kepemilikan
manajerial rata-rata perusahaan
sampel adalah sebesar 3,73%,
yang berarti mampu
meningkatkan nilai perusahaan.

D

Meningkatkan kepemilikan
manajerial sebagai mekanisme untuk
mengatasi konflik keagenan
berkaitan dengan adanya kepentingan
manajemen untuk mengelola
perusahaan lebih efisien dan
menghindari resiko guna
meningkatkan nilai perusahaan.

1

PP

Bagan 23. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H129/P1

Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H129/P1 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

4

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

184

Tabel 30. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H129/P1
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?

Pendukung

Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?

Kalimat
Meningkatkan kepemilikan manajerial
sebagai mekanisme untuk mengatasi
konflik keagenan berkaitan dengan
adanya kepentingan manajemen untuk
mengelola perusahaan lebih efisien
dan
menghindari
resiko
guna
meningkatkan nilai perusahaan.
Dari statisitk deskriptif Tabel 1
diketahui
bahwa
kepemilikan
manajerial
rata-rata
perusahaan
sampel adalah sebesar 3,73%, yang
berarti mampu meningkatkan nilai
perusahaan.
Peningkatan
nilai
perusahaan
tercermin dari harga pasar saham
meningkat yang secara kuantitas akan
memberikan
keuntungan
bagi
manajer.
Karena
manajer
mendapatkan dua sumber pendapatan
sekaligus yaitu gaji / bonus dan
capital gain.
Hasil ini didukung oleh Morck et al.
(1989) yang meneliti barapa batas
besaran
kepemilikan
insider
mendukung naiknya nilai perusahaan.
Dalam penelitian tersebut Morck et al.
(1989) memberikan bahwa pada
tingkat 0 % hingga 5 % besarnya
kepemilikan insider akan memiliki
pengaruh positif terhadap nilai
perusahaan, pada tingkat 5 % hingga
25 % akan memiliki pengaruh negatif
terhadap nilai perusahaan, dan pada
tingkat kepemilikan 25 % keatas akan
kembali memiliki pengaruh positif
terhadap nilai perusahaan. Dengan
rata-rata sampel sebesar 3,73 % maka
sesuai dengan hasil penelitian Morck
et al. (1989) dimana besarnya
kepemilikan manajerial masih dalam
range meningkatkan nilai perusahaan.
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Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

“Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?”. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan “Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?”. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan “Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?”. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan “Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?”. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H129/P1 berikut!
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PEMBAHASAN
Meningkatkan kepemilikan manajerial sebagai mekanisme untuk mengatasi konflik
keagenan berkaitan dengan adanya kepentingan manajemen untuk mengelola perusahaan
lebih efisien dan menghindari resiko guna meningkatkan nilai perusahaan.

Pernyataan
Posisi

Peningkatan nilai perusahaan tercermin dari harga pasar saham meningkat yang secara
kuantitas akan memberikan keuntungan bagi manajer. Karena manajer mendapatkan dua
sumber pendapatan sekaligus yaitu gaji / bonus dan capital gain.

Jaminan

Dari statisitk deskriptif Tabel 1 diketahui bahwa kepemilikan manajerial rata-rata
perusahaan sampel adalah sebesar 3,73%, yang berarti mampu meningkatkan nilai
perusahaan.

Data

Hasil ini didukung oleh Morck et al. (1989) yang meneliti barapa batas besaran
kepemilikan insider mendukung naiknya nilai perusahaan. Dalam penelitian tersebut
Morck et al. (1989) memberikan bahwa pada tingkat 0 % hingga 5 % besarnya
kepemilikan insider akan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, pada
tingkat 5 % hingga 25 % akan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan
pada tingkat kepemilikan 25 % keatas akan kembali memiliki pengaruh positif terhadap
nilai perusahaan. Dengan rata-rata sampel sebesar 3,73 % maka sesuai dengan hasil
penelitian Morck et al. (1989) dimana besarnya kepemilikan manajerial masih dalam
range meningkatkan nilai perusahaan.

Besarnya kepemilikan institusional akan membuat nilai perusahaan meningkat karena
disebabkan pandangan pasar akan adanya monitoring yang lebih efektif. Kegiatan monitoring
yang efektif agar dapat mengurangi kemungkinan manajer membuat keputusan yang sub-optimal
(Navissi dan Naiker 2006). Studi ini memberikan bukti tentang hubungan antara distribusi
kepemilikan saham institusional dan nilai perusahaan. Secara keseluruhan, bukti menunjukkan
bahwa struktur kepemilikan suatu perusahaan merupakan faktor penting dalam proses tata kelola
perusahaan. Karena kasus untuk meningkatkan nilai perusahaan bertumpu pada argumen bahwa
investor institusi dan korporasi terlibat dalam dekat monitoring. Peningkatan kepemilikan
institusional menjadikan fungsi pengawasan akan berjalan secara efektif dan menjadikan
manajemen semakin berhati-hati dalam memperoleh dan mengelola utang, karena jumlah utang
yang semakin meningkat akan menimbulkan financial distress akibat gagal bayar. Terjadinya
financial distress akan mengakibatkan penurunan nilai perusahaan. Hal ini didukung dengan
bukti adanya pengaruh negatif dalam hubungan kepemilikan institusional terhadap leverage
perusahaan dalam penelitian ini.
Untuk mengatasi konflik keagenan, teori keagenan mengemukakan dua cara untuk
mengontrol perusahaan. Pertama dengan meningkatkan kepemilikan manajer untuk
menyelaraskan dengan kepentingan pemilik, kedua dengan menggunakan utang sebagai kontrol
terhadap manajer (Jensen dan Meckling 1976). Hasil temuan ini konsisten dengan teori keagenan
yang menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial untuk menyamakan kepentingan
manajer sejalan dengan pemegang saham eksternal serta mengurangi peran utang sebagai alat
untuk mengurangi konflik keagenan (Sheikh and Wang 2011). Hal ini disebabkan dengan adanya
kepemilikan manajerial yang tinggi akan memotivasi kinerja manajemen karena mereka akan
merasa memiliki andil dalam perusahaan salah satunya dalam mengambil kebijakan leverage
sebagai sumber pendanaan. Leverage yang tinggi kurang menarik bagi manajer karena
membebankan risiko yang lebih tinggi untuk manajer daripada kepada investor publik. Pendapat
ini didukung oleh penelitian Fosberg (2004) yang menemukan bahwa manajer juga berperan
sebagai pemilik perusahaan, sehingga ketika perusahaan mengalami kebangkrutan yang
disebabkan oleh penggunaan utang yang gagal bayar akan membuat manajer juga menanggung
biaya kebangkrutan.

Pendukung
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Michaely dan Vincent (2006) menyatakan ada dua hubungan yang terjadi antara
kepemilikan institusional yaitu hubungan sebagai substitusi dan hubungan sebagai pelengkap.
Dalam konteks kepemilikan institusional dan leverage sebagai substitusi. Hasil studi Shleiver
dan Vishny (1986) di dalam Soyaningsih (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional
dapat memonitor manajemen secara efektif, sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik
manajerial dan meningkatnya kepemilikan saham oleh institutional investor dapat mengimbangi
kebutuhan terhadap utang dan managerial ownership. Tindakan monitoring tersebut akan
mengurangi agency cost, karena memungkinkan perusahaan menggunakan tingkat utang yang
lebih rendah. Hubungan antara kebijakan utang dan institusional investor ini dapat dilukiskan
sebagai suatu hubungan yang bersifat monitoring substitutional effect. Kenyataan tersebut
didukung oleh hasil studi empiris Moon dan Rao (1994) di dalam Mai (2010), yang
berargumentasi bahwa kehadiran institutional investor dapat menggantikan utang untuk
mengurangi konflik keagenan.
Investor institusi memungkinkan memengaruhi pemegang saham luar untuk menggunakan
instrument seperti utang yang membatasi kebijaksanaan manajemen dan lebih baik
menyelaraskan tujuan manajer dan pemegang saham. Dalam kasus ini, hubungan antara
kepemilikan institusional dan utang akan menjadi saling melengkapi. Pandangan dari Michaely
dan Vincent (2012) akan pentingnya investor institusi sebagai agen pemantauan ditegaskan oleh
investasi ekuitas yang cukup besar mereka di pasar saham. Karena secara historis investor
institusi memiliki kecenderungan tidak merasa puas dengan kinerja manajerial atau saham.
Michaely dan Vincent (2012) memberikan wawasan tentang perubahan perilaku investor
institusi dari investor pasif menjadi active monitoring.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar kecilnya leverage tidak memengaruhi
perusahaan dalam membagikan dividen. Tidak adanya hubungan leverage dengan kebijakan
dividen menurut Rizqia et al. (2013) dapat terjadi dimana perusahaan dapat terus membagikan
dividen jika dividen di masa depan dibayar dari keuntungan yang diperoleh setelah
penandatanganan perjanjian pinjaman. Temuan ini tidak mendukung teori keagenan yang
mendasari hubungan leverage dan dividen kebijakan keuangan (Jensen et al.1992). Hasil ini
konsisten dengan Rizqia et al. (2013) yang menyatakan bahwa leverage keuangan tidak
memengaruhi kebijakan
dividen perusahaan. Hasil temuan ini memberikan sebuah gambaran bahwa perusahaan
manufaktur dalam penelitian ini lebih memilih untuk selalu membagikan dividen ketika
perusahaan menghasilkan laba operasional dan tidak terkendala dengan leverage perusahaan.
Tidak adanya pengaruh leverage terhadap kebijakan dividen dikarenakan dividen sendiri
dipengaruhi oleh halhal lain seperti kesempatan investasi (Rizqia et al. 2013), free cash flow
(Mai 2010), return on asset (Sharma 2011), dan cash balance (Zhang 2008) dimana faktorfaktor yang memengaruhi kebijakan dividen belum digunakan dalam penelitian ini. Diantara
faktor-faktor lain yang memengaruhi kebijakan dividen faktor free cash flow dan cash balance
dianggap yang paling memengaruhi (Mai 2010 dan Zhang 2008).
Hasil penelitian menandakan pembagian keuntungan dividen kepada pemegang saham
menimbulkan respon positif dari investor yang membuat nilai perusahaan menjadi naik. Investor
memandang dividen sebagai sesuatu hal yang positif karena dividen sebagai imbal hasil modal
menandakan bahwa kinerja perusahaan baik dalam mengelola modal yang diinvestasikan dari
investor. Keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham ini akan menentukan kesejahteraan
para pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Semakin besar dividen yang
dibagikan kepada pemegang saham, maka kinerja perusahaan akan dianggap semakin baik pula
yang pada akhirnya berdampak pada penilaian perusahaan oleh investor yang biasanya
tercermin melalui tingkat harga saham perusahaan yang naik (Sofyaningsih dan Hardianingsih
2011). Temuan ini mendukung signaling theory yang menekankan bahwa pembayaran dividen
merupakan isyarat bagi pasar bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik di
masa yang akan datang, sehingga pembayaran dividen akan meningkatkan apresiasi pasar
terhadap saham perusahaan yang bersangkutan, dengan demikian pembayaran dividen berimbas
positif pada nilai perusahaan (Bhattacharya dan Graham 2007).
Leverage keuangan dapat menjadi alat kontrol eksternal dalam upaya untuk mencapai
tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengurangi kesempatan
manajer untuk bertindak yang dapat bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Utang
sebagai kontrol pemegang saham kepada manajer membuat manajer lebih bertanggung jawab
dalam mengelola perusahaan. Selama periode pertumbuhan investasi yang tinggi, selain meng-
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gunakan pendanaan internal perusahaan juga menggunakan dana eksternal berupa utang. Hal
ini dilakukan untuk meningkatkan kegiatan pemantauan untuk mencegah manajer
menggunakan kelebihan kas perusahaan dari aktivitas yang tidak menambah nilai terhadap
perusahaan atau berinvestasi kelebihan kas dalam investasi kurang menguntungkan. Sebab jika
mengalami kebangkrutan seorang manajer berisiko kehilangan pekerjaan mereka.
Selain sebagai alat kontrol, leverage juga dapat memberikan isyarat tentang kinerja
perusahaan (Ross 1977) dan pengurang pajak (Miller dan Modigliani 1963). Dua macam
isyarat yang diberikan oleh leverage yaitu berita baik (good news) sekaligus berita buruk (bad
news). Peningkatan leverage menunjukkan berita baik jika peningkatan tersebut merefleksikan
kemampuan manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, hal tersebut dapat
menunjukkan berita buruk jika manajer melakukan peningkatan leverage karena terpaksa,
bukan karena alasan efisiensi (Sofyaningsih dan Hardianingsih 2011). Pandangan tentang
isyarat berita baik dan berita buruk ini menurut pendapat Brigham dan Houston (2006), karena
investor akan memperkirakan sebuah perusahaan dengan prospek yang sangat menguntungkan
akan mencoba untuk menghindari penjualan saham baru dan lebih memilih mendapatkan
modal baru dengan cara lain termasuk menggunakan utang di luar sasaran struktur modal yang
normal. Perusahaan dengan prospek tidak menguntungkan akan menjual saham yang artinya
menarik investor untuk berbagi kerugian yang dialaminya.
Leverage memiliki pengaruh yang kuat sebagai pengurang pajak akibat bunga dari
penggunaan utang. Hal ini disebabkan karena sistem perpajakan yang masih menguntungkan
jika perusahaan menggunakan utang (Brigham dan Hosuton 2006). Temuan ini mendukung
teori trade off dimana perusahaan menukarkan keuntungan-keuntungan pendanaan melalui
utang dengan tingkat suku bunga dan biaya kebangkrutan yang lebih tinggi. Fakta tersebut
terjadi karena bunga adalah beban pengurang pajak menjadikan utang lebih murah daripada
saham biasa atau saham preferen. Penggunaan utang tersebut menyebabkan lebih banyak laba
operasi perusahaan yang diterima para investor. Karenanya semakin besar perusahaan
menggunakan utang maka semakin tinggi nilai dan harga sahamnya.
(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 23 di atas. Argumen di atas memiliki pola PP-J-D-P. Argumen
dimulai dengan elemen pernyataan posisi. setelah itu, elemen jaminan, data atau
fakta, dan pendukung.
Argumen harus memiliki pernyataan posisi karena merupakan elemen dasar
argumen. Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Penulis menyatakan bahwa meningkatkan
kepemilikan manajerial sebagai mekanisme untuk mengatasi konflik keagenan
berkaitan dengan adanya kepentingan manajemen untuk mengelola perusahaan
lebih efisien dan menghindari resiko guna meningkatkan nilai perusahaan.
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Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat dipercaya.
Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh karena itu, penulis
memberikan data berikut: dari statisitk deskriptif tabel 1 diketahui bahwa
kepemilikan manajerial rata-rata perusahaan sampel adalah sebesar 3,73%, yang
berarti mampu meningkatkan nilai perusahaan. Data yang diberikan oleh penulis ini
berupa hasil perhitungan statistik. Mengacu pada pendapat Toulmin, dkk. (1979),
data atau fakta pada sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen,
pengetahuan umum, data statistik, dan kesaksian seseorang.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah mendapatkan
data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar memberikan
dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan informasi yang tidak
relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan posisi. Oleh karena itu,
penulis memberikan jaminan berikut: peningkatan nilai perusahaan tercermin dari
harga pasar saham meningkat yang secara kuantitas akan memberikan keuntungan
bagi manajer. Karena manajer mendapatkan dua sumber pendapatan sekaligus yaitu
gaji / bonus dan capital gain.
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: hasil penelitian didukung oleh Morck et al.
(1989) yang meneliti barapa batas besaran kepemilikan insider mendukung naiknya
nilai perusahaan. Dalam penelitian tersebut Morck et al. (1989) memberikan bahwa
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pada tingkat 0 % hingga 5 % besarnya kepemilikan insider akan memiliki pengaruh
positif terhadap nilai perusahaan, pada tingkat 5 % hingga 25 % akan memiliki
pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan pada tingkat kepemilikan 25 %
keatas akan kembali memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan
rata-rata sampel sebesar 3,73 % maka sesuai dengan hasil penelitian Morck et al.
(1989) dimana besarnya kepemilikan manajerial masih dalam range meningkatkan
nilai perusahaan.

4.2.3.6 Pola J-D-PP-P
Selain beberapa pola di atas, pola ini juga variasi dari pola dasar PP-D-J-P.
Tidak seperti pola di atas yang dimulai dengan pernyataan posisi atau data, pola ini
dimulai dengan jaminan. Namun, urutan kemunculan elemen tidak menjadi
masalah karena yang terpenting ialah fungsi elemen.
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18 terdiri atas empat elemen,
yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung dengan
pola variasi J-D-PP-P. Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat
atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna
mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca
menerima hasil temuan yang dilakukan oleh penulis. Tujuan-tujuan yang ingin
dicapai melalui argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang
merupakan pandangan atau pendirian penulis. Toulmin, dkk. (1979: 25)
menyebutkan bahwa ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada
beberapa "tujuan" yang ingin dicapai.
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Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18.
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J

1

Kalambusang (kejujuran)
merupakan nilai yang utama dalam
mencapai derajat manuntungi,
(Hijjang 2005:258) sifat jujur
(lambusu’) sangat dituntut pada
setiap pimpinan pemerintahan,
ketegasan (gattang) pada setiap
pemangku adat, kesabaran
(sabbara’) pada setiap penghulu
agama, dan ketawakkalan
(nappiso’na) pada seorang tabib.

P
Seperti apa yang disampaikan oleh
Puang Masong:
Dalam penerimaan zakat dan
penyalurannya, saya menulisnya
dikertas pak... (sambil
memperlihatkan beberapa lembar
kertas yang berisikan nama-nama
pembayar zakat). Tapi yang paling
penting itu pak...bagaimana caranya
zakat itu bisa diterima sama orang
yang berhak menerimanya.

2
Jumarlin seorang tokoh agama di
Desa Tana Toa Kajang
menjelaskan bahwa:
Seorang imam dusun ato (atau)
imam desa, dia itu harus betulbetul siap memikul tanggung
jawab yang diberikan sama dia,
kasara’na mesti na lambusi
nia’na ilalang atinna.

D

Kejujuran (kalambusang) dalam
berniat ini merupakan tahap
awal dalam akuntabilitas.
Kejujuran yang dibutuhkan
dalam tahap akuntabilitas
berikutnya adalah jujur dalam
proses akuntabilitas.

3

PP

Bagan 24. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18

Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

4
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Tabel 31. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?

Pendukung

Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?

Kalimat
Kejujuran
(kalambusang)
dalam
berniat ini merupakan tahap awal
dalam akuntabilitas. Kejujuran yang
dibutuhkan dalam tahap akuntabilitas
berikutnya adalah jujur dalam proses
akuntabilitas.
Jumarlin seorang tokoh agama di
Desa Tana Toa Kajang menjelaskan
bahwa:
Seorang imam dusun ato (atau) imam
desa, dia itu harus betul-betul siap
memikul tanggung jawab yang
diberikan sama dia, kasara’na mesti
na lambusi nia’na ilalang atinna.
Artinya: Secara garis besarnya dia
harus jujur berniat dalam hati.
Nasaba’ punna sala-salangi batena
anjama, ia tonji anggappai sarenna...
(sambil menunjuk ke atas) (karena
kalau tidak melaksanakan dengan
baik, maka dia sendiri yang akan
menanggung akibatnya).
Kalambusang (kejujuran) merupakan
nilai yang utama dalam mencapai
derajat
manuntungi,
(Hijjang
2005:258) sifat jujur (lambusu’)
sangat dituntut pada setiap pimpinan
pemerintahan, ketegasan (gattang)
pada setiap pemangku adat, kesabaran
(sabbara’) pada setiap penghulu
agama,
dan
ketawakkalan
(nappiso’na) pada seorang tabib.
Seperti apa yang disampaikan oleh
Puang Masong:
Dalam
penerimaan
zakat
dan
penyalurannya, saya menulisnya
dikertas
pak...
(sambil
memperlihatkan beberapa lembar
kertas yang berisikan nama-nama
pembayar zakat). Tapi yang paling
penting itu pak...bagaimana caranya
zakat itu bisa diterima sama orang
yang berhak menerimanya. Tidak
sambarang (asal) diberikan sama
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orang miskin, yang penting itu pak...
adaki namanya di daftar. Yang
penting lagi untuk masyarakat itu
pak...zakatnya diterima dengan baik
(dido‟akan).

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

“Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?”. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan “Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?”. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan “Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?”. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan “Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?”. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18 berikut!

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bulukumba
Provinsi Sulawesi Selatan. Letaknya kurang lebih 30 km sebelah timur Kota
Bulukumba. Kecamatan Kajang, di dalamnya terdapat sebuah komunitas suku, mereka hidup
berkelompok dan bernaung dalam sebuah kawasan adat. Komunitas suku ini sekarang lebih
dikenal dengan Masyarakat Ammatoa. Sejak berabad-abad yang lampau hingga sekarang ini,
mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal
modernisasi. Secara turun-temurun adat tradisi yang diwarisi dari leluhur mereka, tetap
dipertahankan dan tetap eksis di tengah arus modernisasi sekarang ini, tercermin dari
kebiasaan-kebiasaan mereka.
Dalam kawasan adat, pakaian menjadi ciri khas tersendiri. Masyarakatnya memakai
pakaian serba hitam dan tidak memakai pengalas kaki serta bagi laki-laki yang sudah
berkeluarga atau sudah memiliki ciri seorang pemimpin, maka sudah pantas memakai
passapu‟ (pengikat kepala, mahkota) seperti yang terlihat pada Gambar
1. Inilah salah satu tradisi yang tetap terpelihara secara turun temurun. Hitam merupakan
sebuah warna adat yang kental akan kesakralan dan bila kita memasuki kawasan tersebut,
pakaian kita harus berwarna hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi mayarakat adat
yaitu sebagai simbol kesederhanaan dan kesamaan dalam bentuk wujud lahir serta peringatan
akan adanya kematian atau sisi gelap. Warna hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan
derajat bagi setiap orang di depan sang Pencipta. Sejak dahulu hingga sekarang, mereka tetap
hidup dan bertahan dengan cara hidup yang tradisional dan kamase-masea (bersahaja) (Usop
1978; Salle 1999; dan Hijjang 2005). Mereka meyakini bahwa, hidup dengan cara seperti ini
yang pernah dilakukan dan dipesankan oleh boheta (leluhur) mereka untuk dilaksanakan oleh
generasi penerusnya, sehingga menjadi tradisi di kawasan adat Ammatoa hingga saat ini.
Masyarakat luar yang mengenal masyarakat Ammatoa, cenderung menganggap mereka
sebagai sebuah fenomena sosial yang misterius, konservatif, dan mistis (Hijjang 2005). Hal
ini didasarkan pada kenyataan dalam perilaku yang eksklusif dan sikap menutup diri
terhadap hal-hal yang berbau modern.
Mata pencaharian masyarakat Kawasan Adat Ammatoa Suku Kajang adalah mayoritas
petani, berladang, beternak dan berdagang. Hasil-hasil panennya dibawa keluar,
diperdagangkan di pasar-pasar tradisional. Seiring dengan berjalannya waktu dan
berkembangnya zaman, sudah ada masyarakatnya yang jadi pegawai dan bahkan ada yang
terjun di pemerintahan. Namun mereka masih tetap menjunjung tinggi adat tradisi nenek
moyangnya. Mata pencaharian tambahan masyarakat Ammatoa, terutama setelah selesai
bekerja di sawah adalah membuat gula merah (gula aren) yang terbuat dari air nira.
Pekerjaan menjadi buruh bangunan (biasanya dilakukan di luar kawasan adat karena tidak
ada rumah batu, semuanya terbuatdari kayu/bambu). Sedangkan yang berdagang di pasarpasar tradisional (pasar kecil) kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita.
Pasang Ri Kajang. Secara harfiah, Pasang mengandung arti sebagai pesan. Akan
tetapi, pemahaman masyarakat Ammatoa, pasang bermakna lebih sekedar sebuah pesan. Ia
lebih merupakan sebuah amanah yang sifatnya sakral. Secara tidak langsung, pasang dapat
dikatakan sebagai kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan suci yang berisi pesan-pesan
lisan dan disampaikan dari mulut ke mulut (bukan secara tertulis). Pasang merupakan
pencerahan atau penuntun hidup bagi masyarakat Ammatoa.
Pasang menyimpan pesan-pesan luhur yang bermakna bahwa penduduk Tana Toa
harus senantiasa ingat kepada Tuhan. Bagi masyarakat Ammatoa, memupuk rasa
kekeluargaan dan saling memuliakan, menjadi suatu keharusan bagi mereka untuk bertindak
tegas, sabar, dan tawakal. Pasang juga mengajak untuk taat pada aturan, dan melaksanakan
semua aturan sebaik-baiknya. Isi pasang ada kaitannya dengan hubungan manusia dengan
Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk
lainnya (alam). Selain itu, isi pasang bercerita tentang masa lampau, masa sekarang dan
masa yang akan datang. Pasang juga merupakan sebuah pesan-pesan moral atau Kebajikan
dan hakikat-hakikat kebenaran. Terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini, manusia
sebagai khalifah harus mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh pemberi
amanah. Pemahaman ini diperkuat oleh pendapat Triyuwono (2006 dan 2012) yang
memetaforakan akuntabilitas sebagai suatu amanah.
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Untuk dapat melaksanakan yang baik itu, manusia diberi (hati) kalbu, karena asal yang
manis dan pahit adalah kebaikan yang juga berasal dari hati.
Beberapa pasang yang sudah diuraikan memberikan pemahaman bahwa mereka
(masyarakat Ammatoa) mengenal konsep ketuhanan yang bersifat monoteis, dan manusia
akan merasa lebih dekat dengan TRA apabila yang bersangkutan berakhlak mulia yakni
dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Salah satu
perintah-Nya yang menjadi tujuan hidup masyarakat Ammatoa adalah menjadi manusia
yang Patuntung dan Manuntungi.
Akuntabilitas Manuntungi: menjunjung tinggi nilai kalambusang. Setiap anggota
masyarakat Ammatoa berlomba-lomba untuk mencapai derajat Manuntungi (keshalehan).
Manuntungi dipahami sebagai kualitas hidup dari masyarakat Amma toa yang tercermin dari
sikap dan perilaku hidupnya yang jujur, tegas, sabar, dan tawakkal dalam menjalani hidup
yang kamase-masea (bersahaja/sederhana), seperti yang disampaikan oleh Puto Palasa
dalam pasang, bahwa:
Patuntung manuntungi, manuntungi kalambusanna na kamasemaseanna, lambusu’,
gattang, sa’bara’ nappiso’na.
Artinya: Manusia yang telah menghayati dan melaksanakan apa yang dituntutnya di
kawasan adat, yakni yang menuntut kejujurannya dan kebersahajaannya, jujur, tegas, sabar,
dan tawakkal
Kalambusang (kejujuran) merupakan nilai yang utama dalam mencapai derajat
manuntungi, (Hijjang 2005:258) sifat jujur (lambusu’) sangat dituntut pada setiap
pimpinan pemerintahan, ketegasan (gattang) pada setiap pemangku adat, kesabaran
(sabbara’) pada setiap penghulu agama, dan ketawakkalan (nappiso’na) pada seorang
tabib. Keempat nilai tersebut kemudian melembaga dan disebut appa’ pa’gentunna
tanaya na pattungkulu’na langi’ (empat penggantung bumi dan empat penopang
langit).

Jaminan

Jumarlin seorang tokoh agama di Desa Tana Toa Kajang menjelaskan bahwa:
Seorang imam dusun ato (atau) imam desa, dia itu harus betul-betul siap
memikul tanggung jawab yang diberikan sama dia, kasara’na mesti na
lambusi nia’na ilalang atinna.
Artinya: Secara garis besarnya dia harus jujur berniat dalam hati. Nasaba’
punna sala-salangi batena anjama, ia tonji anggappai sarenna... (sambil
menunjuk ke atas) (karena kalau tidak melaksanakan dengan baik, maka dia
sendiri yang akan menanggung akibatnya).

Data

Penjelasan Jumarlin dapat dipahami bahwa, seseorang yang diberi amanah
harus jujur dalam berniat, bukan memaksakan kehendak untuk menerima suatu
amanah yang sebenarnya tidak disanggupi.

Kejujuran (kalambusang) dalam berniat ini merupakan tahap awal dalam akuntabilitas.
Kejujuran yang dibutuhkan dalam tahap akuntabilitas berikutnya adalah jujur dalam
proses akuntabilitas.

Pernyataan
Posisi

Seperti apa yang disampaikan oleh Puang Masong:
Dalam penerimaan zakat dan penyalurannya, saya menulisnya dikertas pak...
(sambil memperlihatkan beberapa lembar kertas yang berisikan nama-nama
pembayar zakat). Tapi yang paling penting itu pak...bagaimana caranya zakat
itu bisa diterima sama orang yang berhak menerimanya. Tidak sambarang
(asal) diberikan sama orang miskin, yang penting itu pak... adaki namanya di
daftar. Yang penting lagi untuk masyarakat itu pak...zakatnya diterima dengan
baik (dido‟akan).

Pendukung
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Senada dengan penyampaian Puang Masong, pak Sannongi menjelaskan bahwa:
Kita itu pak...yang penting, itu zakatka yang kita bayarkan dido‟akan sama pung
imang (pak Imam Dusun) dan sampaiji, diterimaji sama Pung Allataala (Allah SWT).
Apa yang disampaikan oleh Puang Masong dan pak Sannongi, memberikan
pemahaman, bahwa ada hal penting dalam proses akuntabilitas, yaitu menyampaikan zakat
yang diamanahkan oleh muzakki (pembayar zakat) kepada mustahiq (penerima zakat) yang
terdapat dalam 8 golongan penerima zakat.
(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 24 di atas. Seperti yang telah disebutkan bahwa argumen pada
bagian pembahasan artikel ini memiliki pola J-D-PP-P. Argumen dimulai dengan
elemen jaminam. Setelah itu, elemen data atau fakta, pernyataan posisi, dan
pendukung.
Setiap argumen harus memiliki pernyataan posisi karena merupakan elemen
pokok sebuah argumen. Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat
atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Penulis menyatakan bahwa
Kejujuran (kalambusang) dalam berniat ini merupakan tahap awal dalam
akuntabilitas. kejujuran yang dibutuhkan dalam tahap akuntabilitas berikutnya
adalah jujur dalam proses akuntabilitas.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: Jumarlin seorang tokoh agama di
Desa Tana Toa Kajang menjelaskan bahwa seorang imam dusun ato (atau) imam
desa, dia itu harus betul-betul siap memikul tanggung jawab yang diberikan sama
dia, kasara’na mesti na lambusi nia’na ilalang atinna. Artinya: Secara garis

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

198

besarnya dia harus jujur berniat dalam hati. Nasaba’ punna sala-salangi batena
anjama, ia tonji anggappai sarenna... (sambil menunjuk ke atas) (karena kalau
tidak melaksanakan dengan baik, maka dia sendiri yang akan menanggung
akibatnya).
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: kalambusang
(kejujuran) merupakan nilai yang utama dalam mencapai derajat manuntungi,
(Hijjang 2005:258) sifat jujur (lambusu’) sangat dituntut pada setiap pimpinan
pemerintahan, ketegasan (gattang) pada setiap pemangku adat, kesabaran
(sabbara’) pada setiap penghulu agama, dan ketawakkalan (nappiso’na) pada
seorang tabib.
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: seperti apa yang disampaikan oleh Puang
Masong, dalam penerimaan zakat dan penyalurannya, saya menulisnya dikertas
pak... (sambil memperlihatkan beberapa lembar kertas yang berisikan nama-nama
pembayar zakat). Tapi yang paling penting itu pak...bagaimana caranya zakat itu
bisa diterima sama orang yang berhak menerimanya. Tidak sambarang (asal)
diberikan sama orang miskin, yang penting itu pak... adaki namanya di daftar.

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

199

Yang penting lagi untuk masyarakat itu pak...zakatnya diterima dengan baik
(dido‟akan).

4.2.3.7 Pola J-P-PP-D
Pola ini juga merupakan variasi dari pola dasar PP-D-J-P. Pola ini dimulai
dengan elemen jaminan. Setelah itu, elemen pendukung, pernyataan posisi, dan
data atau fakta. Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3 memiliki pola J-PPP-D. Meskipun pernyataan posisi muncul setelah pendukung, tidak menjadi
masalah. Paling utama yaitu fungsi setiap elemen, bukan urutan kemunculannya.
Setiap argumen harus memiliki pernyataan posisi. Pernyataan posisi
adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan
yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil temuan yang
dilakukan oleh penulis. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui argumen dapat
diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan pandangan atau
pendirian penulis. Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa ketika diminta
untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
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sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3.

1

J

P

Intensitas persaingan yang semakin tinggi
memicu manajemen rumah sakit yang
sekelas membandingkan tarif mereka
dengan tarif pesaing terdekatnya. Hal ini
sangat logis karena produk layanan
kesehatan yang ditawarkan tidak memiliki
pembeda yang jelas.

Rumah sakit yang sekelas cenderung
memiliki kualitas layanan kesehatan
yang nyaris sama sehingga tidak
mengherankan bila para pasien
memilih rumah sakit yang bertarif
murah. Hal ini sesuai dengan yang
dinyatakan oleh Porter (1980), bahwa
intensitas persaingan sangat
berpengaruh terhadap kinerja
profitabilitas organisasi.

4
Pernyataan salah satu informan yang
menjabat sebagai direktur keuangan
rumah sakit swasta menguatkan hal ini.
“Sekarang ini … manajemen rumah
sakit kalau menentukan tarif ya harus
tengok kiri kanan. Kita harus tahu
betul berapa tarif layanan kesehatan
pesaing-pesaing kita....”

D

Rumah sakit tidak lagi sebagai (price
maker), melainkan harus mengambil
harga yang terjadi di pasar (price taker).
Semakin banyak pemasok layanan
kesehatan mengakibatkan menurun dalam
industri sehingga tidak bisa lagi
semaunya menentukan harga layanan.

PP

Bagan 25. Pola Argumen Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3

3

2

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

201

Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 32. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?

Pendukung

Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?

Kalimat
Rumah sakit tidak lagi sebagai (price
maker), melainkan harus mengambil
harga yang terjadi di pasar (price
taker). Semakin banyak pemasok
layanan kesehatan mengakibatkan
posisi tawar rumah sakit menjadi
menurun dalam industri sehingga
tidak bisa lagi semaunya menentukan
harga layanan.
Pernyataan salah satu informan yang
menjabat sebagai direktur keuangan
rumah sakit swasta menguatkan hal
ini. “Sekarang ini … manajemen
rumah sakit kalau menentukan tarif ya
harus tengok kiri kanan. Kita harus
tahu betul berapa tarif layanan
kesehatan pesaing-pesaing kita....”
Intensitas persaingan yang semakin
tinggi memicu manajemen rumah
sakit yang sekelas membandingkan
tarif mereka dengan tarif pesaing
terdekatnya. Hal ini sangat logis
karena produk layanan kesehatan
yang ditawarkan tidak memiliki
pembeda yang jelas.
Rumah sakit yang sekelas cenderung
memiliki kualitas layanan kesehatan
yang nyaris sama sehingga tidak
mengherankan bila para pasien
memilih rumah sakit yang bertarif
murah. Hal ini sesuai dengan yang
dinyatakan oleh Porter (1980), bahwa
intensitas
persaingan
sangat
berpengaruh
terhadap
kinerja
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profitabilitas organisasi.
Dalam
Porter’s Five Forces, dinyatakan
bahwa semakin banyak pemasok akan
mengakibatkan
posisi
tawar
(bargaining power of suppliers)
menjadi menurun.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

“Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?”. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan “Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?”. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
pertanyaan “Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?”. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan “Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?”. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3
berikut!
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Hipotesis 1: Pengaruh Mediasi Market-Driven Costing (MDC) Terhadap
Hubungan Intensitas Persaingan (IP) dengan Kinerja Keuangan (KK)
Hasil olahan model penuh atas pengaruh tidak langsung (mediasi) variabel Marketdriven Costing (MDC) terhadap hubungan Intensitas Persaingan (IP), Karakteristik
Pelanggan (KP) dengan Kinerja Keuangan (KK) digambarkan pada Gambar 4.
Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa koefisien jalur IP-KK hasil estimasi sebesar
0,54. Sementara itu, koefisien jalur IP-KK hasil estimasi full model dengan melibatkan
market-driven costing sebagai variabel mediasi sebesar 0,17.
Karena koefisien estimasi jalur IP-KK nilainya turun (dari 0,54 ke 0,17) maka
dipastikan terjadi pengaruh mediasi. Untuk melihat bentuk mediasi, maka dilihat tingkat
signifikansi pada koefisien estimasi yang semula signifikan pada p<0,01 menjadi tidak
signifikan pada p=0,19. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi market-driven costing tersebut
berbentuk mediasi penuh (full mediation). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa hipotesis market-driven costing memediasi penuh hubungan intensitas
persaingan dengan kinerja keuangan dapat didukung.
Pengujian Hipotesis 2: Pengaruh Mediasi Market-Driven Costing (MDC) Terhadap
Hubungan Karakteristik Pelanggan (KP) Dengan Kinerja Keuangan (KK)
Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa koefisien jalur KP-KK hasil estimasi sebesar
0,58. Sementara itu, koefisien jalur KP-KK hasil estimasi full model dengan melibatkan
market-driven costing sebagai variabel mediasi sebesar 0,34. Karena koefisien estimasi jalur
KP-KK nilainya turun (dari 0,58 ke 0,34) maka dipastikan terjadi pengaruh mediasi. Untuk
melihat bentuk mediasi, maka dilihat tingkat signifikansi pada koefisien estimasi yang
semula signifikan pada p<0,01 menjadi tidak signifikan pada p=0,19. Hal ini menunjukkan
bahwa mediasi market-driven costing tersebut berbentuk mediasi penuh (full mediation).
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis market-driven costing
memediasi penuh hubungan karakteristik pelanggan dengan kinerja keuangan dapat
didukung.
Berdasarkan uraian sebelumnya telah dibuktikan secara empirik bahwa market-driven
costing memediasi hubungan intensitas persaingan dengan kinerja keuangan. Semakin tinggi
intensitas persaingan antar organisasi rumah sakit di Surabaya, maka semakin meningkat
kebutuhan pengelolaan biaya berbasis harga pasar.
Intensitas persaingan yang semakin tinggi memicu manajemen rumah sakit yang sekelas
membandingkan tarif mereka dengan tarif pesaing terdekatnya. Hal ini sangat logis
karena produk layanan kesehatan yang ditawarkan tidak memiliki pembeda yang jelas.

Jaminan

Rumah sakit yang sekelas cenderung memiliki kualitas layanan kesehatan yang nyaris
sama sehingga tidak mengherankan bila para pasien memilih rumah sakit yang bertarif
murah. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Porter (1980), bahwa intensitas
persaingan sangat berpengaruh terhadap kinerja profitabilitas organisasi. Dalam
Porter’s Five Forces, dinyatakan bahwa semakin banyak pemasok akan mengakibatkan
posisi tawar (bargaining power of suppliers) menjadi menurun.

Pendukung

Semakin banyak pemasok layanan kesehatan mengakibatkan posisi tawar rumah sakit
menjadi menurun dalam industri sehingga tidak bisa lagi semaunya menentukan harga
layanan. Rumah sakit tidak lagi sebagai (price maker), melainkan harus mengambil
harga yang terjadi di pasar (price taker).

Pernyataan
Posisi

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

204

Pernyataan salah satu informan yang menjabat sebagai direktur keuangan rumah
sakit swasta menguatkan hal ini.
“Sekarang ini … manajemen rumah sakit kalau menentukan tarif ya harus
tengok kiri kanan. Kita harus tahu betul berapa tarif layanan kesehatan pesaingpesaing kita. Banyaknya rumah sakit telah memberikan pasien banyak pilihan. Kalau
kita tidak melihat tarif pesaing, ya kita bisa kalah bersaing. Di era persaingan
layanan kesehatan seperti sekarang ini, pasarlah yang mendikte kita dalam
pentarifan. Kita mau tidak mau harus melihat pasar. Pendapatan kita tergantung
harga kita di pasar. Jadi kalau pendapatan kita sudah dipatok pasar … kuncinya
biaya operasional harus dikelola efisien”

Rumah sakit sebagai price-taker membuat manajemen harus semakin berhati-hati dalam
mengelola biaya. Tanpa perhitungan biaya dan pengelolaan biaya yang baik, maka product
margin akan tergerus dan rumah sakit berpotensi merugi. Market-driven price atau target price
harus selalu diikuti oleh market-driven costing agar rumah sakit masih dapat mencapai target
margin yang diinginkan. Kebutuhan akan market-driven costing yang akurat ini disadari oleh
informan yang menjadi manajer keuangan rumah sakit swasta.

(Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2014)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 25 di atas. Pola argumen di atas merupakan pola J-P-PP-D.
Elemen yang pertama mucul yaitu jaminan. Setelah itu, pendukung, pernyataan
posisi, dan data. Urutan kemunculan ini tidak menajdi masalah. Sebab, yang
paling utama ialah fungsi setiap elemen.
Pernyataan posisi harus ada dalam sebuah argumen karena merupakan
elemen pokok argumen. Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat
atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Penulis menyatakan bahwa rumah
sakit tidak lagi sebagai (price maker), melainkan harus mengambil harga yang
terjadi di pasar (price taker). Semakin banyak pemasok layanan kesehatan
mengakibatkan posisi tawar rumah sakit menjadi menurun dalam industri
sehingga tidak bisa lagi semaunya menentukan harga layanan.

Data
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Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: pernyataan salah satu informan yang
menjabat sebagai direktur keuangan rumah sakit swasta. “Sekarang ini … manajemen

rumah sakit kalau menentukan tarif ya harus tengok kiri kanan. Kita harus tahu
betul berapa tarif layanan kesehatan pesaing-pesaing kita....” Data yang
diberikan oleh peneliti ini berupa kesaksian seseorang. Mengacu pada pendapat
Toulmin, dkk. (1979), data atau fakta pada sebuah argumen dapat berupa
pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data statistik, dan kesaksian
seseorang.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: intensitas
persaingan yang semakin tinggi memicu manajemen rumah sakit yang sekelas
membandingkan tarif mereka dengan tarif pesaing terdekatnya. Hal ini sangat
logis karena produk layanan kesehatan yang ditawarkan tidak memiliki pembeda
yang jelas.
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Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: rumah sakit yang sekelas cenderung memiliki
kualitas layanan kesehatan yang nyaris sama sehingga tidak mengherankan bila
para pasien memilih rumah sakit yang bertarif murah. Hal ini sesuai dengan yang
dinyatakan oleh Porter (1980), bahwa intensitas persaingan sangat berpengaruh
terhadap kinerja profitabilitas organisasi. Dalam Porter’s Five Forces, dinyatakan
bahwa semakin banyak pemasok akan mengakibatkan posisi tawar (bargaining
power of suppliers) menjadi menurun.

4.2.3.8 Pola J-PP-P-D
Pola ini merupakan variasi dari pola dasar PP-D-J-D. Pola ini dimulai
dengan elemen jaminan. Setelah itu, pernyataan posisi, pendukung, dan data.
Meskipun pernyataan posisi muncul setelah jaminan, tidak menjadi masalah.
Urutan kemunculan tidak menjadi masalah. Data PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H23/P3 memiliki pola J-PP-P-D.
Pernyataan posisi harus ada karena merupakan elemen pokok argumen.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
temuan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
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Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H23/P3.
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1

P

Konsepsi pengendalian
internal di sektor publik
bertujuan untuk mencapai
pengelolaan keuangan
publik yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel
(pasal 2 PP No. 60 Tahun
2008).

4
Berdasarkan lima
komponen pengendalian
internal Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (PP No. 60
tahun 2008), studi ini
menemukan fakta tentang
SPI di PTN X.
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Jika risiko dibiarkan saja
tanpa adanya media
pengendali risiko, maka
hal tersebut akan menjadi
permasalahan institusi
dalam mencapai
tujuannya (Pickett
2003:86).

Keberadaan sistem
pengendalian internal
sangat penting bagi suatu
institusi karena
Pengendalian yang lemah
akan mengakibatkan
kerugian, skandal,
kegagalan, bahkan
kebangkrutan (bankrupcy)
atau rusaknya reputasi.

2

D
PP
Bagan 26. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H23/P3

Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H23/P3 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 33. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H23/P3

Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Kalimat
Keberadaan sistem pengendalian
internal sangat penting bagi suatu
institusi karena Pengendalian yang
lemah akan mengakibatkan kerugian,
skandal,
kegagalan,
bahkan

3
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Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?
Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?

Pendukung
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kebangkrutan
(bankrupcy)
atau
rusaknya reputasi.
Berdasarkan
lima
komponen
pengendalian
internal
Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah (PP
No. 60 tahun 2008), studi ini
menemukan fakta tentang SPI di PTN
X.
Konsepsi pengendalian internal di
sektor publik bertujuan untuk
mencapai
pengelolaan
keuangan
publik
yang
efektif,
efisien,
transparan, dan akuntabel (pasal 2 PP
No. 60 Tahun 2008).
Jika risiko dibiarkan saja tanpa adanya
media pengendali risiko, maka hal
tersebut akan menjadi permasalahan
institusi dalam mencapai tujuannya
(Pickett 2003:86).

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

“Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?”. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan “Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?”. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
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pertanyaan “Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?”. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan “Apa yang dapat
mendukung
dan memperkuat jaminan yang diajukan?”. Perhatikan bagian
HASIL DAN PEMBAHASAN
pembahasan
hasil penelitian
data
PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H23/P3
berikut!
Sistem Pengendalian
Internal
Pemerintah
(SPIP) yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah
No 60 tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur
Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai
negara, yang meliputi: 1) Lingkungan Pengendalian, yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah dan
seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi
yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan
manajemen yang sehat, 2) Penilaian Risiko, yaitu pengendalian intern harus memberikan
penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam, 3)
Kegiatan Pengendalian, yaitu kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan
pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif
dalam pencapaian tujuan organisasi. 4) Informasi dan Komunikasi, yaitu informasi harus
dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan.
Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga
memungkinkan pimpinan Instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung
jawabnya, 5) Pemantauan yaitu pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke
waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera
ditindaklanjuti. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Konsepsi pengendalian internal di sektor publik bertujuan untuk mencapai pengelolaan
keuangan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (pasal 2 PP No 60
Tahun 2008).

Jaminan

Keberadaan sistem pengendalian internal sangat penting bagi suatu institusi karena
Pengendalian yang lemah akan mengakibatkan kerugian, skandal, kegagalan, bahkan
kebangkrutan (bankrupcy) atau rusaknya reputasi.

Pernyataan
Posisi

Jika risiko dibiarkan saja tanpa adanya media pengendali risiko, maka hal tersebut akan
menjadi permasalahan institusi dalam mencapai tujuannya (Pickett 2003:86).

Pendukung

Berdasarkan lima komponen pengendalian internal Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (PP No. 60 tahun 2008), studi ini menemukan fakta tentang SPI di PTN X.

Data

Evaluasi Lingkungan Pengendalian. Peneliti memandang lingkungan pengendalian
yang diterapkan di PTN X cukup baik dan mendukung penerapan sistem pengendalian
internal. Lingkungan pengendalian yang ada mencerminkan situasi yang dapat mendukung
manajemen dalam menciptakan sistem pengendalian internal lembaga yang efektif yaitu a)
Integritas dan Nilai Etika, yaitu Pimpinan Universitas telah menyusun kode etik bagi tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan. Bentuk pelanggaran terkait dengan kode etik diproses
melalui proses Bina Aparatur Negara (BINAP) yang dikoordinasikan oleh Direktorat SDM, b)
Komitmen kepada Kompetensi, yaitu Universitas memiliki komitmen dalam mendorong
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tenaga pendidik dan tenaga Kependidikan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke bidang
yang lebih tinggi dan mengambil sertifikasi keahlian. Kebijakan ini berlaku bagi dosen dan
tenaga kependidikan. Hal ini tercermin kedalam Rencana Operasional (Renop) PTN X dan
komitmen Direktorat SDM untuk meningkatkan kualitas pegawai dengan
memberikanbeasiswa agar dapat melanjutkan S1 dan S2 dan pelatihan yang berkelanjutan, c)
Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi, yaitu Pimpinan Universitas mendukung dan
mengembangan Struktur pengelolaan keuangan yang baik (pencatatan hingga pelaporan baik
secara manual maupun terkomputerisasi) sehingga tercipta pola keterbukaan, efisiensi dan
efektifitas dalam menjalankan lembaga tersebut, d) Struktur Organisasi yaitu struktur
organisasi yaitu struktur organisasi PTN X dirancang cukup fleksibel untuk menghadapi
perubahan tugas pokok dan fungsi pimpinan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) terpusat di
Kantor Pusat, sehingga pengadaan dilakukan terpusat melalui ULP dengan membentuk
kelompok kerja, e) Penetapan dari Otoritas dan Pertanggung jawaban yaitu tanggung jawab
dan pendelegasian otoritas pengelola Universitas telah ditetapkan secara jelas & tertulis pada
masing-masing unit kerja. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan
tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Universitas. Pegawai yang
diberi wewenang mampu memahami wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki dengan
baik.
Evaluasi Penilaian Risiko. Penilaian risiko baik identifikasi risiko dan analisis risiko
lebih sering dilakukan oleh Satuan Audit Internal yaitu disusun dalam mengidentifikasi dan
menganaisis risiko secara menyeluruh di PTN X yang digunakan untuk pemilihan unit yang
akan diaudit dengan memperhatikan risiko yang paling besar akan menjadi prioritas dalam
penugasan audit. Beberapa catatan dalam evaluasi penilaian risiko adalah belum ada
dokumentasi pimpinan unit kerja di lingkungan PTN X dalam melakukan penilaian risiko
yang berisi mengenai pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis,
dan terikat waktu sehubungan dengan pengelolaan risiko yang dihadapi.
Evaluasi Informasi dan Komunikasi. PTN X telah memiliki informasi dan
komunikasi berupa sistem anggaran, penatausahaan keuangan, dan akuntansi yang
digunakan untuk pemrosesan transaksi baik untuk penerimaan dan pengeluaran, pemrosesan
sistem informasi dalam bentuk aplikasi anggaran yaitu Simabeka, aplikasi aplikasi sistem
informasi keuangan untuk penatausahaan dalam pengajuan uang muka dan pembuatan
pertanggung jawaban, aplikasi akuntansi yaitu untuk penyusunan laporan keuangan dan
penyusunan kompilasi keuangan fakultas dan kantor gunaka untuk mencatat mutasi aset
termasuk dalam penyusunan depresiasi aset.
Catatan yang sebaiknya diperbaiki dalam proses pengembangan sistem terintegrasi adalah
proses kompilasi Laporan Keuangan PTN X belum dilakukan secara otomatisasi melalui
software akuntansi yang sudah ada,
tetapi masih dilakukan secara manual dengan mempergunakan spreadsheet (Microsoft
Excel). Proses kompilasi tersebut sangat rawan terhadap salah saji dengan pertimbangan
volume data yang harus dikompilasi cukup besar dan rawan terhadap kesalahan yang
disebabkan oleh manusia.
Evaluasi Aktifitas Pengendalian. Evaluasi terhadap aktivitas pengendalian internal
pada pengelolaan keuangan meliputi: a) Reviu pencapaian atas kinerja pengelolaan PTN X
(target penerimaan dan anggaran) oleh jajaran Pimpinan PTN X. PTN X melakukan review
atas kinerja keuangan tiap semesteran yang bersamaan dengan proses penyusunan anggaran
tahunan dan RKAT Perubahan dalam Rapat Kerja Universitas (RKU), selain itu proses reviu
juga dilakukan oleh fungsi legislatif,b) Pembinaan SDM untuk mencapai hasil yang
diharapkan yaitu target dan anggaran PTN X yang ditetapkan telah terdokumentasikan
dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan
(RKAT) yang disahkan pada tiap tahunnya dan menjadi komitmen bersama bagi Universitas
dalam mencapai Visi dan Misi PTN X yang tersajikan dalam Rencana strategi dan Rencana
operasional yang diturunkan ke visi, misi, dan Rencana operasional Fakultas, c) Pemrosesan
Informasi, yaitu akses ke data/buku-buku/catatan/laporandi PTN X sudah dikendalikan oleh
pihak-pihak sesuai dengan tugas kerjanya dan hanya staf yang ditunjuk mempunyai otoritas
yang dapat mengaksesnya karena setiap pegawai sudah memiliki gambaran pekerjaan yang
jelas. Untuk pencatatan transaksi penerimaan Universitas saat ini dilakukan melalui satu
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pintu yaitu melalui Direktorat Keuangan namun masih ada beberapa kerjasama belum
disetorkan melalui rekening Rektor PTN X. d) Pengendalian Fisik Aset/Sarana, yaitu
Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik aset di PTN X telah disusun, diterapkan, dan
dikomunikasikan kepada pegawai, hal ini ditunjukkan dengan bahwa setiap unit kerja ada
staf yang ditunjuk untuk menjalankan tugas sebaga pengelola barang dan bertang
bertanggung jawab kepada Direktorat Pengelola Aset, yang mengkoordinasikan untuk
pengelolaan aset mulai dari pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset di PTN X, e)
Pemisahan tugas dan tanggung jawab sudah diterapkan yaitu adanya pemisahan antara
bagian keuangan dengan bagian pengadaan, dan bagian akuntansi, hal ini penting dilakukan
untuk meminimalisir risiko kesalahan dan kecurangan. f) Pembagian tugas dan tanggung
jawab dalam penanganan suatu transaksi atau kejadian di PTN X sudah diatur sedemikian
rupa sehingga tidak ada perangkapan tugas terutama dalam otorisasi, persetujuan,
pemrosesan, dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan uang, reviu, dan pemeriksaan,
misalnya dalam merealisasikan anggaran maka unit kerja harus mengajukan terlebih dahulu
uang muka kerja dengan diotorisasi oleh atasan unit kerja yang mengajukan, kemudian
Direktorat Keuangan melalui sistem keuangan melakukan verifikasi kesesuaian anggaran,
setelah itu jika sudah sesuai maka Direktorat Keuangan akan menyetujui uang muka
tersebut dan sebaliknya pada saat menyusun pertanggung jawaban juga akan diverifikasi
oleh Direktorat Keuangan dan pada periode tertentu akan diperiksa oleh Satuan Audit
Internal, g) Transaksi atau kejadian yang sah yang dikerjakan oleh staf yang ditunjuk
dengan merujuk pada RKAT unit kerja, h) Pencatatan transaksi dan kejadian
diklasifikasikan dan dicatat secara tepat sesuai dengan Bagan Akun Standar dan jenis
kegiatan yang dilakukan, misal kegiatan pendidikan, kegiatan pengabdian masyarakat,
kegiatan peningkatan layananan dan kegiatan lainnya, secara umum pada aktivitas
pengendalian sudah didokumentasikan dan diterapkan dengan jelas namun masih ditemukan
transaksi penerimaan yang tidak disetor ke rekening Rektor misal kegiatan kerjasama.
Namun penerimaan tersebut sudah tersajikan dalam laporan keuangan hanya saja
prosedurnya yang tidak sesuai denganstandar prosedur yang dibuat. Contoh flowchart
penerimaan dan pengeluaran melalui bank dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Evaluasi Pemantauan. Pemantauan yang telah dilakukan terdiri atas: a) Monitoring
kegiatan yang sedang berjalan (Ongoing Monitoring) yaitu pengawasan secara langsung dan
melekat dilakukan oleh atasan langsung yang ditunjukkan dengan adanya otorisasi untuk
setiap transaksi mulai dari pengajuan dana sampai dengan pelaksanaan kegiatan termasuk
dalam penyusunan laporan keuangan. PTN X memiliki unit kerja yaitu Satuan Audit
Internal yang secara rutin melakukan penugasan audit dan konsultasi pada unit kerja
dilingkungan PTN X dan Dewan Audit yang secara periodik melakukan review atas hasil
audit KAI dan Kantor Akuntan Publik, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
b) Tindak lanjut atas temuan audit yaitu PTN X memiliki mekanisme untuk memastikan
adanya penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu lainnya. Dari hasil audit Kantor
Akuntan Publik, BPK dan Inspektorat yang disampaikan hasilnya kepada pimpinan
Universitas, temuan-temuan tersebut pimpinan Universitas melalui Kantor Audit Internal
melakukan monitoring tindaklanjut. Dari hasil penelitian di atas berdasarkan lima komponen
pengendalian internal sesuai SPIP (PP No. 60 tahun 2008) dapat dipastikan bahwa PTN X
tidak termasuk perguruan tinggi negeri yang melakukan kecurangan dari hasil audit
operasional oleh BPK tahun 2012-2013. Apabila PTN telah memenuhi komponen
pengendalian internal sesuai SPIP maka dapat dijadikan indikasi pelaporan keuangan
disajikan dengan baik dan terbebas dari kecurangan sebagaimana temuan Altamuro dan
Beatty (2010). Untuk dapat mengetahui secara pasti perguruan tinggi negeri mana yang
terindikasi melakukan kecurangan maka BPK dapat melakukan investigasi lebih mendalam.
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Temuan ini mendukung Bongani (2013) yang menunjukkan tidak adanya variasi yang
signifikan pada penerapan sistem pengendalian internal apabila suatu institusi telah
memenuhi kriteria pengendalian internal yang ditentukan. Variasi penerapan sistem
pengendalian internal lebih disebabkan faktor sumber daya manusia (SDM) dan pemakaian
akuntansi sebagaimana temuan Bongani (2013) dan Bowrin (2004) sehingga perlu upaya
perbaikan terstruktur dan sistematis atas peningkatan kapasitas SDM dalam menjalankan
sistem, utamanya sistem akuntansi.

(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 26 di atas. Argumen di atas memiliki pola J-PP-P-D. Elemen
jaminan pertama muncul. Setelah itu, elemen pernyataan posisi, pendukung, dan
data. Namun, hal ini tidak menjadi masalah.
Pernyataan posisi harus ada dalam sebuah argumen karena merupakan
elemen pokok argumen. Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat
atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Penulis menyatakan bahwa
keberadaan sistem pengendalian internal sangat penting bagi suatu institusi karena
pengendalian yang lemah akan mengakibatkan kerugian, skandal, kegagalan,
bahkan kebangkrutan (bankrupcy) atau rusaknya reputasi.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: berdasarkan lima komponen
pengendalian internal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (PP No. 60 tahun
2008), studi ini menemukan fakta tentang SPI di PTN X. Data yang diberikan
oleh peneliti ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
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Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: konsepsi
pengendalian internal di sektor publik bertujuan untuk mencapai pengelolaan
keuangan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (pasal 2 PP No.
60 Tahun 2008).
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: jika risiko dibiarkan saja tanpa adanya media
pengendali risiko, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan institusi dalam
mencapai tujuannya (Pickett 2003:86).

4.2.3.9 Pola PP-P-J-P-D
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H49/P32 memiliki pola PP-P-J-P-D.
Pola ini merupakan variasi pola PP-D-J-P. Pola ini dimulai dengan elemen
pernyataan posisi. Setelah itu, elemen pendukung, jaminan, pendukung muncul
lagi, dan data atau fakta. Elemen pendukung muncul dua kali. Hal ini tidak
menjadi masalah.
Pernyataan posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian
seseorang pada suatu persoalan. Pernyataan posisi diberikan guna mencapai
tujuan tertentu. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja agar pembaca menerima hasil
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temuan yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui
argumen dapat diwujudkan dalam pernyataan posisi (claim) yang merupakan
pandangan atau pendirian penulis. Toulmin, dkk. (1979: 25) menyebutkan bahwa
ketika diminta untuk memulai sebuah argumen, pasti ada beberapa "tujuan" yang
ingin dicapai.
Agar penemuan hasil penelitiannya bisa diterima, penulis memberikan data
atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan pernyataan posisi.
Toulmin, dkk. (1979: 25) menjelaskan bahwa setelah memberikan pernyataan
posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar pernyataan posisi
dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Menurutnya, data atau fakta
yang digunakan untuk menjadi dasar atau bukti sebuah pernyataan posisi pada
sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen, pengetahuan umum, data
statistik, dan kesaksian seseorang.
Setelah memberikan pernyataan posisi dan data atau fakta, perlu elemen
jaminan yang menghubungkan antara keduanya. Toulmin, dkk. (1979: 26)
menegaskan bahwa setelah mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data
yang diberikan benar-benar memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan
bukanlah merupakan informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya
dengan pernyataan posisi.
Menurut Toumin, dkk. (1979: 26), jaminan itu sendiri tidak dapat sepenuhnya
dipercaya. Jaminan akan menjadi lebih kuat apabila disertai berbagai jenis
dukungan. Oleh karena itu, dibutuhkan elemen pendukung. Berikut ini bagan pola
argumen data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H49/P32.
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P
J
Kepuasan klien itu sendiri
akan terwujud apabila
KAP mampu
menunjukkan kualitas
audit bagi klien.

3

5
Dalam hal ini atribut-atribut
kualitas audit tersebut antara lain
pengalaman melakukan audit,
memahami industri klien,
responsif atas kebutuhan klien,
melakukan pekerjaan lapangan
dengan tepat, keterlibatan
pimpinan KAP, dan keterlibatan
komite audit.

Hal ini tidak seiring dengan hasil
penelitian Putri (2010) yang
menyimpulkan bahwa penerimaan dan
keberlanjutan klien dipengaruhi oleh
faktor kepuasan klien.

4

Sejalan dengan ini (Widagdo et al.
2002), dan (Behn et al. 2008) dalam
masing-masing penelitiannya
menyimpulkan bahwa kualitas audit
berpengaruh secara signifikan terhadap
kepuasan klien.

2

Hasil pengujian t-test menunjukkan
bahwa variabel penerimaan dan
keberlanjutan klien tidak berpangaruh
signifikan terhadap kualitas audit
(0,830>P).

1

PP

D
Bagan 27. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H49/P32

Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H49/P32 di atas terdiri atas empat
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung.
Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan mengajukan
pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 34. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H49/P32
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian

Kalimat
Perusahaan yang mempunyai kinerja
CSR yang baik mempunyai motivasi
untuk menunjukkan kinerja yang baik
tersebut dan tidak dapat dicapai oleh
perusahaan-perusahaan lain.
Hasil pengujian menunjukkan temuan
yang konsisten bahwa kinerja CSR
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Jaminan

Pendukung

atau standpoint seorang
peneliti/penulis?
Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?

Apa yang dapat
mendukung dan
memperkuat jaminan
yang diajukan?
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berpengaruh positif terhadap kinerja
CSR.
Tindakan ini dilakukan karena
perusahaan yang mempunyai berita
baik (good news) (kinerja CSR yang
baik)
cenderung
untuk
mengungkapkannya agar masyarakat
bisa membedakan perusahaan tersebut
dengan perusahaan lain dengan berita
buruk (bad news) (kinerja CSR yang
kurang baik).
Hasil ini menunjukkan dukungan teori
berbasis ekonomi. Teori berbasis
ekonomi, khususnya teori pensignalan
(signaling
theory)
memprediksi
bahwa
tingkat
kinerja
CSR
berpengaruh positif terhadap tingkat
pengungkapan CSR.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

“Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?”. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan “Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?”. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan
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pertanyaan “Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?”. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan “Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?”. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H49/P32 berikut!
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Promosi dalam meningkatkan Kualitas Audit. Hasil pengujian t-test
menunjukkan bahwa variabel promosi tidak berpangaruh signifikan terhadap kualitas audit
(0,405>P). Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Liliawati (2006) yang menyimpulkan
bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan promosi dengan kualitas audit. Jika
promosi auditor berdasarkan kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung
jawab yang lebih tinggi diterapkan dalam KAP maka kepercayaan atas promosi bagi auditor
tersebut semakin meningkatkan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan pemeriksaan
yang berdampak pada meningkatnya kualitas audit.
Kenyataan menunjukkan bahwa promosi personil merupakan otoritas pimpinan KAP
tanpa adanya standar ataupun ukuran secara jelas dan tegas. Sekalipun promosi personil
dilakukan oleh pimpinan dengan memperhatian karakter, kemampuan, dan loyalitas, namun
demikian dalam prakteknya seleksi personil tidak dilakukan tes secara formal. Promosi lebih
didasarkan pada kemampuan dan jumlah hasil pekerjaan personil.
Penerapan Penerimaan dan Keberlanjutan Klien dalam meningkatkan Kualitas
Audit. Hasil pengujian t-test menunjukkan bahwa variabel penerimaan dan
keberlanjutan klien tidak berpangaruh signifikan terhadap kualitas audit (0,830>P).

Pernyataan
Posisi

Hal ini tidak seiring dengan hasil penelitian Putri (2010) yang menyimpulkan bahwa
penerimaan dan keberlanjutan klien dipengaruhi oleh faktor kepuasan klien.

Pendukung

Kepuasan klien itu sendiri akan terwujud apabila KAP mampu menunjukkan kualitas
audit bagi klien.

Jaminan

Sejalan dengan ini (Widagdo et al. 2002), dan (Behn et al. 2008) dalam masing-masing
penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan
terhadap kepuasan klien.

Pendukung

Dalam hal ini atribut-atribut kualitas audit tersebut antara lain pengalaman melakukan
audit, memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, melakukan pekerjaan
lapangan dengan tepat, keterlibatan pimpinan KAP, dan keterlibatan komite audit.

Data

Tidak adanya pengaruh penerimaan dan keberlanjutan klien terhadap kualitas audit
dalam penelitian ini didukung oleh kenyataan bahwa KAP di Kota Malang dalam penerimaan
dan keberlanjutan klien lebih mengedepankan tingginya persaingan dalam memperebutkan
klien dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan karena rata-rata KAP
di Kota Malang relatif kecil sehingga lebih mengutamakan pendapatan sebagai upaya untuk
menutup biaya operasional.
Penerapan Inspeksi dalam meningkatkan Kualitas Audit. Hasil pengujian t-test
menunjukkan bahwa variabel inspeksi tidak berpangaruh signifikan terhadap kualitas audit
(0,834>P). Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Widagdo et al. 2002) yang
menyimpulkan bahwa kebijakan dan prosedur sistem pengendalian mutu yang diterapkan

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

219

oleh Kantor Akuntan Publik dimaksudkan untuk memelihara mutu pemeriksaan akuntan
(inspeksi), sehingga diharapkan pengguna laporan audit percaya bahwa laporan audit yang
dihasilkan sesuai kualitas sebagaimana standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Tidak adanya
pengaruh inspeksi terhadap kualitas audit didukung kenyataan bahwa setiap KAP di Kota
Malang kurang memperhatikan unsur inspeksi ini
dikarenakan pelaksanaan inspeksi dianggap pemborosan dan memerlukan biaya.
Penerapan Penugasan Personal Merupakan Variabel yang Berperan Dominan
dalam Meningkatkan Kualitas Audit. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai
standardized coefficients beta untuk variabel Independensi (X1) = 0,224; variabel Penugasan
Personal (X2) = 0,517; variabel Konsultasi (X3) = 0,228; dan variabel Supervisi (X4) = 0,382.
Oleh karena variabel Penugasan Personal (X2) memiliki nilai standardized coefficients beta
lebih besar dibanding variabel lainnya, sehingga penugasan personal dinyatakan sebagai
variabel yang berpengaruh dominan terhadap Kualitas Audit. Hal ini tidak seiring dengan
penelitian Duff (2004) yang menyimpulkan bahwa empat dimensi kualitas audit adalah kualitas
teknis, kualitas jasa, hubungan auditor-auditee, independensi. Hasil penelitian ini juga tidak
mendukung hasil penelitian Irwansyah (2010) yang menyimpulkan bahwa ketaatan pada
regulasi, kompetensi, independensi dan profesionalisme akuntan publik berpengaruh terhadap
kualitas audit, sementara independensi berpengaruh dominan terhadap kualitas audit.
(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 27 di atas. Argumen di atas memiliki pola PP-P-J-P-D. Elemen
pendukung muncul dua kali. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Fungsi
elemenlah yang dilihat, bukan frekuensi kemunculan elemen.
Penulis memberikan pernyataan posisi. Pernyataan posisi adalah pernyataan
yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Penulis
menyatakan bahwa hasil pengujian t-test menunjukkan bahwa variabel
penerimaan dan keberlanjutan klien tidak berpangaruh signifikan terhadap
kualitas audit (0,830>P).
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: atribut-atribut kualitas audit tersebut
antara lain pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif atas
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kebutuhan klien, melakukan pekerjaan lapangan dengan tepat, keterlibatan
pimpinan KAP, dan keterlibatan komite audit.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: kepuasan klien itu
sendiri akan terwujud apabila KAP mampu menunjukkan kualitas audit bagi
klien.
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: Widagdo et al. (2002) dan Behn et al. (2008)
dalam masing-masing penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas audit
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klien. Hal ini tidak seiring
dengan hasil penelitian Putri (2010) yang menyimpulkan bahwa penerimaan dan
keberlanjutan klien dipengaruhi oleh faktor kepuasan klien.

4.2.3.10 Pola D-P-J-PP-J
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H5/P10—11 memiliki pola D-P-JPP-J. Pola ini merupakan variasi dari pola PP-D-J-P. Elemen jaminan muncul dua
kali dalam argumen. Namun, hal ini tidak menjadi masalah.
Pernyataan posisi sebagai elemen dasar sebuah argumen. Pernyataan posisi
harus didasarkan pada sebuah data atau fakta agar diterima. Jaminan digunakan
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sebagai penghubung antara pernyataan posisi dengan data atau fakta dalam sebuah
argumen. Elemen jaminan ini membutuhkan elemen pendukung untuk
memperkuat pernyataan posisi. Berikut ini disajikan beberapa bagan pola
argumen pada bagian pembahasan artikel jurnal terakreditasi bidang akuntansi
yang terdiri atas pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, dan pendukung

J

J

3

Adanya informasi yang masuk dalam
jumlah besar kemungkinan
membuat manajer tidak mampu
mengendalikan penggunaan
informasi tersebut meskipun
informasi itu penting. Ini
mengakibatkan manajer tidak mampu
mengolah informasi penting yang
masuk yang mengakibatkan manajer
kewalahan dan tidak memahami
penggunaan informasi tersebut.

Hasil pengujian JRI terhadap
ketidakjelasan peran menunjukkan
bahwa JRI berpengaruh positif
signifikan pada ketidakjelasan peran.

1

Hasil penelitian ini tidak mendukung
penelitian yang dilakukan oleh
Burney dan Widener (2007). Burney
dan Widener (2007) memperoleh
bukti empiris bahwa JRI
berpengaruh negatif terhadap
ketidakjelasan peran. Burney dan
Widener (2007) menyatakan bahwa
sistem pengukuran kinerja strategis
akan memberikan JRI yang lebih
tinggi, sehingga akan menyebabkan
berkurangnya ketidakjelasan peran.

Ketidakmampuan manajer tingkat
menengah mengolah informasi dan
menggunakan informasi yang tersedia
akan semakin menimbulkan
ketidakjelasan dalam mengambil
keputusan.

5

P
Jackson dan Farzaneh
(2012) menyatakan
bertambahnya volume
informasi yang
tersedia membuat
individu dan
organisasi semakin
kewalahan.

Semakin tinggi JRI yang tersedia
maka ketidakjelasan peran yang
dihadapi oleh manajer juga semakin
meningkat. Semakin banyaknya
informasi yang masuk akan membuat
manajer tingkat menengah
kebingungan karena tidak bisa
menggunakannya secara efektif. Hal
ini, mungkin informasi yang benarbenar penting dan dibutuhkan sedikit,
sedangkan informasi yang tidak
penting banyak diperoleh manajer.

PP
D
Bagan 28. Pola Argumen Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H5/P10—11

2

4
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Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H5/P10—11 di atas terdiri atas lima
elemen, yaitu elemen pernyataan posisi, data atau fakta, jaminan, pendukung, dan
modalitas. Untuk mengidentifikasi elemen tersebut, dapat dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 35. Elemen, Pertanyaan, dan Kalimat
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H5/P10—11
Elemen
Pernyataan
Posisi

Pertanyaan
Apa yang menjadi
pendirian atau standpoint
seorang peneliti/penulis?

Data atau
Fakta

Apa yang menjadi dasar
atau alasan pendirian
atau standpoint seorang
peneliti/penulis?

Jaminan

Apa yang menjadi dasar
pembenaran data atau
fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta
itu relevan dengan
pernyataan posisi?

Kalimat
Semakin tinggi JRI yang tersedia
maka ketidakjelasan peran yang
dihadapi oleh manajer juga semakin
meningkat.
Semakin
banyaknya
informasi yang masuk akan membuat
manajer
tingkat
menengah
kebingungan karena tidak bisa
menggunakannya secara efektif. Hal
ini, mungkin informasi yang benarbenar penting dan dibutuhkan sedikit,
sedangkan informasi yang tidak
penting banyak diperoleh manajer.
Hasil
pengujian
JRI
terhadap
ketidakjelasan peran menunjukkan
bahwa JRI berpengaruh positif
signifikan pada ketidakjelasan peran.
Hasil penelitian ini tidak mendukung
penelitian yang dilakukan oleh
Burney dan Widener (2007). Burney
dan Widener (2007) memperoleh
bukti empiris bahwa JRI berpengaruh
negatif terhadap ketidakjelasan peran.
Burney
dan
Widener
(2007)
menyatakan bahwa sistem pengukuran
kinerja strategis akan memberikan JRI
yang lebih tinggi, sehingga akan
menyebabkan
berkurangnya
ketidakjelasan peran.
Adanya informasi yang masuk dalam
jumlah besar kemungkinan membuat
manajer tidak mampu mengendalikan
penggunaan
informasi
tersebut
meskipun informasi itu penting. Ini
mengakibatkan manajer tidak mampu
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mengolah informasi penting yang
masuk yang mengakibatkan manajer
kewalahan dan tidak memahami
penggunaan informasi tersebut.
Ketidakmampuan manajer tingkat
menengah mengolah informasi dan
menggunakan informasi yang tersedia
akan
semakin
menimbulkan
ketidakjelasan dalam pengambilan
keputusan. Selain itu, juga membuat
manajer tingkat menengah tidak dapat
memahami
tugas
dan
tanggungjawabnya.
Jackson
dan
Farzaneh
(2012)
menyatakan bertambahnya volume
informasi yang tersedia membuat
individu dan organisasi semakin
kewalahan.

Pertanyaan pada tabel di atas dapat membantu identifikasi terhadap elemenelemen argumen. Untuk mendapatkan elemen pernyataan posisi, diajukan
pertanyaan

“Apa

yang

menjadi

pendirian

atau

standpoint

seorang

peneliti/penulis?”. Pertanyaan tersebut menuntun kita untuk menemukan
pernyataan posisi. Dari pertanyaan yang diajukan, dapat diketahui bagaimana
pandangan seseorang dan apa yang ia pertahankan melalui pernyataan posisi.
Lalu, untuk mendapatkan elemen data atau fakta yang menjadi dasar pernyataan
posisi penulis, diajukan pertanyaan “Apa yang menjadi dasar atau alasan
pendirian atau standpoint seorang peneliti/penulis?”. Data atau fakta menjadi
dasar atau landasan dari pernyataan posisi yang diberikan oleh penulis. Penulis
tidak begitu saja dapat memberikan pernyataan posisi tanpa disertai data atau
fakta. Data atau fakta ini digunakan sebagai bukti untuk memperkuat pernyataan
posisi. Setelah mendapatkan elemen pernyataan posisi dan data atau fakta,
dibutuhkan elemen jaminan. Untuk mendapatkan elemen tersebut, diajukan

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

224

pertanyaan “Apa yang menjadi dasar pembenaran data atau fakta yang diajukan?
Apakah data atau fakta itu relevan dengan pernyataan posisi?”. Setelah itu, untuk
mendapatkan elemen pendukung, diajukan pertanyaan “Apa yang dapat
mendukung dan memperkuat jaminan yang diajukan?”. Perhatikan bagian
pembahasan hasil penelitian data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H5/P10—11
berikut!
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian JRI terhadap ketidakjelasan peran menunjukkan bahwa JRI
berpengaruh positif signifikan pada ketidakjelasan peran. Hal ini, berarti bahwa
semakin tinggi JRI yang tersedia maka ketidakjelasan peran yang dihadapi oleh
manajer juga semakin meningkat. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian
yang dilakukan oleh Burney dan Widener (2007). Burney dan Widener (2007)
memperoleh bukti empiris bahwa JRI berpengaruh negatif terhadap ketidakjelasan
peran. Burney dan Widener (2007) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja
strategis akan memberikan JRI yang lebih tinggi, sehingga akan menyebabkan
berkurangnya ketidakjelasan peran.
Jackson dan Farzaneh (2012) menyatakan bertambahnya volume informasi yang
tersedia membuat individu dan organisasi semakin kewalahan.
Adanya informasi yang masuk dalam jumlah besar kemungkinan membuat manajer
tidak mampu mengendalikan penggunaan informasi tersebut meskipun informasi itu
penting. Ini mengakibatkan manajer tidak mampu mengolah informasi penting yang
masuk yang mengakibatkan manajer kewalahan dan tidak memahami penggunaan
informasi tersebut.
Semakin banyaknya informasi yang masuk akan membuat manajer tingkat menengah
kebingungan karena tidak bisa menggunakannya secara efektif. Hal ini, mungkin
informasi yang benar-benar penting dan dibutuhkan sedikit, sedangkan informasi
yang tidak penting banyak diperoleh manajer. Semakin banyaknya informasi yang
masuk akan membuat manajer tingkat menengah kebingungan karena tidak bisa
menggunakannya secara efektif. Hal ini, mungkin informasi yang benar-benar
penting dan dibutuhkan sedikit, sedangkan informasi yang tidak penting banyak
diperoleh manajer.
Ketidakmampuan manajer tingkat menengah mengolah informasi dan menggunakan
informasi yang tersedia akan semakin menimbulkan ketidakjelasan dalam pengambilan
keputusan. Selain itu, juga membuat manajer tingkat menengah tidak dapat memahami
tugas dan tanggungjawabnya.
Manajer dengan JRI yang memadai diharapkan untuk melihat dan melaporkan bahwa
manajer memiliki informasi yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya yang
berhubungan dengan tujuan dan mengevaluasi keputusan alternatif yang penting (Kren
1992). Semakin tinggi kuantitas dan berbagai informasi yang diperoleh dapat mendorong
ketidakjelasan, yang menyebabkan pemahaman yang saling bertentangan meskipun dengan
interpretasi konflik yang berbeda (Outland 2012).

(Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2015)

Data

Pendukung

Jaminan

Pernyataan
Posisi
Modalitas

Jaminan
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Setelah menemukan elemen argumen, dapat digambarkan pola argumen
seperti pada bagan 28 di atas. Argumen di atas memiliki pola D-P-J-PP-J. Elemen
jaminan muncul dua kali. Urutan kemunculan elemen tidak menjadi masalah.
Penulis memberikan pernyataan posisi. Pernyataan posisi adalah pernyataan
yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu persoalan. Penulis
menyatakan bahwa semakin tinggi JRI yang tersedia maka ketidakjelasan peran
yang dihadapi oleh manajer juga semakin meningkat. Semakin banyaknya
informasi yang masuk akan membuat manajer tingkat menengah kebingungan
karena tidak bisa menggunakannya secara efektif. Hal ini, mungkin informasi
yang benar-benar penting dan dibutuhkan sedikit, sedangkan informasi yang tidak
penting banyak diperoleh manajer.
Pernyataan posisi harus didasarkan pada data atau fakta agar dapat
dipercaya. Toulmin, dkk. (1979: 25) mengatakan bahwa setelah memberikan
pernyataan posisi, harus dipertimbangkan dasar apa yang diperlukan agar
pernyataan posisi dapat diterima sebagai hal yang kuat dan terpercaya. Oleh
karena itu, penulis memberikan data berikut: hasil pengujian JRI terhadap
ketidakjelasan peran menunjukkan bahwa JRI berpengaruh positif signifikan pada
ketidakjelasan peran. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Burney dan Widener (2007). Burney dan Widener (2007)
memperoleh bukti empiris bahwa JRI berpengaruh negatif terhadap ketidakjelasan
peran. Burney dan Widener (2007) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja
strategis akan memberikan JRI yang lebih tinggi, sehingga akan menyebabkan
berkurangnya ketidakjelasan peran. Data yang diberikan oleh penulis ini berupa
hasil perhitungan statistik. Mengacu pada pendapat Toulmin, dkk. (1979), data
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atau fakta pada sebuah argumen dapat berupa pengamatan eksperimen,
pengetahuan umum, data statistik, dan kesaksian seseorang.
Selanjutnya, antara pernyataan posisi dan data atau fakta harus dijembatani
oleh jaminan. Jaminan ini fungsinya untuk menghubungkan pernyataan posisi dan
data atau fakta. Toulmin, dkk. (1979: 26) menegaskan bahwa setelah
mendapatkan data, maka harus diperiksa apakah data yang diberikan benar-benar
memberikan dukungan untuk pernyataan posisi dan bukanlah merupakan
informasi yang tidak relevan yang tidak ada hubungannya dengan pernyataan
posisi. Oleh karena itu, penulis memberikan jaminan berikut: adanya informasi
yang masuk dalam jumlah besar kemungkinan membuat manajer tidak mampu
mengendalikan penggunaan informasi tersebut meskipun informasi itu penting.
Ini mengakibatkan manajer tidak mampu mengolah informasi penting yang masuk
yang mengakibatkan manajer kewalahan dan tidak memahami penggunaan
informasi tersebut. Ketidakmampuan manajer tingkat menengah mengolah
informasi dan menggunakan informasi yang tersedia akan semakin menimbulkan
ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, juga membuat manajer
tingkat menengah tidak dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya.
Jaminan itu sendiri membutuhkan pendukung agar kuat. Pendukung jaminan
yang diberikan oleh penulis yaitu: Jackson dan Farzaneh (2012) menyatakan
bertambahnya volume informasi yang tersedia membuat individu dan organisasi
semakin kewalahan.
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4.2.3.11 Kadar Ketajaman Argumen dengan Pola Dasar PP-D-J-P
Kadar ketajaman argumen dapat dilihat dari dua hal, yaitu (1) kelengkapan
elemen-elemen argumen dan (2) ada atau tidaknya elemen dasar argumen. Kadar
ketajaman ini diukur berdasarkan pola argumen yang dibuat dengan menggunakan
rubrik. Rubrik ini dikembangkan berdasarkan Toulmin’s Argumen Assignment
dengan menggunakan skala 7 dan 10. Melalui skala tersebut, kadar ketajaman
argumen dinyatakan dalam kategori.
Di bawah ini merupakan kadar ketajaman argumen data dengan pola PP-D-JP yang meliputi data-data berikut.
1) PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H72/P12
2) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H23/P3
3) PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P1
4) PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2
5) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18
6) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14
7) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41
8) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P40
9) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5
10) PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3
11) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H49/P32
12) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H129/P1
13) PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H5/P10—11
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(1) Kadar Ketajaman Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen Argumen
Kadar ketajaman argumen berdasarkan kelengkapan elemen-elemen argumen,
dilihat dari elemen yang menyusun agumen. Toulmin, dkk. (1979: 25)
menyatakan bahwa claim, ground, warrant, backing, modal qualifiers, and
possible rebuttals are connected together. Artinya, kehadiran setiap elemen pada
argumen bersinergi dan saling menguatkan. Oleh karena itu, ketidakhadiran satu
elemen berpotensi untuk melemahkan.
Kadar ketajaman argumen berdasarkan kelengkapan elemen-elemen argumen
dikembangkan rubrik dengan skala 7. Rubrik ini dikembangkan berdasarkan I
Rubric Toulmin’s Argumen Assignment. Melalui skala tersebut, kadar ketajaman
argumen dinyatakan dalam kategori. Perhatikan tabel berikut!

Tabel 36. Kadar Ketajaman Argumen
Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen Argumen
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kode Data
PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H72/P12
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H23/P3
PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P1
PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P4
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5
PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H49/P32
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H129/P1
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H5/P10—11

Kategori
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat

Data-data di atas terdiri atas elemen pernyataan posisi, data atau fakta,
jaminan, dan pendukung. Kadar ketajaman argumen data-data tersebut termasuk
kategori kuat. Dalam rubrik penilaian kadar ketajaman argumen berdasarkan
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kelengkapan elemen-elemen argumen yang terdapat pada tabel 8, dapat dilihat
kategori kuat ini terdiri atas empat elemen yaitu elemen pernyataan posisi, data
atau fakta, jaminan, dan pendukung.

(2) Kadar Ketajaman Berdasarkan Ada atau Tidaknya Elemen Dasar
Argumen
Kadar ketajaman argumen berdasarkan ada atau tidaknya elemen dasar
argumen yaitu diukur dari ada atau tidaknya pernyataan posisi atau claim.
Mengacu pada pengertian argumen oleh Toulmin, dkk. (1979: 13), dapat dilihat
bahwa elemen dasar argumen yaitu pernyataan posisi atau claim. Pernyataan
posisi adalah pernyataan yang berisi pendapat atau pendirian seseorang pada suatu
persoalan.
Kadar ketajaman argumen berdasarkan berdasarkan ada atau tidaknya elemen
dasar argumen (pernyataan posisi/claim) dikembangkan rubrik dengan skala 10.
Rubrik ini dikembangkan berdasarkan I Rubric Toulmin’s Argumen Assignment.
Melalui skala tersebut, kadar ketajaman argumen dinyatakan dalam kategori.
Perhatikan tabel di bawah ini!

Tabel 37. Kadar Ketajaman Argumen
Berdasarkan Ada atau Tidaknya Elemen Dasar Argumen (Pernyataan
Posisi/Claim)
No.
1
2
3
4
5
6
7

Kode Data
PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H72/P12
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H23/P3
PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P1
PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41

Kategori
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
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8
9
10
11
12
13

PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P4
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5
PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H49/P32
PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H129/P1
Data PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H5/P10—11
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Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat
Kuat

Data-data di atas terdiri atas elemen pernyataan posisi, data atau fakta,
jaminan, dan pendukung. Kadar ketajaman argumen data tersebut termasuk
kategori kuat. Dalam rubrik penilaian kadar ketajaman argumen berdasarkan ada
atau tidaknya elemen dasar argumen yang terdapat pada tabel 9, dapat dilihat
kategori kuat ini terdiri atas empat elemen yaitu elemen pernyataan posisi, data
atau fakta, jaminan, dan pendukung.
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BAB V
PENUTUP

Dalam bab ini, akan dikaji dua hal, yaitu (1) simpulan dan (2) saran.
Simpulan berisi rangkuman atas keseluruhan penelitian ini, sedangkan saran
meliputi hal-hal yang kiranya perlu diperhatikan oleh (1) mahasiswa dan
akademisi, (2) lembaga pengelola jurnal di perguruan tinggi, dan (3) penelitian
lain.

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap pola dan kadar ketajaman argumen pada
bagian pembahasan hasil penelitian artikel jurnal terakreditasi Jurnal Akuntansi
dan Keuangan 2014 dan Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2015, ditemukan pola
argumen berikut: (1) D- PP, (2) D-J-PP, (3) D-PP-J, (4) PP-J-D, (5) PP-D-J-P, (6)
D-J-P-PP, (7) D-J-PP-P, (8) D-P-PP-J, (9) PP-J-D-P, (10) J-D-PP-P, (11) J-P-PPD, (12) J-PP-P-D, (13) PP-P-J-P-D, dan (14) D-P-J-PP-J.
Dari pola argumen yang ditemukan, dapat dilihat kadar ketajaman argumen.
Kadar ketajaman argumen dilihat dari dua hal yaitu: (1) berdasarkan kelengkapan
elemen-elemen argumen dan (2) berdasarkan ada atau tidaknya elemen dasar
argumen (pernyataan posisi/claim). Kadar ketajaman argumen pada bagian
pembahasan hasil penelitian artikel jurnal terakreditasi bidang akuntansi yang
diukur berdasarkan kelengkapan elemen-elemen argumen meliputi kategori: (1)
cukup lemah, (2) cukup kuat, dan (3) kuat. Kadar ketajaman argumen pada bagian
pembahasan hasil penelitian artikel jurnal terakreditasi tersebut yang diukur
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berdasarkan ada atau tidaknya elemen dasar argumen (pernyataan posisi/claim)
meliputi kategori: (1) cukup lemah, (2) cukup kuat, dan (3) kuat. Kadar ketajaman
argumen dalam pembahasan hasil penelitian artikel jurnal terakreditasi bidang
akuntansi dominan pada kategori kuat.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil temuan penelitian, ada beberapa saran yang diharapkan
berguna bagi pihak-pihak terkait. Saran ditujukan untuk (1) mahasiswa dan
akademisi, (2) lembaga pengelola jurnal di perguruan tinggi, dan (3) peneliti
lanjutan. Berikut merupakan saran yang diharapkan berguna bagi tiga pihak yang
telah disebutkan di atas.
(1) Bagi Mahasiswa dan Akademisi
Mahasiswa dan akademisi sebagai insan yang diharapkan dapat berpikir
ilmiah perlu memperhatikan penggunaan elemen-elemen. Mahasiswa dan
akademisi diharapkan mampu menerapkan penggunaaan elemen-elemen
argumen pada karya tulis ilmiah agar tulisannya berkualitas baik dan
memiliki kadar ketajaman argumen yang kuat.
(2) Bagi Lembaga Pengelola Jurnal di Perguruan Tinggi
Lembaga pengelola jurnal di perguruan tinggi yang menerbitkan jurnal
diharapkan dapat menyeleksi setiap artikel yang dikirimkan kepada redaksi.
Penyeleksian ini berhubungan dengan kadar ketajaman argumen pada bagian
pembahasan artikel. Ini dilakukan guna menjaga kualitas jurnal agar tetap
memiliki reputasi yang baik dan meningkatkan martabat karya tulis ilmiah
Indonesia.
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(3) Peneliti Lain
Penelitian ini mengkaji pola dan kadar ketajaman argumen pada bagian
pembahasan hasil penelitian artikel jurnal terakreditasi bidang akuntansi.
Peneliti lain yang ingin mengkaji pola dan kadar ketajaman argumen artikel
jurnal terakreditasi dapat meneliti bidang lainnya agar memperkaya penelitian
mengenai pola dan kadar ketajaman argumen pada artikel jurnal terakreditas
di Indonesia.
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Legenda
Berikut ini merupakan legenda yang berisi keterangan penggunaan singkatan dan pengertian

elemen-elemen argumen agar

triangulator dapat dengan mudah memvalidasi data.
No. Singkatan

Keterangan

1

PP

Pernyataan Posisi (Claim)

2

D

Data atau Fakta (Ground)

Pengertian
Pernyataan yang berisi pendapat atau posisi seseorang pada suatu persoalan.
Dasar dari pemberian pernyataan posisi yang digunakan untuk memperkuat
pernyataan posisi.
Jembatan yang menghubungkan pernyataan posisi yang diberikan dengan data

3

J

Jaminan (Warrant)

atau fakta yang ada. Jaminan ini memperlihatkan hubungan pernyataan posisi
dengan fakta atau data yang menjadi dasar pemberian pernyataan posisi.

4

P

Pendukung (Backing)

Hal-hal yang dapat mendukung jaminan agar pernyataan posisi (claim)
semakin kuat.
Penanda yang menunjukkan derajat kepastian sebuah pernyataan posisi

5

M

Modalitas (Modal Qualifiers)

(claim). Penanda ini berupa keterangan modalitas seperti mungkin, pasti, dan
tentu.

6

Pc

Pengecualian (Possibel Rebuttal)

Lingkungan atau situasi yang dapat digunakan untuk memperkuat argumen
ketika pernyataan posisi mendapat sanggahan atau penolakan.
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RUBRIK PENILAIAN
POLA DAN KADAR KETAJAMAN ARGUMEN
a.

Kadar Ketajaman Argumen Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen Argumen
Skor Kadar Ketajaman Argumen
Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen
No.
Argumen
Pola Dasar Argumen
1
2
3
4
5
6
7
D
1

PP
2

D PP
3

J
4

D PP
J P
5

D PP
J P
6

D PP
M

J P
7
D PP
M Pc
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Kategori
Sangat Lemah
Lemah
Cukup Lemah
Cukup Kuat
Kuat
Sangat Kuat

Sempurna
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b. Kadar Ketajaman Argumen Berdasarkan Ada atau Tidaknya Elemen Dasar Argumen (Pernyataan Posisi/Claim)
Skor Kadar Ketajaman Argumen Berdasarkan Ada atau
Tidaknya Elemen Dasar Argumen (Claim/Pernyataan Posisi)
No.
Pola Dasar Argumen
Kategori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sangat Buruk
1
D

D J
2

Buruk
P
3

Cukup Buruk
D J
P
4

D J
Sangat Lemah
M
P
5

D J
Lemah
M Pc
D PP
6

Cukup Lemah
J
7

Cukup Kuat
D PP
J P
8

Kuat
D PP
J P
9

D PP
Sangat Kuat
M
J P
10

D PP
Sempurna
M Pc
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TRIANGULASI DATA

Berikut ini adalah hasil analisis data penelitian Pola dan Kadar Argumen pada Bagian Pembahasan Artikel Jurnal Terakreditasi Bidang Akuntansi yang perlu divalidasi oleh ahli atau pakar. Berilah tanda centang () pada
kolom “setuju” atau “tidak setuju” yang menggambarkan penilaian Anda terhadap hasil analisis elemen-elemen argumen serta berilah catatan pada kolom keterangan yang dapat membantu kebenaran hasil analisis elemenelemen argumen.
A. Pola-pola Argumen

Elemen-elemen Argumen
Pernyataan

Pola Dasar

Data atau Fakta

No.

Argumen

Posisi

1

Berdasarkan hasil uji
regresi menunjukkan
bahwa hipotesis pertama
(H1) ditolak, sedangkan
kedua hipotesis lainnya,
masing-masing H2 dan H3
diterima. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa tidak
terdapat pengaruh antara
pengungkapan
sustainability report
dimensi ekonomi (EC)
dengan kinerja keuangan,
ada pengaruh antara
pengungkapan
sustainability report
dimensi lingkungan (EN)
dengan kinerja keuangan,
dan ada pengaruh antara
pengungkapan
sustainability report
dimensi sosial (SO)
dengan kinerja keuangan.

Tidak terdapat
pengaruh antara
pengungkapan
sustainability
report dimensi
ekonomi (EC)
dengan kinerja
keuangan, ada
pengaruh antara
pengungkapan
sustainability
report dimensi
lingkungan (EN)
dengan kinerja
keuangan, dan ada
pengaruh antara
pengungkapan
sustainability
report dimensi
sosial (SO) dengan
kinerja keuangan.

Berdasarkan hasil uji
regresi menunjukkan
bahwa hipotesis
pertama (H1)
ditolak, sedangkan
kedua hipotesis
lainnya, masingmasing H2 dan H3
diterima.

Bagi perusahaan
kecil,
pengungkapan

Pengambilan
keputusan untuk
pengujian ini

Jaminan

Dukungan

Pengambilan keputusan
untuk pengujian ini
menggunakan nilai

Modalitas Pengecualian

Berdasarkan hasil
perhitungan analisis
regresi, dapat
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Setuju

Argumen

D

(PA/JAK/NOV/2014/V16/
NO.2/H99/P2)
2

Triangulator

PP

Tidak
Setuju
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signifikansi (p-value)
dengan kriteria jika pvalue ≤ 0,05 maka hasil
penelitian ini diterima,
dengan ketentuan jika
koefisien regresi yang
diperoleh adalah signifikan
dan positif. Berdasarkan
hasil perhitungan analisis
regresi, dapat diuraikan
bahwa semakin besar
perusahaan maka tingkat
pengungkapan CSR
semakin kecil, dan
sebaliknya. Hal ini dapat
dimaknai bahwa terdapat
kecenderungan bagi
perusahaan untuk
melakukan bentuk
tanggung jawab sosial.
Bagi perusahaan kecil,
pengungkapan CSR
merupakan hal yang
penting karena mengingat
pengungkapan CSR dapat
dikatakan sebagai suatu
strategi marketing guna
mendapat kepercayaan
dari masyarakat.

CSR merupakan
hal yang penting
karena mengingat
pengungkapan
CSR dapat
dikatakan sebagai
suatu strategi
marketing guna
mendapat
kepercayaan dari
masyarakat.

menggunakan nilai
signifikansi (pvalue) dengan
kriteria jika p-value
≤ 0,05 maka hasil
penelitian ini
diterima, dengan
ketentuan jika
koefisien regresi
yang diperoleh
adalah signifikan
dan positif.

diuraikan bahwa
semakin besar
perusahaan maka
tingkat
pengungkapan CSR
semakin kecil, dan
sebaliknya. Hal ini
dapat dimaknai
bahwa terdapat
kecenderungan bagi
perusahaan untuk
melakukan bentuk
tanggung jawab
sosial.

Penguatan peran
auditor internal
pada aspek
perencanaan
mendesak untuk
diwujudkan. Ketika
praktik-praktik
penyalahgunaan
anggaran semakin
marak terjadi, baik
pada lembaga
departemen/
lembaga

Namun faktanya,
selama ini Aparat
Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)
„masuk‟ setelah
potensi
penyelewengan
keuangan Negara
sudah di ekspose ke
publik
(Warta Pengawasan
2013).

Overlapping pada
penganggaran dana
dekonsentrasi dan
dana perimbangan
dalam rangka
otonomi daerah,
berimbas pada
pemborosan uang
rakyat.

J
D

PP



(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H104/P11)
3

Penguatan peran auditor
internal pada aspek
perencanaan mendesak
untuk diwujudkan. Ketika
praktik-praktik
penyalahgunaan anggaran
semakin marak terjadi,
baik pada lembaga
departemen/ lembaga
nondepartemen maupun
pemerintah daerah.
Overlapping pada
penganggaran dana

J
D
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dekonsentrasi dan dana
nondepartemen
perimbangan dalam rangka maupun
otonomi daerah, berimbas pemerintah daerah.
pada pemborosan uang
rakyat. Namun faktanya,
selama ini Aparat
Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)
„masuk‟ setelah potensi
penyelewengan keuangan
Negara sudah di ekspose
ke publik
(Warta Pengawasan 2013).
(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H112/P13)
4

Hasil pengujian
menunjukkan temuan yang
konsisten bahwa kinerja
CSR berpengaruh positif
terhadap kinerja CSR.
Hasil ini menunjukkan
dukungan teori berbasis
ekonomi. Teori berbasis
ekonomi, khususnya teori
pensignalan (signaling
theory) memprediksi
bahwa tingkat kinerja CSR
berpengaruh positif
terhadap tingkat
pengungkapan CSR.
Perusahaan yang
mempunyai kinerja CSR
yang baik mempunyai
motivasi untuk
menunjukkan kinerja yang
baik tersebut dan tidak
dapat dicapai oleh
perusahaan-perusahaan
lain. Tindakan ini
dilakukan karena
perusahaan yang
mempunyai berita baik
(good news) (kinerja CSR
yang baik) cenderung

Perusahaan yang
mempunyai kinerja
CSR yang baik
mempunyai
motivasi untuk
menunjukkan
kinerja yang baik
tersebut dan tidak
dapat dicapai oleh
perusahaanperusahaan lain.

Hasil pengujian
menunjukkan
temuan yang
konsisten bahwa
kinerja CSR
berpengaruh positif
terhadap kinerja
CSR.

Tindakan ini
dilakukan karena
perusahaan yang
mempunyai berita
baik (good news)
(kinerja CSR yang
baik) cenderung
untuk
mengungkapkannya
agar masyarakat bisa
membedakan
perusahaan tersebut
dengan perusahaan
lain dengan berita
buruk (bad news)
(kinerja CSR yang
kurang baik).

Hasil ini
menunjukkan
dukungan teori
berbasis ekonomi.
Teori berbasis
ekonomi,
khususnya teori
pensignalan
(signaling theory)
memprediksi
bahwa tingkat
kinerja CSR
berpengaruh
positif terhadap
tingkat
pengungkapan
CSR.
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untuk mengungkapkannya
agar masyarakat bisa
membedakan perusahaan
tersebut dengan
perusahaan lain dengan
berita buruk (bad news)
(kinerja CSR yang kurang
baik).

(PA/JAK/NOV/2014/V16/
NO.2/H72/P12)
5

Konsepsi pengendalian
internal di sektor publik
bertujuan untuk mencapai
pengelolaan keuangan
publik yang efektif,
efisien, transparan, dan
akuntabel (pasal 2 PP No.
60 Tahun 2008).
Keberadaan sistem
pengendalian internal
sangat penting bagi suatu
institusi karena
Pengendalian yang lemah
akan mengakibatkan
kerugian, skandal,
kegagalan, bahkan
kebangkrutan (bankrupcy)
atau rusaknya reputasi.
Jika risiko dibiarkan saja
tanpa adanya media
pengendali risiko, maka
hal tersebut akan menjadi
permasalahan institusi
dalam mencapai tujuannya
(Pickett 2003:86).
Berdasarkan lima
komponen pengendalian
internal Sistem
Pengendalian
Internal Pemerintah (PP
No. 60 tahun 2008), studi
ini menemukan fakta
tentang SPI di PTN X.

Keberadaan sistem
pengendalian
internal sangat
penting bagi suatu
institusi karena
Pengendalian yang
lemah akan
mengakibatkan
kerugian, skandal,
kegagalan, bahkan
kebangkrutan
(bankrupcy) atau
rusaknya reputasi.

Berdasarkan lima
komponen
pengendalian
internal Sistem
Pengendalian
Internal Pemerintah
(PP No. 60 tahun
2008), studi ini
menemukan fakta
tentang SPI di PTN
X.

Konsepsi
pengendalian
internal di sektor
publik bertujuan
untuk mencapai
pengelolaan
keuangan publik
yang efektif, efisien,
transparan, dan
akuntabel (pasal 2
PP No. 60 Tahun
2008).

Jika risiko
dibiarkan saja
tanpa adanya
media pengendali
risiko, maka hal
tersebut akan
menjadi
permasalahan
institusi dalam
mencapai
tujuannya (Pickett
2003:86).

J
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(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H23/P3)
6

Dari hasil pengujian
hipotesis yang kedua
menunjukkan variabel
spesialisasi industri auditor
(SPEC) memiliki t-hitung
sebesar -3,038 dan nilai
signifikansi sebesar 0,003.
Jika memperhatikan
tingkat signifikansinya
berada di bawah 0,05
maka spesialisasi industri
auditor berpengaruh
negatif terhadap
manajemen laba. Hal ini
berarti bahwa hipotesis 2
diterima. Hasil pengujian
hipotesis kedua ini sejalan
dengan penelitian yang
dilakukan oleh Balsam et
al. (2003) dan Gerayli et
al. (2011) yang
menunjukkan bahwa
spesialisasi industri auditor
berpengaruh negatif
dengan manajemen laba.
Hasil penelitian ini juga
konsisten dengan
penelitian dilakukan
Gramling et al. (2001)
menunjukkan bahwa
penggunaan spesialisasi
industri auditor dapat
mengetahui adanya
manajemen laba,
kesalahan prediksi dan
kemampuan untuk
memprediksi arus kas
mendatang. Becker et al.
(1998) menjelaskan bahwa
spesialisasi industri auditor
dapat mendeteksi
manajemen laba karena
spesialisasi industri auditor
memiliki pengetahuan

Kemampuan
spesialisasi industri
auditor untuk
mendeteksi
manajemen laba
akan mendorong
klien untuk tidak
melakukan
manajemen laba
sehingga kualitas
laba meningkat.

Dari hasil pengujian
hipotesis yang kedua
menunjukkan
variabel spesialisasi
industri auditor
(SPEC) memiliki thitung sebesar 3,038 dan nilai
signifikansi sebesar
0,003.

Jika memperhatikan
tingkat
signifikansinya
berada di bawah
0,05 maka
spesialisasi industri
auditor berpengaruh
negatif terhadap
manajemen laba. Hal
ini berarti bahwa
hipotesis 2 diterima.

Hasil pengujian
hipotesis kedua
ini sejalan dengan
penelitian yang
dilakukan oleh
Balsam et al.
(2003) dan
Gerayli et al.
(2011) yang
menunjukkan
bahwa spesialisasi
industri auditor
berpengaruh
negatif dengan
manajemen laba.
Hasil penelitian
ini juga konsisten
dengan penelitian
dilakukan
Gramling et al.
(2001)
menunjukkan
bahwa
penggunaan
spesialisasi
industri auditor
dapat mengetahui
adanya
manajemen laba,
kesalahan
prediksi dan
kemampuan
untuk
memprediksi arus
kas mendatang.
Becker et al.
(1998)
menjelaskan
bahwa spesialisasi
industri auditor
dapat mendeteksi
manajemen laba
karena
spesialisasi
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lebih (superior knowledge)
tentang industri tertentu.
Kemampuan spesialisasi
industri auditor untuk
mendeteksi manajemen
laba akan mendorong klien
untuk tidak melakukan
manajemen laba sehingga
kualitas laba meningkat.

industri auditor
memiliki
pengetahuan lebih
(superior
knowledge)
tentang industri
tertentu.

(PA/JAK/MEI/2014/V16/
NO.1/H59/P1)
7

Gaya pendekatan
organisasi sektor publik ke
masyarakat dalam
kaitannya di aspek
hubungan masyarakat
seharusnya dilakukan pola
dua arah. Kenyataan di
lapangan, pola dua arah ini
terjadi di Pondok
Pesantren Sunan Drajat
Lamongan sementara
untuk pola inisiatif satu
arah oleh organisasi terjadi
di RSAB Soerya Sidoarjo
dan Universitas Widya
Kartika Surabaya. Hal ini
sangat dimungkinkan cara
pandang organisasi dalam
melihat hubungannya
dengan masyarakat.
Pola dua arah akan
mungkin terwujud apabila
organisasi sektor publik ini
memandang pendekatan
hubungan ke masyarakat
adalah sebagai pendekatan
mitra, sementara pola satu
arah masih dimungkinkan
karena adanya cara
pandang organisasi sektor
publik dalam memandang
dirinya sebagai pemberi
donasi dan aspek
hubungan masyarakat

Gaya pendekatan
organisasi sektor
publik ke
masyarakat dalam
kaitannya di aspek
hubungan
masyarakat
seharusnya
dilakukan pola dua
arah.

Kenyataan di
lapangan, pola dua
arah ini terjadi di
Pondok Pesantren
Sunan Drajat
Lamongan
sementara untuk
pola inisiatif satu
arah oleh organisasi
terjadi di RSAB
Soerya Sidoarjo dan
Universitas Widya
Kartika Surabaya.

Hal ini sangat
dimungkinkan cara
pandang organisasi
dalam melihat
hubungannya dengan
masyarakat.

Pola dua arah
akan mungkin
terwujud apabila
organisasi sektor
publik ini
memandang
pendekatan
hubungan ke
masyarakat
adalah sebagai
pendekatan mitra,
sementara pola
satu arah masih
dimungkinkan
karena adanya
cara pandang
organisasi sektor
publik dalam
memandang
dirinya sebagai
pemberi donasi
dan aspek
hubungan
masyarakat
sebagai bagian
dari aksi
komunikasi
pencitraan yang
positif (Irianta
2004; Imran
2012).
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sebagai bagian dari aksi
komunikasi pencitraan
yang positif (Irianta 2004;
Imran 2012).
(PA/JAK/MEI/2014/V16/
NO.1/H40/P1—2)
8

Kalambusang (kejujuran)
merupakan nilai yang
utama dalam mencapai
derajat manuntungi,
(Hijjang 2005:258) sifat
jujur (lambusu’) sangat
dituntut pada setiap
pimpinan pemerintahan,
ketegasan (gattang) pada
setiap pemangku adat,
kesabaran (sabbara’) pada
setiap penghulu agama,
dan ketawakkalan
(nappiso’na) pada seorang
tabib. Keempat nilai
tersebut kemudian
melembaga dan disebut
appa’ pa’gentunna tanaya
na pattungkulu’na langi’
(empat penggantung bumi
dan empat penopang
langit). Jumarlin seorang
tokoh agama di Desa Tana
Toa Kajang menjelaskan
bahwa:
Seorang imam dusun
ato (atau) imam desa,
dia itu harus betulbetul siap memikul
tanggung jawab yang
diberikan sama dia,
kasara’na mesti na
lambusi nia’na ilalang
atinna.

Kejujuran
(kalambusang)
dalam berniat ini
merupakan tahap
awal dalam
akuntabilitas.
Kejujuran yang
dibutuhkan dalam
tahap akuntabilitas
berikutnya adalah
jujur dalam proses
akuntabilitas.

Jumarlin seorang
tokoh agama di Desa
Tana Toa Kajang
menjelaskan bahwa:
Seorang imam
dusun ato (atau)
imam desa, dia itu
harus betul-betul
siap memikul
tanggung jawab
yang diberikan sama
dia, kasara’na mesti
na lambusi nia’na
ilalang atinna.
Artinya: Secara
garis besarnya dia
harus jujur berniat
dalam hati. Nasaba’
punna sala-salangi
batena anjama, ia
tonji anggappai
sarenna... (sambil
menunjuk ke atas)
(karena kalau tidak
melaksanakan
dengan baik, maka
dia sendiri yang
akan menanggung
akibatnya).

Kalambusang
(kejujuran)
merupakan nilai
yang utama dalam
mencapai derajat
manuntungi,
(Hijjang 2005:258)
sifat jujur (lambusu’)
sangat dituntut pada
setiap pimpinan
pemerintahan,
ketegasan (gattang)
pada setiap
pemangku adat,
kesabaran (sabbara’)
pada setiap penghulu
agama, dan
ketawakkalan
(nappiso’na) pada
seorang tabib.

Seperti apa yang
disampaikan oleh
Puang Masong:
Dalam
penerimaan zakat
dan
penyalurannya,
saya menulisnya
dikertas pak...
(sambil
memperlihatkan
beberapa lembar
kertas yang
berisikan namanama pembayar
zakat). Tapi yang
paling penting itu
pak...bagaimana
caranya zakat itu
bisa diterima
sama orang yang
berhak
menerimanya.
Tidak sambarang
(asal) diberikan
sama orang
miskin, yang
penting itu pak...
adaki namanya di
daftar. Yang
penting lagi untuk
masyarakat itu
pak...zakatnya
diterima dengan
baik (dido‟akan).

Artinya: Secara garis
besarnya dia harus
jujur berniat dalam
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hati. Nasaba’ punna
sala-salangi batena
anjama, ia tonji
anggappai sarenna...
(sambil menunjuk ke
atas) (karena kalau
tidak melaksanakan
dengan baik, maka dia
sendiri yang akan
menanggung
akibatnya).
Penjelasan Jumarlin dapat
dipahami bahwa,
seseorang yang diberi
amanah harus jujur dalam
berniat, bukan
memaksakan kehendak
untuk menerima suatu
amanah yang sebenarnya
tidak disanggupi.
Kejujuran (kalambusang)
dalam berniat ini
merupakan tahap awal
dalam akuntabilitas.
Kejujuran yang
dibutuhkan dalam tahap
akuntabilitas berikutnya
adalah jujur dalam proses
akuntabilitas. Seperti apa
yang disampaikan oleh
Puang Masong:
Dalam penerimaan
zakat dan
penyalurannya, saya
menulisnya dikertas
pak... (sambil
memperlihatkan
beberapa lembar
kertas yang berisikan
nama-nama pembayar
zakat). Tapi yang
paling penting itu
pak...bagaimana
caranya zakat itu bisa
diterima sama orang
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yang berhak
menerimanya. Tidak
sambarang (asal)
diberikan sama orang
miskin, yang penting
itu pak... adaki
namanya di daftar.
Yang penting lagi
untuk masyarakat itu
pak...zakatnya
diterima dengan baik
(dido‟akan).
(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H35/P18)
9

Masalah penataan dan
penertiban PKL yang
seringkali menjadi sebuah
fenomena yang kurang
mengenakkan sebenarnya
bukan hanya kesalahan
petugas (SATPOL PP),
namun seringkali
diakibatkan kurangnya
kesadaran yang tinggi
PKL untuk mengikuti
aturan-aturan yang ada.
Kesadaran diri PKL yang
seringkali melanggar
aturan pemerintah dalam
hal penataan dan
pemberdayaan PKL juga
disampaikan oleh
informan Yuto, seperti
dalam kutipan berikut ini:
“...Enggi lerres ja’reng
ta’olle Pak...
se lerres se ngojug...kan
tempat
ta’ olle...terlarang
maksoddha...
manabi alanggar kan
ta’olle...ghi
manabi nga’ kule ghi’
eojug ghi
ta’oneng pole...”

Masalah penataan
dan penertiban
PKL yang
seringkali menjadi
sebuah fenomena
yang kurang
mengenakkan
sebenarnya bukan
hanya kesalahan
petugas (SATPOL
PP), namun
seringkali
diakibatkan
kurangnya
kesadaran yang
tinggi PKL untuk
mengikuti aturanaturan yang ada.

“...Enggi lerres
ja’reng ta’olle Pak...
se lerres se
ngojug...kan tempat
ta’ olle...terlarang
maksoddha...
manabi alanggar
kan ta’olle...ghi
manabi nga’ kule
ghi’ eojug ghi
ta’oneng pole...”
(“...Iya benar kan
tidak boleh
Pak...yang benar
yang ngusir...
kan tempat tidak
boleh...terlarang
maksudnya...kalau
melanggar
kan tidak boleh...ya
kalau seperti
saya masih diusir ya
dak tahu
lagi...”)

Menurutnya
pengusiran ataupun
penggusuran
terhadap PKL
semata-semata
bukan hanya
kesalahan
pemerintah
(SATPOL PP) tapi
kadang kala
diakibatkan oleh
PKL yang bandel
dan tidak
mengindahkan
aturan-aturan yang
ada misalnya
berjualan di lokasi
kemacetan lalu lintas
ataupun di jalanjalan utama.

Namun demikian
pemerintah
harusnya mencari
solusi atas
masalah ini
dengan baik
(bukan dengan
kekerasan).
Terlebih lagi
posisi seperti
dirinya yang
seringkali merasa
risau dan gelisah
karena sampai
saat ini tidak tahu
apakah ia
termasuk dalam
penggusuran atau
tidak. Walaupun
secara resmi ia
terdata sebagai
wajib pajak dan
retribusi, namun
keberadaannya
yang tidak
mempunyai ijin
tetap akan selalu
kawatir terhadap
kegiatan penataan
dan penertiban
ini.
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(“...Iya benar kan tidak
boleh
Pak...yang benar yang
ngusir...
kan tempat tidak
boleh...terlarang
maksudnya...kalau
melanggar
kan tidak boleh...ya kalau
seperti
saya masih diusir ya dak
tahu
lagi...”)
Menurutnya pengusiran
ataupun penggusuran
terhadap PKL sematasemata bukan hanya
kesalahan pemerintah
(SATPOL PP) tapi kadang
kala diakibatkan oleh PKL
yang bandel dan tidak
mengindahkan aturanaturan yang ada misalnya
berjualan di lokasi
kemacetan lalu lintas
ataupun di jalan-jalan
utama. Namun demikian
pemerintah harusnya
mencari solusi atas
masalah ini dengan baik
(bukan dengan kekerasan).
Terlebih lagi posisi seperti
dirinya yang seringkali
merasa risau dan gelisah
karena sampai saat ini
tidak tahu apakah ia
termasuk dalam
penggusuran atau tidak.
Walaupun secara resmi ia
terdata sebagai wajib pajak
dan retribusi, namun
keberadaannya yang tidak
mempunyai ijin tetap akan
selalu kawatir terhadap
kegiatan penataan dan
penertiban ini.
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(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H60/P13—14)
10

Dalam dua dekade
terakhir, para peneliti
akuntansi memiliki bukti
bahwa full cost (dalam
literatur ekonomi disebut
sebagai biaya normal)
adalah bentuk dominan
dari perilaku harga.
Temuan ini
mengkonfirmasi penelitian
sebelumnya (Lucas 2003).
Sementara, Roslender dan
Hart (2003) mengatakan
bahwa dalam penetapan
harga perlu pertimbangan
mendalam dan teliti guna
memperoleh harga yang
benar-benar sesuai dengan
keinginan dan tujuan.
Keputusan harga
merupakan keputusan
yang sulit karena adanya
faktor-faktor yang
mempengaruhi, baik faktor
intern maupun ekstern.
Adapun faktor-faktor
tersebut adalah keadaan
perekonomian, penawaran
dan permintaan, biaya,
tujuan, dan faktor lainnya.

Keputusan harga
merupakan
keputusan yang
sulit karena adanya
faktor-faktor yang
mempengaruhi,
baik faktor intern
maupun ekstern.

Dalam dua dekade
terakhir, para
peneliti akuntansi
memiliki bukti
bahwa full cost
(dalam literatur
ekonomi disebut
sebagai biaya
normal) adalah
bentuk dominan dari
perilaku harga.

Adapun faktor-faktor
tersebut adalah
keadaan
perekonomian,
penawaran dan
permintaan, biaya,
tujuan, dan faktor
lainnya.

Temuan ini
mengkonfirmasi
penelitian
sebelumnya
(Lucas 2003).
Sementara,
Roslender dan
Hart (2003)
mengatakan
bahwa dalam
penetapan harga
perlu
pertimbangan
mendalam dan
teliti guna
memperoleh
harga yang benarbenar sesuai
dengan keinginan
dan tujuan.
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(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H90/P41)
11

Pengungkapan informasi
sosial menjadi sarana bagi
perusahaan untuk
membangun reputasi
perusahaan, mendapatkan
perhatian dari masyarakat
dan memperbaiki
legitimasi yang diperoleh
perusahaan dari
stakeholder-nya. Untuk

Semakin besar
kepemilikan
manajer di dalam
perusahaan maka
semakin produktif
tindakan manajer
dalam
memaksimalkan
nilai perusahaan.

Pengungkapan
informasi sosial
menjadi sarana bagi
perusahaan untuk
membangun reputasi
perusahaan,
mendapatkan
perhatian dari
masyarakat dan
memperbaiki

Untuk menyediakan
informasi sosial
yang dibutuhkan
tersebut, perusahaan
akan mengeluarkan
biaya dan hal ini
akan berdampak
pada laba tahun
berjalan menjadi
lebih rendah. Selain

Hal ini
menyebabkan
manajer
perusahaan akan
mengungkapkan
informasi sosial
dalam rangka
untuk
meningkatkan
image
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menyediakan informasi
sosial yang dibutuhkan
tersebut, perusahaan akan
mengeluarkan biaya dan
hal ini akan berdampak
pada laba tahun berjalan
menjadi lebih rendah.
Selain itu, konflik
kepentingan antara
manajer dengan pemilik
menjadi semakin besar
ketika kepemilikan
manajer terhadap
perusahaan semakin kecil
(Jensen dan Meckling
1976). Semakin besar
kepemilikan manajer di
dalam perusahaan maka
semakin produktif
tindakan manajer dalam
memaksimalkan nilai
perusahaan. Hal ini
menyebabkan manajer
perusahaan akan
mengungkapkan informasi
sosial
dalam rangka untuk
meningkatkan image
perusahaan, meskipun
harus mengorbankan
sumber daya untuk
aktivitas tersebut (Gray,
et.al. 1988).

legitimasi yang
itu, konflik
diperoleh perusahaan kepentingan antara
dari stakeholder-nya. manajer dengan
pemilik menjadi
semakin besar ketika
kepemilikan manajer
terhadap perusahaan
semakin kecil
(Jensen dan
Meckling 1976).

perusahaan,
meskipun harus
mengorbankan
sumber daya
untuk aktivitas
tersebut (Gray,
et.al. 1988).

Auditor memiliki
kewajiban
kontraktual untuk
melaksanakan audit
dan memberikan
opini atas hasil audit
laporan keuangan
kepada manajemen.
Namun, disisi lain

Akibatnya,
tanggung jawab
moral auditor
yang kompleks
dan sarat dengan
konflik
kepentingan, yang
berasal dari
kewajiban auditor

(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H166/P40)

12

Konflik Kepentingan.
Auditor bertanggung
jawab kepada masyarakat
atau investor berupa
kewajiban etis untuk
melakukan tugas
pemeriksaan dengan
objektivitas, kepercayaan,
dan independensi. Namun,

Auditor
bertanggung jawab
kepada masyarakat
atau investor
berupa kewajiban
etis untuk
melakukan tugas
pemeriksaan
dengan

Kewajiban
kontraktual tersebut
akan menciptakan
tanggung jawab
moral antara auditor
dan manajemen.
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disisi lain manajemen
objektivitas,
mempekerjakan dan
kepercayaan, dan
membayar fee auditor.
independensi.
Oleh karena itu, auditor
memiliki kewajiban
kontraktual untuk
melaksanakan audit dan
memberikan opini atas
hasil audit laporan
keuangan kepada
manajemen. Kewajiban
kontraktual tersebut akan
menciptakan tanggung
jawab moral antara auditor
dan manajemen.
Akibatnya, tanggung
jawab moral auditor yang
kompleks dan sarat dengan
konflik kepentingan, yang
berasal dari kewajiban
auditor kepada publik serta
kewajiban auditor kepada
manajemen perusahaan
(Chan dan Leung 2006),
sehingga sifat tugas audit
yang ditandai dengan
hubungan yang kompleks
yang memiliki; nuansa etis
(Dickerson 2009).

manajemen
mempekerjakan dan
membayar fee
auditor.

kepada publik
serta kewajiban
auditor kepada
manajemen
perusahaan (Chan
dan Leung 2006),
sehingga sifat
tugas audit yang
ditandai dengan
hubungan yang
kompleks yang
memiliki; nuansa
etis (Dickerson
2009).

(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H148—149/P5)
13

Hasil pengujian JRI
terhadap ketidakjelasan
peran menunjukkan bahwa
JRI berpengaruh positif
signifikan pada
ketidakjelasan peran. Hal
ini, berarti bahwa semakin
tinggi JRI yang tersedia
maka ketidakjelasan peran
yang dihadapi oleh
manajer juga semakin
meningkat. Hasil
penelitian ini tidak
mendukung penelitian

Semakin tinggi JRI
yang tersedia maka
ketidakjelasan
peran yang
dihadapi oleh
manajer juga
semakin
meningkat.
Semakin
banyaknya
informasi yang
masuk akan
membuat manajer
tingkat menengah

Hasil pengujian JRI
terhadap
ketidakjelasan peran
menunjukkan bahwa
JRI berpengaruh
positif signifikan
pada ketidakjelasan
peran.
Hasil penelitian ini
tidak mendukung
penelitian yang
dilakukan oleh
Burney dan Widener

Adanya informasi
yang masuk dalam
jumlah besar
kemungkinan
membuat manajer
tidak mampu
mengendalikan
penggunaan
informasi tersebut
meskipun informasi
itu penting. Ini
mengakibatkan
manajer tidak
mampu mengolah

Jackson dan
Farzaneh (2012)
menyatakan
bertambahnya
volume informasi
yang tersedia
membuat individu
dan organisasi
semakin
kewalahan.
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yang dilakukan oleh
Burney dan Widener
(2007). Burney dan
Widener (2007)
memperoleh bukti empiris
bahwa JRI berpengaruh
negatif terhadap
ketidakjelasan peran.
Burney dan Widener
(2007) menyatakan bahwa
sistem pengukuran kinerja
strategis akan memberikan
JRI yang lebih tinggi,
sehingga akan
menyebabkan
berkurangnya
ketidakjelasan peran.
Jackson dan Farzaneh
(2012) menyatakan
bertambahnya volume
informasi yang tersedia
membuat individu dan
organisasi semakin
kewalahan. Adanya
informasi yang masuk
dalam jumlah besar
kemungkinan
membuat manajer tidak
mampu mengendalikan
penggunaan informasi
tersebut meskipun
informasi itu penting. Ini
mengakibatkan manajer
tidak mampu mengolah
informasi penting yang
masuk yang
mengakibatkan manajer
kewalahan dan tidak
memahami penggunaan
informasi tersebut.
Semakin banyaknya
informasi yang masuk
akan membuat manajer
tingkat menengah
kebingungan karena tidak
bisa menggunakannya
secara efektif. Hal ini,

kebingungan
karena tidak bisa
menggunakannya
secara efektif. Hal
ini, mungkin
informasi yang
benar-benar
penting dan
dibutuhkan sedikit,
sedangkan
informasi yang
tidak penting
banyak diperoleh
manajer.

(2007). Burney dan
Widener (2007)
memperoleh bukti
empiris bahwa JRI
berpengaruh negatif
terhadap
ketidakjelasan peran.
Burney dan Widener
(2007) menyatakan
bahwa sistem
pengukuran kinerja
strategis akan
memberikan JRI
yang lebih tinggi,
sehingga akan
menyebabkan
berkurangnya
ketidakjelasan peran.

informasi penting
yang masuk yang
mengakibatkan
manajer kewalahan
dan tidak memahami
penggunaan
informasi tersebut.
Ketidakmampuan
manajer tingkat
menengah mengolah
informasi dan
menggunakan
informasi yang
tersedia akan
semakin
menimbulkan
ketidakjelasan dalam
pengambilan
keputusan. Selain
itu, juga membuat
manajer tingkat
menengah tidak
dapat memahami
tugas dan
tanggungjawabnya.
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mungkin informasi yang
benar-benar penting dan
dibutuhkan sedikit,
sedangkan informasi yang
tidak penting banyak
diperoleh manajer.
Ketidakmampuan manajer
tingkat menengah
mengolah informasi dan
menggunakan informasi
yang tersedia akan
semakin menimbulkan
ketidakjelasan dalam
pengambilan keputusan.
Selain itu, juga membuat
manajer tingkat menengah
tidak dapat memahami
tugas dan
tanggungjawabnya.
(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H5/P10—11)
14

Hasil uji F menunjukkan
bahwa nilai F sebesar
127,706 dengan
signifikansi sebesar 0,000
lebih kecil dari 0,05. Hasil
tersebut membuktikan
bahwa model regresi dapat
digunakan untuk
memprediksi variabel
dependen. Dengan kata
lain, keterlambatan audit
secara bersama-sama
dipengaruhi oleh semua
variabel yang digunakan
dalam penelitian ini.

Hasil tersebut
membuktikan
bahwa model
regresi dapat
digunakan untuk
memprediksi
variabel dependen.
Dengan kata lain,
keterlambatan audit
secara bersamasama dipengaruhi
oleh semua
variabel yang
digunakan dalam
penelitian ini.

Hasil uji F
menunjukkan bahwa
nilai F sebesar
127,706 dengan
signifikansi sebesar
0,000 lebih kecil dari
0,05.

Rumah sakit tidak
lagi sebagai (price
maker), melainkan
harus mengambil
harga yang terjadi

“Sekarang ini …
manajemen rumah
sakit kalau
menentukan tarif ya
harus tengok kiri

D

(PA/JAK/NOV/2014/V16/
NO.2/H84/P1)
15

Intensitas persaingan yang
semakin tinggi memicu
manajemen rumah sakit
yang sekelas
membandingkan tarif

Intensitas persaingan
yang semakin tinggi
memicu manajemen
rumah sakit yang
sekelas

Rumah sakit yang
sekelas cenderung
memiliki kualitas
layanan kesehatan
yang nyaris sama
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mereka dengan tarif
pesaing terdekatnya. Hal
ini sangat logis karena
produk layanan kesehatan
yang ditawarkan tidak
memiliki pembeda yang
jelas. Rumah sakit yang
sekelas cenderung
memiliki kualitas layanan
kesehatan yang nyaris
sama sehingga tidak
mengherankan bila para
pasien memilih rumah
sakit yang bertarif murah.
Hal ini sesuai dengan yang
dinyatakan oleh Porter
(1980), bahwa intensitas
persaingan sangat
berpengaruh terhadap
kinerja profitabilitas
organisasi. Dalam Porter’s
Five Forces, dinyatakan
bahwa semakin banyak
pemasok akan
mengakibatkan posisi
tawar (bargaining power
of suppliers) menjadi
menurun. Semakin banyak
pemasok layanan
kesehatan mengakibatkan
posisi tawar rumah sakit
menjadi menurun dalam
industri sehingga tidak
bisa lagi semaunya
menentukan harga
layanan. Rumah sakit tidak
lagi sebagai (price maker),
melainkan harus
mengambil harga yang
terjadi di pasar (price
taker). Pernyataan salah
satu informan yang
menjabat sebagai direktur
keuangan rumah sakit
swasta menguatkan hal ini.
“Sekarang ini …
manajemen rumah sakit

di pasar (price
taker).
Semakin banyak
pemasok layanan
kesehatan
mengakibatkan
posisi tawar rumah
sakit menjadi
menurun dalam
industri sehingga
tidak bisa lagi
semaunya
menentukan harga
layanan.

kanan. Kita harus
tahu betul berapa
tarif layanan
kesehatan pesaingpesaing kita....”

membandingkan
tarif mereka dengan
tarif pesaing
terdekatnya.
Hal ini sangat lo
gis karena produk
layanan kesehatan
yang ditawarkan
tidak memiliki
pembeda yang jelas.

sehingga tidak
mengherankan
bila para pasien
memilih rumah
sakit yang bertarif
murah. Hal ini
sesuai dengan
yang dinyatakan
oleh Porter
(1980), bahwa
intensitas
persaingan sangat
berpengaruh
terhadap kinerja
profitabilitas
organisasi.
Dalam Porter’s
Five Forces,
dinyatakan bahwa
semakin banyak
pemasok akan
mengakibatkan
posisi tawar
(bargaining
power of
suppliers)
menjadi menurun.
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kalau menentukan tarif ya
harus tengok kiri kanan.
Kita harus tahu betul
berapa tarif layanan
kesehatan pesaing-pesaing
kita....”
(PA/JAK/NOV/2014/V16/
NO.2/H108/P3)
16

Audit Eksternal (AE)
memberikan pengaruh
signifikan terhadap
Solvabilitas (SO) pada
tingkat p value sebesar
0,14. Pada hasil regresi
terlihat bahwa koefisien
dari variabel independen
Audit Eksternal adalah
sebesar 0,428. Nilai
koefisien ini menunjukkan
bahwa hubungan antara
variabel Audit Eksternal
dan variabel Solvabilitas
adalah positif, dimana
setiap kenaikan
pengawasan Audit
Eksternal sebesar satu
satuan, ceteris paribus,
akan meningkatkan
Solvabilitas sebesar 0,428
unit. Hal ini
menggambarkan bahwa
peningkatan peran
pengawasan audit
eksternal dapat menjamin
tingkat Solvabilitas
perusahaan asuransi akan
menjadi lebih baik. Peran
Auditor Eksternal yang
didukung dengan
kompetensi maupun
independensi, dapat
memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap
tingkat Solvabilitas.

Hal ini
menggambarkan
bahwa peningkatan
peran pengawasan
audit eksternal
dapat menjamin
tingkat Solvabilitas
perusahaan
asuransi akan
menjadi lebih baik.
Peran Auditor
Eksternal yang
didukung dengan
kompetensi
maupun
independensi, dapat
memberikan
pengaruh yang
signifikan terhadap
tingkat
Solvabilitas.

Audit Eksternal
(AE) memberikan
pengaruh signifikan
terhadap Solvabilitas
(SO) pada tingkat p
value sebesar 0,14.
Pada hasil regresi
terlihat bahwa
koefisien dari
variabel independen
Audit Eksternal
adalah sebesar
0,428.

Nilai koefisien ini
menunjukkan bahwa
hubungan antara
variabel Audit
Eksternal dan
variabel Solvabilitas
adalah positif,
dimana setiap
kenaikan
pengawasan Audit
Eksternal sebesar
satu satuan, ceteris
paribus, akan
meningkatkan
Solvabilitas sebesar
0,428 unit.
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(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H16—17/P13)
17

Berdasarkan pada Tabel 4
dapat dilihat bahwa jumlah
perusahaan yang dijadikan
obyek penelitian sebanyak
77 perusahaan.Tabel
tersebut menunjukkan
adanya perusahaan yang
terindikasi manajemen
laba pada tahun 2008
sebanyak 62 perusahaan
dari total 77 perusahaan.
Kemudian untuk tahun
2009 yang terindikasi
manajemen laba sebanyak
65 perusahaan dan untuk
tahun 2010 sebanyak 68
perusahaan. Daan untuk
tahun 2011 sebanyak 64
perusahaan yang
terindikasi manajamen
laba akrual. Persentase
terindikasinya manajemen
laba selama tahun 20082011 sebesar 84,42%.
Sedangkan pada tahun
2008 yang tidak
terindikasi manajemen
laba sebanyak 15
perusahaan. Kemudian
pada tahun 2009 sebanyak
12 perusahaan dan tahun
2010 sebanyak 9
perusahaan dan tahun
2011 sebanyak 12
perusahaan dari total
keseluruhan 77
perusahaan. Persentase
perusahaan yang tidak
terindikasi manajemen
laba selama tahun 20082011 sebesar 15,58%.
Persentase perusahaan
yang terindikasi
manajemen laba lebih

Persentase
perusahaan yang
terindikasi
manajemen laba
lebih besar dari
persentase
perusahaan yang
tidak terindikasi
manajemen laba.
Sehingga dapat
disimpulkan bahwa
dengan
menggunakan
conditional
revenue model
sebagian besar
perusahaan
manufaktur yang
terindikasi
manajemen laba.

Berdasarkan pada
Tabel 4 dapat dilihat
bahwa jumlah
perusahaan yang
dijadikan obyek
penelitian sebanyak
77 perusahaan.Tabel
tersebut
menunjukkan adanya
perusahaan yang
terindikasi
manajemen laba
pada tahun 2008
sebanyak 62
perusahaan dari total
77 perusahaan.
Kemudian untuk
tahun 2009 yang
terindikasi
manajemen laba
sebanyak 65
perusahaan dan
untuk tahun 2010
sebanyak 68
perusahaan. Daan
untuk tahun 2011
sebanyak 64
perusahaan yang
terindikasi
manajamen laba
akrual. Persentase
terindikasinya
manajemen laba
selama tahun 20082011 sebesar
84,42%. Sedangkan
pada tahun 2008
yang tidak
terindikasi
manajemen laba
sebanyak 15
perusahaan.
Kemudian pada
tahun 2009 sebanyak
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besar dari persentase
perusahaan yang tidak
terindikasi manajemen
laba. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa
dengan menggunakan
conditional revenue model
sebagian besar perusahaan
manufaktur yang
terindikasi manajemen
laba.

12 perusahaan dan
tahun 2010 sebanyak
9 perusahaan dan
tahun 2011 sebanyak
12 perusahaan dari
total keseluruhan 77
perusahaan.
Persentase
perusahaan yang
tidak terindikasi
manajemen laba
selama tahun 20082011 sebesar
15,58%.

(PA/JAK/MEI/2014/V16/
NO.1/H49/P4)
18

Hampir seluruh indikator
memiliki validitas
konvergen yang baik
karena nilai dari outer
loadings yang dimiliki
lebih dari 0,7 (lihat Tabel
2). Uji validitas
diskriminan menunjukkan
perbedaan yang signifikan
pada value of loading pada
indikator terhadap variabel
latennya dibandingkan
variabel lain. Dengan kata
lain, semua indikator telah
memenuhi syarat validitas
diskriminannya. Selain itu,
nilai Cronbachs Alpha dan
composite reliability pada
variabel-variabel dalam
model ini rata-rata
memiliki nilai lebih dari
0,8. Dengan terpenuhinya
ketentuan tersebut,
instrumen pada penelitian
ini dapat dikatakan
reliable, dan dapat
mengindikasikan adanya
akurasi, konsistensi, dan
presisi yang signifikan
pada instrumen dalam
mengukur variabel.

Dengan
terpenuhinya
ketentuan tersebut,
instrumen pada
penelitian ini dapat
dikatakan reliable,
dan dapat
mengindikasikan
adanya akurasi,
konsistensi, dan
presisi yang
signifikan pada
instrumen dalam
mengukur variabel.

Hampir seluruh
indikator memiliki
validitas konvergen
yang baik karena
nilai dari outer
loadings yang
dimiliki lebih dari
0,7 (lihat Tabel 2).
Uji validitas
diskriminan
menunjukkan
perbedaan yang
signifikan pada
value of loading
pada indikator
terhadap variabel
latennya
dibandingkan
variabel lain.
Dengan kata lain,
semua indikator
telah memenuhi
syarat validitas
diskriminannya.
Selain itu, nilai
Cronbachs Alpha
dan composite
reliability pada
variabel-variabel
dalam model ini
rata-rata memiliki
nilai lebih dari 0,8.
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(PA/JAK/MEI/2014/V16/
NO.1/H28/P1)
19

Tabel 2 menyajikan
ukuran sampel dari 106
artikel dalam bidang
akuntansi manajemen dan
keperilakuan dalam
sampel penelitian kami.
Tabel 2 memperlihatkan
bahwa hanya ada tujuh
artikel (7%) mempunyai
ukuran sampel lebih besar
dari 200 yang merupakan
batas bawah minimum dari
suatu ukuran sampel.
Mean ukuran sampel dari
Tabel 2 tersebut adalah
116 dengan standar deviasi
124. Tetapi, kisaran
ukuran sampel ter-sebut
memperlihatkan jarak
yang sangat lebar dengan
ukuran sampel terkecil 22
dan ukuran sampel
terbesar 1178. Median
ukuran sampel tersebut
adalah 93. Namun
demikian, dari 17 artikel
dalam Tabel 2 dengan
ukuran sampel yang lebih
besar dari 150, 12 artikel
mempunyai response-rate
kurang dari 50%. Hal ini
menyebabkan response
bias merupakan ancaman
yang lebih besar daripada
ukuran sampel itu sendiri.
(PA/JAK/MEI/2014/V16/
NO.1/H11/P3)

Hal ini
menyebabkan
response bias
merupakan
ancaman yang
lebih besar
daripada ukuran
sampel itu sendiri.

Tabel 2 menyajikan
ukuran sampel dari
106 artikel dalam
bidang akuntansi
manajemen dan
keperilakuan dalam
sampel penelitian
kami. Tabel 2
memperlihatkan
bahwa hanya ada
tujuh artikel (7%)
mempunyai ukuran
sampel lebih besar
dari 200 yang
merupakan batas
bawah minimum
dari suatu ukuran
sampel. Mean
ukuran sampel dari
Tabel 2 tersebut
adalah 116 dengan
standar deviasi 124.
Tetapi, kisaran
ukuran sampel tersebut
memperlihatkan
jarak yang sangat
lebar dengan ukuran
sampel terkecil 22
dan ukuran sampel
terbesar 1178.
Median ukuran
sampel tersebut
adalah 93. Namun
demikian, dari 17
artikel dalam Tabel 2
dengan ukuran
sampel yang lebih
besar dari 150, 12
artikel mempunyai
response-rate kurang
dari 50%.
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20

Penerapan Penerimaan
dan Keberlanjutan Klien
dalam meningkatkan
Kualitas Audit. Hasil
pengujian t-test
menunjukkan bahwa
variabel penerimaan dan
keberlanjutan klien tidak
berpangaruh signifikan
terhadap kualitas audit
(0,830>P). Hal ini tidak
seiring dengan hasil
penelitian Putri (2010)
yang menyimpulkan
bahwa penerimaan dan
keberlanjutan klien
dipengaruhi oleh faktor
kepuasan klien. Kepuasan
klien itu sendiri akan
terwujud apabila KAP
mampu menunjukkan
kualitas audit bagi klien.
Sejalan dengan ini
(Widagdo et al. 2002), dan
(Behn et al. 2008) dalam
masing-masing
penelitiannya
menyimpulkan bahwa
kualitas audit berpengaruh
secara signifikan terhadap
kepuasan klien. Dalam hal
ini atribut-atribut kualitas
audit tersebut antara lain
pengalaman melakukan
audit, memahami industri
klien, responsif atas
kebutuhan klien,
melakukan pekerjaan
lapangan dengan tepat,
keterlibatan pimpinan
KAP, dan keterlibatan
komite audit.

Hasil pengujian ttest menunjukkan
bahwa variabel
penerimaan dan
keberlanjutan klien
tidak berpangaruh
signifikan terhadap
kualitas audit
(0,830>P).

Dalam hal ini
atribut-atribut
kualitas audit
tersebut antara lain
pengalaman
melakukan audit,
memahami industri
klien, responsif atas
kebutuhan klien,
melakukan pekerjaan
lapangan dengan
tepat, keterlibatan
pimpinan KAP, dan
keterlibatan komite
audit.

Kepuasan klien itu
sendiri akan
terwujud apabila
KAP mampu
menunjukkan
kualitas audit bagi
klien.

Sejalan dengan
ini (Widagdo et
al. 2002), dan
(Behn et al. 2008)
dalam masingmasing
penelitiannya
menyimpulkan
bahwa kualitas
audit berpengaruh
secara signifikan
terhadap
kepuasan klien.
Hal ini tidak
seiring dengan
hasil penelitian
Putri (2010) yang
menyimpulkan
bahwa
penerimaan dan
keberlanjutan
klien dipengaruhi
oleh faktor
kepuasan klien.

(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H49/P32)
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21

Meningkatkan
kepemilikan manajerial
sebagai mekanisme untuk
mengatasi konflik
keagenan berkaitan dengan
adanya kepentingan
manajemen untuk
mengelola perusahaan
lebih efisien dan
menghindari resiko guna
meningkatkan nilai
perusahaan. Peningkatan
nilai perusahaan tercermin
dari harga pasar saham
meningkat yang secara
kuantitas akan
memberikan keuntungan
bagi manajer. Karena
manajer mendapatkan dua
sumber pendapatan
sekaligus yaitu gaji / bonus
dan capital gain. Dari
statisitk deskriptif Tabel 1
diketahui bahwa
kepemilikan manajerial
rata-rata perusahaan
sampel adalah sebesar
3,73%, yang berarti
mampu meningkatkan
nilai perusahaan. Hasil ini
didukung oleh Morck et
al. (1989) yang meneliti
barapa batas besaran
kepemilikan insider
mendukung naiknya nilai
perusahaan. Dalam
penelitian tersebut Morck
et al. (1989) memberikan
bahwa pada tingkat 0 %
hingga 5 % besarnya
kepemilikan insider akan
memiliki pengaruh positif
terhadap nilai perusahaan,
pada tingkat 5 % hingga
25 % akan memiliki
pengaruh negatif terhadap
nilai perusahaan, dan pada

Meningkatkan
kepemilikan
manajerial sebagai
mekanisme untuk
mengatasi konflik
keagenan berkaitan
dengan adanya
kepentingan
manajemen untuk
mengelola
perusahaan lebih
efisien dan
menghindari resiko
guna meningkatkan
nilai perusahaan.

Dari statisitk
deskriptif Tabel 1
diketahui bahwa
kepemilikan
manajerial rata-rata
perusahaan sampel
adalah sebesar
3,73%, yang berarti
mampu
meningkatkan nilai
perusahaan.

Peningkatan nilai
perusahaan
tercermin dari harga
pasar saham
meningkat yang
secara kuantitas akan
memberikan
keuntungan bagi
manajer. Karena
manajer
mendapatkan dua
sumber pendapatan
sekaligus yaitu gaji /
bonus dan capital
gain.

Hasil ini
didukung oleh
Morck et al.
(1989) yang
meneliti barapa
batas besaran
kepemilikan
insider
mendukung
naiknya nilai
perusahaan.
Dalam penelitian
tersebut Morck et
al. (1989)
memberikan
bahwa pada
tingkat 0 %
hingga 5 %
besarnya
kepemilikan
insider akan
memiliki
pengaruh positif
terhadap nilai
perusahaan, pada
tingkat 5 %
hingga 25 % akan
memiliki
pengaruh negatif
terhadap nilai
perusahaan, dan
pada tingkat
kepemilikan 25 %
keatas akan
kembali memiliki
pengaruh positif
terhadap nilai
perusahaan.
Dengan rata-rata
sampel sebesar
3,73 % maka
sesuai dengan
hasil penelitian
Morck et al.
(1989) dimana
besarnya
kepemilikan
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tingkat kepemilikan 25 %
keatas akan kembali
memiliki pengaruh positif
terhadap nilai perusahaan.
Dengan rata-rata sampel
sebesar 3,73 % maka
sesuai dengan hasil
penelitian Morck et al.
(1989) dimana besarnya
kepemilikan manajerial
masih dalam range
meningkatkan nilai
perusahaan.

manajerial masih
dalam range
meningkatkan
nilai perusahaan.

(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H129/P1)
22

Berdasarkan apa yang
dikatakan oleh presiden
mahasiswa di atas
bahawasannya
mengawasinya adalah
ketika mau melakukan
pencairan dana dengan
syarat harus ada tanda
tangan presiden
mahasiswa. Kemudian
setelah dana itu cair dan
digunakan untuk kegiatan,
apakah presiden
mahasiswa juga
mengawasinya, inilah
ungkapnya:
“enggak... haha
(sambil tersenyum) ya
saya percaya aja sama
teman-teman, nggak
sampai ngawasi kayak
gitu”.
Kesimpulan yang didapat
dari beberapa informan di
atas yang telah
menceritakan mengenai
fungsi pengawasan yang
terjadi dilapangan pada

Kesimpulan yang
didapat dari
beberapa informan
di atas yang telah
menceritakan
mengenai fungsi
pengawasan yang
terjadi dilapangan
pada UKM
bahwasanya
memang
pengelolaan
keuangan di UKM
Hitam Putih ini
tidak ada yang
mengawasi karena
dari lembaga
tertinggi sudah
mempercayai para
mengelolanya.
Seharusnya dari
presiden sendiri
mengawasi
pengelolaan
tersebut, namun
karena kepercayaan
presma pada
pengelola UKM
menyebabkan tidak
adanya

Berdasarkan apa
yang dikatakan oleh
presiden mahasiswa
di atas
bahawasannya
mengawasinya
adalah ketika mau
melakukan pencairan
dana dengan syarat
harus ada tanda
tangan presiden
mahasiswa.
Kemudian setelah
dana itu cair dan
digunakan untuk
kegiatan, apakah
presiden mahasiswa
juga mengawasinya,
inilah ungkapnya:

Inilah yang
menyebabkan
peluang munculnya
kecurangan/ fraud
pada UKM Hitam
Putih ini dan juga
fraud pada tahap
pengawasan
khususnya pada
sikap yang kurang
bertanggung jawab.

J
D

“enggak... haha
(sambil tersenyum)
ya saya percaya aja
sama teman-teman,
nggak sampai
ngawasi kayak
gitu”.
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UKM bahwasanya
memang pengelolaan
keuangan di UKM Hitam
Putih ini tidak ada yang
mengawasi karena dari
lembaga tertinggi sudah
mempercayai para
mengelolanya. Seharusnya
dari presiden sendiri
mengawasi pengelolaan
tersebut, namun karena
kepercayaan presma pada
pengelola UKM
menyebabkan tidak adanya
pengawasan mengenai
pengelolaan keuangan
UKM tersebut. Hal ini
sangat menyalahi aturan
karena seharusnya
pengawasan dari atas tetap
harus dilakukan. Inilah
yang menyebabkan
peluang munculnya
kecurangan/ fraud pada
UKM Hitam Putih ini dan
juga fraud pada tahap
pengawasan khususnya
pada sikap yang kurang
bertanggung jawab.

pengawasan
mengenai
pengelolaan
keuangan UKM
tersebut. Hal ini
sangat menyalahi
aturan karena
seharusnya
pengawasan dari
atas tetap harus
dilakukan.

(PA/JAM/APR/2015/V6/
NO.1/H142/P36—37)
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Berikut ini adalah hasil analisis data penelitian Pola dan Kadar Argumen pada Bagian Pembahasan Artikel Jurnal Terakreditasi Bidang Akuntansi yang perlu divalidasi oleh ahli atau pakar. Berilah tanda centang
() pada kolom “setuju” atau “tidak setuju” yang menggambarkan penilaian Anda terhadap hasil analisis kadar ketajaman argumen serta berilah catatan pada kolom keterangan yang dapat membantu kebenaran hasil
analisis kadar ketajaman argumen.
B. Kadar Ketajaman Argumen
(1) Berdasarkan Kelengkapan Elemen-elemen Argumen
Skor Kadar Ketajaman Argumen Berdasarkan
Kelengkapan Elemen-elemen Argumen
No.

Kode Data

1

(PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H99/P2)

2

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H104/P11)

3

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H112/P13)

4

(PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H72/P12)

5

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H23/P3)

6

(PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P1)

7

(PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2)

8

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18)

9

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14)

10

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41)

11

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P40)

12

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5)

13

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H5/P10—11)

14

(PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H84/P1)

15

(PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3)

16

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H16—17/P13)

17

Pola Dasar Argumen
D

Kategori
1

2

3

5

6

7

Setuju
Cukup Lemah





Cukup Kuat





Cukup Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat



Cukup Lemah



Kuat



Cukup Kuat





Cukup Lemah



J
PP
J
D

4



PP

D

Triangulator

(PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H49/P4)

D
D

PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
PP
J P
PP
J
PP
PP

18

(PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1)

D

PP



Cukup Lemah



19

(PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H11/P3)

D

PP



Cukup Lemah



20

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H49/P32)

Kuat



D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

J
D





P
PP
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21

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H129/P1)

22

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H142/P36—37)

J
D

P
PP

J
D

Kuat



Cukup Kuat






PP

(2) Berdasarkan Ada atau Tidaknya Elemen Dasar Argumen (Claim/Pernyataan Posisi)
No.

Kode Data

Skor Kadar Ketajaman Argumen Berdasarkan Ada atau
Tidaknya Elemen Dasar Argumen (Claim/Pernyataan Posisi)

Pola Dasar Argumen
1

1

(PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H99/P2)

2

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H104/P11)

3

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H112/P13)

4

(PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H72/P12)

5

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H23/P3)

6

(PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H59/P1)

7

(PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H40/P1—2)

8

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H35/P18)

9

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H60/P13—14)

10

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H90/P41)

11

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H166/P40)

12

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H148—149/P5)

13

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H5/P10—11)

14

(PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H84/P1)

15

(PA/JAK/NOV/2014/V16/ NO.2/H108/P3)

16

(PA/JAM/APR/2015/V6/ NO.1/H16—17/P13)

17

D

2

3

4

5

6

9

10

Kategori

Setuju

Cukup Lemah





Cukup Kuat





Cukup Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat





Kuat



Cukup Lemah



Kuat



Cukup Kuat





Cukup Lemah



J
PP
J
D

8



PP

D

7

Triangulator

(PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H49/P4)

D
D

PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
J P
PP
PP
J P
PP
J
PP
PP

18

(PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H28/P1)

D

PP



Cukup Lemah



19

(PA/JAK/MEI/2014/V16/ NO.1/H11/P3)

D PP



Cukup Lemah



D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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MERUPAKAN TINDAKAN
TINDAKAN TIDAK
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TERPUJI
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PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
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