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Abstract - Tujuan dari penelitian ini; 1) Untuk mengetahui 
pengaruhtransparansi terhadap kinerja pengelola keuangan 

padaKomisi Pemilihan Umum di Kabupaten Barru., 2) Untuk 
mengetahui pengaruhakuntabilitas terhadap kinerja pengelola 

keuangan padaKomisi Pemilihan Umum di Kabupaten Barru, 
3) Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi 

transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola 
keuangan padaKomisi Pemilihan Umum di Kabupaten Barru. 

Penelitian dilakukan selama dua bulan. Peneliti mengambil 
lokasi penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Barru. populasi dalam penilitian ini adalah seluruh 
anggota Komisi Pemilihan Umum yang ada di Kabupaten 

Barru dengan jumlah 30 orang dan menentukan sampel 
sebanyak 32 orang atau dari total populasi. Dan teknik 

pengumpulan data adalah data primer dan data sekunder. 
Teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan SPSS. Hasil 

pengamatan awal menunjukkan Fakta yang terjadi dilapangan 
menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi 

penyelenggaran pemilu dikabupaten barru dalam penyusunan 
pelaporan keungan tidak tepat waktu bahkan laporan yang 

sudah masuk sering diravisi hal ini diakibatkan oleh 
pengumpulan dan pencatatan pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh secretariat Komisi Pemilihan Umum banyak di 
pengaruhi dari pihak luar atau mitra kerja. 
         

Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas, pengelolaan 
keuanagan. 

 

I. PENDAHULUAN 
 

Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum 

adalah kekuasaan yang lahir  dari  bawah  menurut  
kehendak  rakyat  dan  dipergunakan  sesuai dengan 
keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan 

gubernur. Pemilihan gubernur adalah pemilihan 
gubernur untuk memilih gubernur, bupati dan wali 
kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, 
pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  tidak dapat dilepaskan 

dari pemilihan umum karena pemilihan umum 
merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip 
kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  Jadi  prinsip  dasar  
kehidupan  kenegaraan  yang demokratis adalah setiap 
warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. 

Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini 
diselenggarakan Pemilihan Umum.Olehkarena itu, 
lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan 

pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang 
disingkat KPU. 

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat 

dalam bingkai demokratisasi adalah terselanggaranya 
Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) 
secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, 

umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari 
konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, 
dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak 
politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu   
praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan 

harus berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum yang 
berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu 
prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah 

adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam 
mengekspresikan kedaulatannya. 

Pilgub langsung bertujuan  untuk memilih  

gubernur dan wakil  gubernur secara langsung sebagai 
solusi dari demokrasi perwakilan yang selama ini telah 
berjalan cukup lama. Rakyat disuatu daerah dapat 

memilih sendiri pemimpinnya dengan berdasarkan asas 
yang berlaku. Pemimpin tersebut diharapkan dapat 
menyalurkan aspirasi rakyat dan benar-benar menjadi 

pemimpin yang mengerti agenda otonomi daerah 
sehingga dapat berjalan sebagaimana  mestinya  yang 
diharapkan  rakyat.  Pemilihan  gubernur,  bupati, dan 
walikota  yang  selanjutnya  disebut pemilihan  

menurut  pasal  1  ayat  (1) Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di  Provinsi dan  

Kabupaten/Kota  untuk memilih gubernur, bupati, dan 
walikota secara langsung dan demokratis. 

Dalam rangka untuk meminimalisasi biaya 

penyelenggaraan kepala  daerah, maka pemerintah 
menetapkan penyelenggaraan pemilihan secara 
serentak, dimana pemilihan gubernur/wakil gubernur 

dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilihan 
bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. 
Pemilihan serentak  ini  akan  berdampak  pada  

penghematan  anggaran  untuk penyelenggaraan 
gubernur secara keseluruhan (Hollyson, 2015: 118). 

Menurut  Zetra  (2015:18) dalam ( Ade Putra. 

2017;3-4),  penganggaran   pemilu  dapat  juga  
diartikan sebagai penentuan jumlah alokasi dana untuk 
tiap program dan kegiatan dalam  penyelenggaraan  

pemilu  yang menggambarkan  kondisi  keuangan 
semua lembaga penyelenggara pemilu, termasuk komisi 
pemilu, lembaga pengawas  pemilu  dan agensi  lain  

yang terkait  dengan  penyelenggaraan pemilu seperti 
kepolisian dan pengadilan. Anggaran pemilu berisi 
estimasi mengenai  apa  yang  akan  dilakukan  masing-
masing  lembaga penyelenggara  pemilu  untuk  

menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya dalam 
satuan finansial. 
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Menurut Zetra (2015:19) dalam ( Ade Putra. 

2017;3-4), fungsi anggaran pemilu adalah sebagai 
berikut: 
a. Sebagai alat perencanaan pemilu yang digunakan 

oleh lembaga penyelenggara pemilu pengawas dan 
lembaga terkait lainnya untuk mencapai pemilu 
yang berkualitas. 

b. Sebagai alat pengendalian yang digunakan oleh 

lembaga penyelenggara pemilu untuk menghindari 
adanya overspending, underspending dan salah 
sasaran dalam   pengalokasian anggaran pemilu. 

c. Sebagai instrumen  manajemen  keuangan  pemilu  
bagi penyelenggara pemilu yang dapat 
menentukan kredibilitas penyelenggara pemilu. 

d. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi lembaga 
penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat, 
daerah sampai pada tingkat pelaksana, karena 

dalam merencanakan dan melaksanakan anggaran 
dibutuhkan koordinasi dan komunikasi dari semua 
unit terkait. 

e. Sebagai alat penilaian  prestasi  kerja lembaga  
penyelenggara  pemilu, pengawas  dan agensi 
terkait yang sangat efektif,  karena bisa dilihat dari 

tercapai atau tidaknya suatu anggaran pemilu 
tersebut akan mencerminkan kinerja semua 
lembaga terkait. 

f. Sebagai alat motivasi bagi lembaga penyelenggara 
pemilu, pengawas dan  agensi  terkait agar bekerja 
ekonomis, efektif dan efisienagar tercapai tujuan 

penyelenggaraan pemilu. 
Pengelolaan anggaran pilgub sebagai anggaran 

publik harus dilakukan dengan  prinsip efisien dan 
efektif yang merupakan  karakteristik  dari good 

governancemenurut UNDP. The International 
IDEA(2006:219) mengemukakan 4 (empat) prinsip 
dalam pengelolaan keuangan pemilu yakni: transparansi, 

efisiensi dan efektivitas serta  integritas. Menurut 
Mardiasmo (2002: 25), setidaknya terdapat tiga hal 
yang dapat diperankan oleh lembaga publik dalam 

pengelolaan anggaran yaitu  penciptaan  transparansi, 
akuntabilitas publik, dan value for money (ekonomi, 
efisiensi dan efektivitas). ( Ade Putra. 2017;3-4). 

Menurut Shim dalam Zetra (2015:18-19) 
dalam ( Ade Putra. 2017;3-4), tujuan anggaran pemilu 
adalah: 

a. Menentukan standar dan target kinerja 
penyelenggara pemilu.  

b. Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemilu. 

c. Sebagai benchmark untuk evaluasi pelaksanaan 
pemilu. 

d. Mengindikasikan jumlah dana yang dibutuhkan 

untuk setiap program dan kegiatan pemilu. 
e. Menunjukkan biaya awal dan biaya operasi 

minimum penyelenggaraan pemilu. 

Objek penelitian ini berpusat pada komisi 
pemilihan umum kabupaten Barru sebagai pelaksana 
pemilihan umum ditingkat daerah yang mewakli 
propensi dan komisi pemilihan umum pusat. Berangkat 

dariPeraturan Menteri Keungan Republik Indonesia 
Nomor : 220/PMK.05/2016 Tentang System Akuntansi 

Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umumbab 2 

pasal 4 bahwa dalam rangka menyususn laporan 
keuangan APBN, satker APBN sebagai mana dimaksud 
dalam pasal dua aya (2) melakukan a. pengumpulan b. 

pencatatan, c. pengiktisaran.  Pelaporan keungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bentuk pertanggung jawaban APBN yang diujikan 
dalam bentuk laporan keungan terdiri dari atas: a. 

Laporan realisasi anggaran, b. Laporan perubahan Saldo 
Anggaran Lebih, c. Neraca, d. laporan operasional, d. 
laporan arus kas, f. laporan perubahan ekualitas, dan g. 

catatan atas laporan keuangan. Menurut Ghartey   
(1987:39)   menyatakan   akuntabilitas   ditujukan   
untuk memperoleh jawaban atas pernyataan 

berhubungan dengan pelayanan apa, oleh siapa, kepada 
siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. 
Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara 

lain apa yang harus dipertangggungjawabkan, mengapa 
pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa 
pertanggungjawaban diserahkan, siapa yang 

bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan 
dalam instansi, apakah pertanggungjawaban berjalan 
seiring dengan kewenangan, dan 

sebagainya.Penganggaran  pemilu  yang  didasarkan  
kepada  renstra  lembaga penyelenggara pemilu akan 
lebih akuntabel dalam penggunaan dana publik serta 

lebih fokus dalam pemberian pelayanan yang 
prima.Transparansi menurut Ratminto, bahwa 
transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua 
pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah 

dimengerti (Jamal Ma‟mur Asmani 2012:228). Untuk 
itu semua  divisi  dalam lembaga penyelenggaraan  
pemilu  perlu  memiliki rencana kerja individu yang 
disesuaikan dengan tujuan strategis, yang 

menggambarkan  outcome  yang  dibutuhkan,  berisi  
tujuan  kinerja berdasarkan  target  output  yang 
terukur  dan menentukan  indikator  yang dapat 

diverifikasi apakah target tersebut tercapai atau tidak. 
Setiap rencana kerja harus bertujuan untuk mencapai 
objektif tertentu yang memberikan kontribusi terhadap 

pencapaian tujuan strategis lembaga penyelenggara 
pemilu secara keseluruhan, dan memiliki struktur 
anggaran yang spesifik. Menghubungkan anggaran 
dengan akuntabilitasdan transparansi akan  

memudahkan dalam menentukan seberapa efektifkah 
dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai masing-
masing tujuan, dan untuk menentukan  item mana dan 

sejauh mana permintaan dana dapat dikurangi, atau 
perlu ditambah. 

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan 

bahwa akuntabilitas dan transparansi penyelenggaran 
pemilu dikabupaten barru dalam penyusunan pelaporan 
keungan tidak tepat waktu bahkan laporan yang sudah 

masuk sering diravisi hal ini diakibatkan oleh 
pengumpulan dan pencatatan pelaporan keuangan yang 
dilakukan oleh secretariat Komisi Pemilihan Umum 

banyak di pengaruhi dari pihak luar atau mitra kerja. 
A. Rumuan masalah 
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1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja 

pengelola keuangan padaKomisi Pemilihan Umum 
di Kabupaten Barru?. 

2. Bagaimana pengaruhakuntabilitas terhadap kinerja 

pengelola keuangan padaKomisi Pemilihan Umum 
di Kabupaten Barru?. 

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
Transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja 

pengelola keuangan padaKomisi Pemilihan Umum 
di Kabupaten Barru?. 

B. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruhtransparansi terhadap 
kinerja pengelola keuangan padaKomisi Pemilihan 
Umum di Kabupaten Barru. 

2. Untuk mengetahui pengaruhakuntabilitas 
terhadap kinerja pengelola keuangan padaKomisi 
Pemilihan Umum di Kabupaten Barru?. 

3. Untuk mengetahui factor-faktor yang 
mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas 
terhadap kinerja pengelola keuangan padaKomisi 

Pemilihan Umum di Kabupaten Barru 
C. Manfaat penelitian 

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui 
penelitian ini, penelitian ini juga dapat bermanfaat. 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis 
adalah : 

1. Manfaat Akademis : 

a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan 
praktisi-praktisi, yang juga ingin 
menelitiobjekpadapenelitian yang sama. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna 
sebagai bahan masukan, informasi serta 
pengetahuan bagi Komisi Pemilihan Umum dan 
masyarakat tentang akuntabilitas pelaporan 

keuangan terhadap Kinerja pegawaiKomisi 
Pemilihan Umum di Kabupaten Barru. 

 

2. Manfaat Praktis : 
a. Memberikan sumbangsi berupa ilmu pengetahuan 

dalam bidang Ilmu administrasi publik, 

pemberdayaan masyarakat dalan pengelola Badan 
Usaha Milik Desa. 

b. Manfaat untuk orang lain yang membaca, bagi 

masyarakat, dan yang bersangkutan. 
3. Manfaat Teoritis : 
a. Menjelaskan tentang teori Akuntabilitasdan 

kinerja . 
b. Bagi peneliti, menerapkan teori akuntabilitas 

terhadap Kinerja Anggaran Belanja yang ada di 

pemerintahan khususnya KPU Kabupaten Barru 
 

Carino   dalam   (adisasmita,   2011:75)   

menyatakan   Akuntabilitas merupakan    suatu    
evolusi    kegiatan-kegiatan    yang    dilaksanakan    
olehseseorang  petugas  baik  masih  berada  pada  
jalur  otoritasnya  atau  sudahkeluar  jauh  dari  

tanggungjawab  dan  kewenangannya.  Dengan  
demikian setiap  individu  harus  betul-betul  menyadari  
bahwa  setiap  tindakannya bukan  hanya  memberi  

pengaruh  pada  dirinya  sendiri  saja  akan  

tetapimembawa  dampak  yang  tidak  kecil  pada  
orang  lain.  Sehingga memperhatikan lingkungan 
menjadi mutlak dalam setiap tindak dan laku seseorang 

pejabat pemerintah. 
.”Menurut Nico,2007:20  “Transparansi adalah 

suatu keterbukaan secara sungguhsungguh, 
menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif 

dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses 
pengelolaan sumber daya publik.” Sri Minarti 2011: 224  
Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan 

dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam 
mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, 
bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu 

keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya. Rincian 
penggunaan, dan pertanggungjawaban harus jelas 
sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetauinya. 
Mardiasmo  (2002:20)  akuntabilitas  adalah  

kewajiban  pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan 
kegiatanyang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 
tersebut. 

Sofian Effendi dalam kutipan Safroni (2012:45), 
juga menekankan perbedaan yang paling pokok antara 
government dan governance adalah terletak pada 

bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, 
ekonomi, dan adminstrasi dalam pengelolaaan urusan 
Negara. Sementara itu, good governance harus 
bertumpu pada tiga aspek, yaitu pemerintah, swasta, 

dan masyarakat dalam pelaksanaannya. UNDP, seperti 
dikutip oleh Adi Sasmita (2011:89) mengajukan 
beberapa karakteristik good governance adalah sebagai 

berikut: 
1. Partisipasi. Setiap warga Negara memiliki 

partisipasi dalam pengambilan keputusan, secara 

langsung atau tidak langsung. Partisipasi menjadi 
kunci keberhasilan mayarakat dalam komunikasi 
secara konstruktif. 

2. Aturan Hukum. Kerangka hukum harus adil dan 
dilaksanakan tanpa pandang bulu. Hukum harus 
kuat dan tajam. Hukum tidak boleh melakukan 

diskriminasi untuk kepentingan individu atau 
kelompok. Hukum harus dijadikan sebagai 
fundamen penegakannya untuk sebuah keadilan 

dan kemaslahatn. 
3. Transparansi. Transparansi untuk keterbukaan 

informasi. Setiap warga Negara mempunyai hak 

mengetahui segala bentuk informasi yang menjadi 
komsumsi publik. Informasi harus diberikan oleh 
lembaga publik kepada masyarakat dengan 

berbagai media sebagai bentuk pengawasan dan 
control dari masyarakat terhadap tindakan dan 
keputusan penyelenggara Negara. 

4. Responsif. Peka terhadap kebutuhan dan kondisi 

yang ada sebagai bentuk pemberian pelayanan 
yang baik dan berkualitas. Pemerintah harus 
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responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan 

masyarakat. Setiap pelayanan sejatinya adalah 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 

5. Orientasi Konsensus. Good governance menjadi 

perantara kepentingan yang berbeda untuk 
memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan 
yang lebih luas, dalam kebijakan maupun 
prosedur. 

6. Keadilan. Setiap warga Negara diberikan 
kewenangan untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga Negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan. 

7. Efektivitas dan Efisiensi.Proses dan lembaga 
menghasilkan sesuai dengan apa yang telah 
digariskan dengan menggunakan sumber-sumber 

yang tersedia sebaik mungkin. Memanfaatkan 
sebaik-baiknya terhadap sumber daya yang ada 
untuk hasil yang maksimal dalam penyelenggaraan 

Negara. 
8. Akuntabilitas. Setiap keputusan dan kebijakan 

publik harus dipertanggungjawabkan secara penuh 

kepada masyarakat atau tindakan lembaga atau 
instansi kepada atasannya. Aspek akuntabilitas 
merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada 

pihak yang berwenang sebagai bentuk kontrol 
terhadap kinerja yang sudah dilakukan. 

9. Visi strategis. Perspektif good governance harus 

dimaknai secara luas dan komprehensif serta 
global. Pencapaian terhadap good governance 
harus dilakukan secara visioner oleh pemimpin 
maupun aparatur penyelenggara Negara. 

Akuntabilitas yang dilakukan pada 
sektor publik terdiri dari berbagai dimensi. 
Ellwood,1993dalam (mardiasmo, 2012:21) 

mengemukakan empat dimensi akuntabilitas 
publik berikut ini : 

a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas 

kejujuran berkaitan dengan penghindaran 
penyalahgunaan wewenang, sedangkan 
akuntabiitas  hukum  berkaitan  dengan  adanya  

jaminan  kepatuhanterhadap  hukum  dan  
peraturan  lain  yang  dipersyaratkan  dalam 
penggunaan sumber daya publik. 

b. Akuntabilitas  kebijakan berkaitan dengan masalah 
penanggungjawaban.terkait dengan 
petanggungjawaban pembina, pengurus dan 

pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil 
c. Akuntablitas   Program,   Akuntabilitas   program   

berkaitan   dengan masalah pencapaian tujuan 

(efektivitas) dan mempertimbangkan alternatif  
program  yang  memberikan  hasil  optimal  
dengan  biayaminimal.   Akuntabiitas   program   

berkaitan   dengan   unit-unit   dan birokrat 
secara individual yang melakukan aktivitas 
bersama untuk mencapai efektivitas program. 

d. Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses 

berkaitan dengan masalah posedur  yang  
digunakan dalam tugas. Sudahkah  

memenuhikecukupan sistem informasi akuntansi, 

sistem informasi manajemen, dan prosedur 
administrasi Akuntabilitas proses dimanifestasikan 
melalui   pemberian   pelayanan publik yang cepat, 

responsif, dan murah. Akuntabilitas proses 
berkaitan dengan metode dan proseduroperasi 
dari suatu sistem yang mentransformasikan input 
menjadi output.  Akuntabilitas  proses  

menekankan  bahwa  beberapa  tujuanmungkin 
tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, 
tetapi menyajikan bagaimana kegiatan diarahkan 

pada pencapaian tujuan. 
Menurut Krina (2003:17) Indikator-indikator dari 

Transparansi adalah sebagai berikut : 

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung 
jawab. 

2. Kemudahan akses informasi. 

3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada 
peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk 
membayar uang suap. 

4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama 
dengan media massa dan lembaga non 
pemerintah.   

Simamora (2003:45) Mengungkapkan kinerja 
adalah ukuran keberhasilan organisasi  dalam mencapai 
misinya. Untuk mengetahui ukuran kinerja organisasi 

maka  dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja 
adalah proses  mengevaluasi  seberapa  baik pegawai 
melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan 

standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi 
tersebut kepada pegawai. Pegawai  adalah  orang yang 
bekerja pada suatu tempat yang resmi, memiliki  data-
data pribadi  dan mempunyai kekuatan hukum. Tempat 

pekerjaan yang dimaksud adalah organisasi,    lembaga, 
atau badan lainnya yang berhubungan dengan pegawai. 
Mitchel dalam Sedarmayanti (2001:51) yang, 

mengemukakan indikator-indikator kinerja yaitu 
sebagai  berikut :  
1. Kualitas  Kerja (Quality    of    work); 

2. Ketetapan Waktu    (Pomptnees);     
3. Inisiatif (Initiative);         
4. Kemampuan (Capability);         

5. Komunikasi (Communication) 
 

II. METODE PENELITIAN 

 
Jenis metode yang digunakan untuk 

pengukuran adalah deskriptif kuantitatif, dengan 

metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
secara cermat dan jelas. populasi dalam penilitian ini 
adalah seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum yang 

ada di Kabupaten Barru dengan jumlah 30 orang 
sampel diambil dari keseluruhan jumlah populasi yaitu 
30 orang. 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, kuisioner, dokumentasi, serta data 
yang bersumber dari instansi. Selanjutnya tekhnik 
analsis data yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan model 
regresi dan pengujian hipotesis. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil pengamatan awal 

menunjukkan Fakta yang terjadi dilapangan 

menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi 
penyelenggaran pemilu dikabupaten barru dalam 
penyusunan pelaporan keungan tidak tepat waktu 
bahkan laporan yang sudah masuk sering diravisi hal ini 

diakibatkan oleh pengumpulan dan pencatatan 
pelaporan keuangan yang dilakukan oleh secretariat 
Komisi Pemilihan Umum banyak di pengaruhi dari 

pihak luar atau mitra kerja. 
 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 

1. pengaruht ransparansi terhadap kinerja pengelola 
keuangan padaKomisi Pemilihan Umum di 
Kabupaten Barru kurang baik. 

2. pengaruha kuntabilitas terhadap kinerja pengelola 
keuangan padaKomisi Pemilihan Umum di 
Kabupaten Barru kurang baik. 

3. factor-faktor yang mempengaruhi transparansi 
dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelola 
keuangan padaKomisi Pemilihan Umum di 

Kabupaten Barru kurang baik. 
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