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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transparansi anggaran adalah keterbukaan informasi tentang sektor 

keuangan publik. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat 

memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya 

secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu (Andrianto, 2007: 21). Transparansi 

anggaran dapat diukur melalui beberapa aspek, selain kemudahan akses pada 

informasi, mekanisme dan akses masayarakat dalam penyampaian pendapat juga 

harus diperhatikan. Keterbukaan (openness) mengacu kepada terbukanya 

kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap 

pemerintah yang dinilainya tidak transparan (Widodo, 2001:28). 

Keterbukaan informasi pada masyarakat (public)  di dalam era persaingan 

global sangatlah penting perananya bagi setiap orang, bahkan sudah menjadi hal 

bagi pengembangan lingkungan sosialnya. Tolak ukur dari keberhasilan suatu 

negara dapat dilihat dengan bagaimana menciptakan tata kelola yang baik di 

dalam pemerintahannya. Informasi juga menjadi salah satu aspek penting dalam 

ketahanan negara. Menurut Naihasy (2006:50) bahwa salah satu krakteristik good 

governance  dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia adalah 

transparansi, yakni keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus 

informasi. 

Selanjutnya didalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 

2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-Undang tersebut menyatakan 

bahwa salah satu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 
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oleh pemerintah daerah sebagai badan publik adalah informasi mengenai laporan 

keuangan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut pemerintah daerah harus 

lebih transparan, terlebih lagi tuntutan msyarakat yang lebih tinggi atas 

transparansi keuangan daerah. 

Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak 

setiap orang untuk memperoleh informasi publik, di mana setiap badan publik 

mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi 

publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara yang sederhana. Manfaat 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) ini antara lain juga 

menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan 

publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. 

Selain itu peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan 

publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga 

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.  

Di dalam proses pengambilan kebijakan publik hal ini juga dapat 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik (good governance) yaitu 

transparan, efektif, dan efisien serta akuntabel. Bentuk transparansi tentang 

anggaran sangat berisiko dan menimbulkan masalah jika tidak dipublikasikan. 

Keterbukaan anggaran yang meliputi terbukanya akses informasi sumber 

keuangan dan jumlah serta rincian penggunaan harus jelas, sehingga memudahkan 

pihak-pihak seperti masyarakat awam juga dapat mengetahui dan juga dapat 

mengaksesnya. 

Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik telah berjalan kurang lebih empat tahun, perkembangannya 
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cukup dinamis.  Ismail Cawidu (SESDITJEN Informasi dan Komunikasi Publik 

Kementrian Kominfo) mengemukakan bahwa dari 177 negara, Indonesia menjadi 

negara ke-64 yang memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

Sedangkan ditingkat ASEAN, Indonesia menjadi pelopor. Selain Indonesia, untuk 

ASEAN, Thailand juga telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik. Ismail Cawidu mengaskan bahwa Undang-Undang Keterbukaan  

Informasi publik mewajibkan setiap badan publik menyampaikan dan 

mengumumkan kepada publik mengenai laporan keuangan dan program kerjanya 

(www.IndonesiaRayaNews.com diakses pada 2 April 2017).  

 Salah satu bentuk keterbukaan informasi publik yakni transparansi  

anggaran yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Blitar 

melalui website yaitu www.transparansi.blitar.go.id.  Adapun website tersebut di 

kelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Hal ini merupakan 

langkah awal untuk menunjang keterbukaan informasi dalam lembaga pemerintah 

yang lebih transparan dan responsif dalam mendukung Good and Clean 

Governance.  

Transparansi anggaran ini didasarkan pada besarnya belanja daerah 

berserta pendapatanya. Berdasarkan informasi dari www.transparansi.blitar.go.id 

pendapatan daerah pada tahun 2012 mencapai Rp. 1.285.310.381.085,64 jumlah 

tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar Rp. 

1.475.164.545.987,00, Tahun 2014 sebesar Rp. 1.698.968.440.603,00 , dan Tahun 

2015 Rp. 1.984.584.462.360,00. Untuk itu diperlukan sebuah sistem dimana 

mampu mengontrol arus pengeluaran daerah. Sistem transparansi anggaran 

berbasis online yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Blitar ini tidak hanya 

http://www.indonesiarayanews.com/
http://www.transparansi.blitar.go.id/
http://www.transparansi.blitar.go.id/
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mempublikasikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Akan tetapi juga 

berisi tentang : Transparansi Perencanaan Pembangunan Daerah, Transparansi 

Pengelolaan Anggaran Daerah, Transparansi Pertanggung jawaban Anggaran 

Daerah, Transparansi Pendapatan Daerah. 

Pemerintah daerah menjalankan upaya transparansi dapat dilihat dari 

ketersediaan informasi keuangan, ini penting mengingat pemerintah harus 

melaksanakan pertanggungjawaban  anggaran publik sebagaimana yang 

diungkapkan Martini (2014) bahwa transparansi diperlukan agar masyarakat dan 

dunia dapat mengawasi pelaksanaan pemerintahan secara obyektif. 

Pengadaan sistem transparansi anggaran berbasis online ini tentu 

melibatkan banyak pihak. Begitupun dengan pengadaan website transparansi 

anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk menjalin kerjasama 

dengan beberapa OPD, yaitu pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Kabupaten Blitar yaitu : www.blitar.go.id. Hal ini dapat mengontrol dan 

mempermudah terkait pelaksanaan program pemerintah yang telah dilaksanakan 

kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Adapun sebagai penjelasan aplikasi 

di bawah naungan Dinas komunikasi dan informatika. 

Pelaporan informasi keuangan  melalui internet merupakan upaya yang 

efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Good Public Governance. 

Sebagaimana menurut Woldenberg dalam Berot dkk (2010), Shim dan Eom 

(2008) yang menyatakan pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah 

daerah di internet efektif untuk meningkatkan pengendalian terhadap perangkat 

pemerintahan daerah dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas pemerintahan daerah. 

http://www.blitar.go.id/
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Namun dalam pelaksanaan sistem transparansi anggaran berbasis online 

masih ditemui beberapa permasalahan. Hal ini dialami oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Klungkung yang dijabarkan pada penelitian Yogiswara (2012) dimana 

mengungkapkan bahwa di lingkungan pemerintah Kabupaten Klungkung 

sehingga membuat pengunjung situs tersebut tidak mendapatkan informasi yang 

lengkap tentang dinas maupun badan tesebut. Di dalam penerapan e-government 

Kabupaten Klungkung sebagai sarana untuk memberikan informasi dan 

menunjang adanya transparansi dan keterbukaan informasi publik guna 

mewujudkan good governance pada kenyataannya masih terdapat kekurangan 

pada beberapa sektor.  

Selain itu juga terdapat permasalahan lain dalam penerapan transparansi 

anggaran berbasis elektronik sebagaimana diungkapkan Wijayanto (2015:85) 

dalam penelitiannya yang menemukan fakta bahwa terjadi hambatan dalam 

penerapan e-government yang berimbas pada penerapan e-budgeting. 

Permasalahan tersebut diantaranya ialah belum adanya kemampuan manajemen 

sistem yang baik, terbatasnya anggaran, dan kualitas SDM pengelola. Hal tersebut 

menjadikan e-budgeting dirasa tidak penting mengingat transparansi anggaran 

melalui media elektronik tidak efisien, baik dilihat dari segi anggaran maupun 

aplikasi). 

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti bermaksud untuk mengulas lebih 

lanjut bagaimana penerapan transparansi pengelolaan anggaran daerah oleh 

pemerintah Kabupaten Blitar dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Blitar memiliki website yang mendukung penyampaian informasi pengelolaan 
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anggaran daerah. Website tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum 

sebagaimana tujuan dari transparansi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian tersebut dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan  transparansi pengelolaan anggaran melalui 

website pemerintah daerah di Kabupaten Blitar ? 

2. Apakah transparansi pengelolaan anggaran melalui website 

pemerintah daerah Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan efektif ?   

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Transparansi pengelolaan anggaran 

daerah kabupaten  Blitar melalui website  

2. Untuk mnegetahui efektivitas transparansi pengelolaan anggaran 

melalui website. 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

dalam transparansi pengelolaan anggaran daerah tentang efektivitas 

pelaksanaan anggaran daerah melalui website daerah di kabupaten 

Blitar. Khususnya di bidang elektronik government. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini maka akan 

mengetahui efektivitas  adanya transparansi pelaksanaan 

anggaran melalui website berjalan dengan baik dan mencapi 

tujuan, serta pemerintah dapat mengetahui permasalahan atau 

kendala dalam adanya transparansi anggaran daerah kabupetan 

Blitar melalui website. 

b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini maka 

masyarakat mendapatkan informasi tentang efektivitas adanya 

transparansi anggaran daerah melalui website. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abstraksi terhadap objek-obek yang di hadapi, sehingga objek-objek ditempatkan 

dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam 

bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat 

dikembangkan dalam bentuk suatu kata (Djamarah dan Syaiful Bhari, 2008-30).  

Dengan demikian perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang 

berkaitan dengan tema dalam penelitian diantaran adalah : 

1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dapat diartikan sebagai 

pencapaian tujuan. Hal ini sejalan dengan pengertian efektivitas menurut 

Susanto dalam Rihadini (2012:10) yang mengartikan efektivitas sebagai 

suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan 
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sebelumnya secara matang. Maka dari itu, efektivitas transparansi 

anggaran berbasis elektronik dapat dimaknai sebagaimana 

tersampaikannya informasi pengelolaan anggaran publik kepada 

masyarakat luas. 

2. Transparansi Anggaran (APBD) 

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah. Sedangkan Menurut Piotrowski dan Van 

Ryzin (2007) dalam Dwiyanto (2011:241) menjelaskan bahwa transparansi 

pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan 

apa yang terjadi dalam organisasi di sektor publik melalui pertemuan 

terbuka, pemberian akses terhadap dokumen, publikasi informasi melalui 

website secara aktif, perlindungan terhadap website blowers dan bahkan 

melalui pembocoran informasi secara ilegal. Pada prinsipmya transparansi 

adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah sekaligus melibatkan masyarakat dalam 

menjalalankan fungsi controlling terhadap segala upaya atau usaha yang  

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Sedangkan transparansi anggaran dapat diartikan sebagai keterbukaan 

menyeluruh (full disclosure) atas semua informasi yang terkait anggaran. 

Menurut Andrianto 2007, transparansi anggaran adalah keterbukaan 

informasi tentang sektor keuangan publik, masyarakat dapat memperoleh 

informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara 



9 
 

komperhensif, akurat dan tepat waktu. Adanya pendapat Andrianto 

transparansi amggaran Dapat dikatakan efektivitas. 

Adapun yang dimaksud dengan transparansi anggaran pada penelitian 

ini terwujud dalam website transparansi pengelolaan anggaran pemerintah 

Kabupaten Blitar.  

3. Definisi E-Government 

E-government merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang 

digunakan pada pemerintahan untuk menyediakan pelayanan publik, 

meningkatkan efektivitas material, serta mempromosikan nilai-nilai 

demokrasi dan informasi yang membantu perkembangan masyarakat 

(Gant, 2008 :15). 

E-government bertujuan untuk peningkatan produktifitas, efisien, dan 

efektivitas pelayanan publik, mencakup hubungan antara pemerintah, 

sektor swasta, dan masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sa’id 

bahwa  e-government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi 

dalam dan dengan pihak luar diharapkan dapat meningkatkan performance 

pemerintah dan memenuhi ekspektasi masyarakat akan peningkatan 

kualitas pemerintahan. 

Dalam penerapan e-government  terdapat beberapa elemen penting 

yang memiliki pengaruh terhadap proses penerapanya. Beberapa elemen 

tersebut dikemukakan oleh Indrajit (2002) dalam Udoyono melipiti : (1) 

(Data infrastruktur,meliputi manajemen sistem, dokumentasi , dan proses 

kerja; (2) infatstruktur legal, hukum, dan peraturan; (3) Infrastruktur 

institusional, diwujudkan sengan institusi pemerintah yang sadar dan fokus 
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menggapai tujuanya dalam penerapan e-government ; (4) Infrastruktur 

manusia, yakni sumber daya manusia yang handal; (5) Infrastruktur 

teknologi, dimana penerapan e-government bertumpu pada ketersediaan 

teknologi yang memadai; (6) Strategi pemikiran dan kepemimpinan dalam 

mewujudkan visi e-government. Keenam elemen tersebut saling terkait 

dan saling berhubungan.  

E-government pada penelitian ini yakni website 

(www.transparansi.blitarkab.go.id).  Pada website tersebut memuat 

perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan anggaran daerah, 

pertanggung jawaban anggaran daerah dan pendapatan daerah. Output  

dari dilaksanakannya transparansi pengelolaan anggaran Kabupaten Blitar 

melalui website ini ialah tersampaikanya informasi anggaran publik ke 

masyarakat. 

4. Tujuan dan Manfaat E-government  

Tujuan adanya e-government selain mempermudah untuk mengakses 

informasi terkait pengeloaan anggaran daerah juga dapat mengurangi 

adanya korupsi dengan cara meni gkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pelayanan pubik. E-government dapat memperluas partisipasi politik, 

dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan oleh pemerintah. Selain itu adanya e-government  

juga di harapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi 

serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Beberapa manfaat penerapan e-government dalam sistem 

pemerintahan, antara lain adalah: 

http://www.transparansi.blitarkab.go.id/
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a. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, pelaku bisnis 

dan industri terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi. 

b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat 

pemerintah dengan meningktnya transparansi kegiatan 

pemerintah 

c. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarkat 

melalui internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara 

lebih jelas dan mengambil keputusan dengan benar 

d. Mengurangi biaya administrasi yang dikeluarkan pemerintah 

maupun stakeholder-nya 

e. Masyarakat dapat ikut terlibat sebagai mitra pemerintah dalam 

proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan 

demokratis 

5. Faktor-faktor pendukung dan penghambat  transparansi pengelolaan 

anggaran  melalui e-government (website) Kabupaten Blitar. 

Dalam penerapan sebuah program, tentu akan menimbulkan dampak 

baik hambatan maupun faktor pendukung. Berikut penjelasan faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam transparansi anggaran berbasis 

e-government: 

a. Faktor pendukung  

Faktor pendukung dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang 

mendukung, melancarkan atau memberikan stimulan pada 

pelaksanakan program. Begitupun dalam penerapan transparansi 

anggaran berbasis e-government ini. Sebagaimana menurut Indrajit 
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(2006:17) mengemukakan bahwa salah satu faktor pendukung 

penerapan e-government ialah ketersediaan infrastrukutur teknologi 

yang memadai. Fasilitas ini 50% dari kunci keberhasilan penerapan 

konsep e-government. Dalam kaitannya dengan transparansi dan 

keterbukaan informasi publik, ketersediaan infrastruktur yang 

dimaksud adalah adanya aplikasi yang menyediakan atau 

memfasilitasi adanya informasi-informasi publik. Dalam website 

pemerintah Kabupaten Blitar terdapat beberapa aplikasi atau 

konten yang berisikan infprmasi publik. Aplikais tersebut 

merupakan sarana pendukung yang akan mempermudah 

masyarakat pengguna informasi dalam mengakses informasi yang 

diinginkan. 

Selain itu, faktor pendukung lain yang mendukung pelaksanaan 

transparansi anggaran berbasis e-government ini ialah komitmen 

dan kesediaan pemerintah daerah. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan Indrajit (2006:16), bahwa dalam menyelesaikan 

penerapan e-government harus dimulai dengan komitmen dari 

pimpinan atau kepala daerah yang bersangkutan. 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang 

bertentangan dimana hal tersebut menghambat, mempersulit 

pelaksanaan suatu program. Teguh Kurniawan (2014-3) 

mengungkapkan bahwa Hambatan penerapam e-government dapat 

dilihat misalnya dari hasil pengamatan yang dilakukan Kementrian 
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Komunikasi yang menyimpulakn bahwa mayoritas situs 

pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah . 

6. Efektivitas Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Melalui 

Website 

Efektivitas yakni berdaya guna kriteria ektivitas biasanya diukur 

dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besranya 

kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. 

F. Definisi Operasional 

Definsi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar dan Syarifuddin, (2003-74). Adapun variabel yang akan 

didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Transparansi Anggaran melalui E-governmnet 

Pelaksanaan transparansi anggaran melalui website pada penelitian ini 

melihat seberapa banyak data penganggaran yang dapat diakses oleh 

publik. Pun juga meneliti keabsahan data yang dipublikasikan 

tersebut. 

2. Mekanisme Pelaporan Anggaran oleh SKPD 

Penyediaan pelaporan anggaran berbasis online memudahkan 

perangkat satuan kerja perangkat daerah dalam mneyampaikan 

laporan anggaran . Mekanisme penyampaian laporan yang berbasis IT 

yang terkoneksi dengan instansi diatasnya menjadikan efisiensi dalam 

pelaporan anggaran. 
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3. Implikasi penerapan websie Transparansi Anggaran 

Penerapan sebuah kebijakan maupun program tentu akan berdampak 

pada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Begitupun 

dengan penerapan transparansi anggaran daerah oleh pemerintah di 

Kabupaten Blitar. 

a. Tersediannya informasi Penganggaran 

Tujuan dari pembentukan website transparan anggaran 

dalam mempublikasikan dokumen-dokumen anggaran . 

b. Kemudahan akses Data 

Bertalia dengan ketersediaan informasi anggaran yang 

lengkap tentu menjadikan aksesibilitas masyarakat semakin 

mudah. 

c. Tercipta Masyarakat Sadar Anggaran 

Masyarakat sadar anggaran disini diartikan sebagai 

masyarakat yang paham dan mengetahui informasi 

anggaran. 

d. Minimalisir Biaya Admisnitrasi 

Dalam pelaporan anggaran dengan memanfaatkan teknologi 

informasi sebagai media penghubung antar instasni mampu 

mengurangi biaya admisnitrasi . 

4. Sarana pendukung dan penghambat  

Yang dimaksud sarana pendukung dalam pelaksanaan transparansi 

anggaran melalui website pada penelitian ini ialah beberapa faktor yang 

membantu kelancaran program. Pun juga dengan sarana penghambat yang 
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keberadaannya menghambat, mempersulit pelaksanaan transparansi 

anggaran publik ini. Kedua hal ini dapat diidentifikasi pada saat penelitian 

telah dilakukan. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Dinamika penelitian kualitiatif menurut E.G. 

Carmines dan R.A.Zeller (2006) dalam Eta Mamang Sangadji (2010:26) adalah 

penelitian yang datanya dinyatakan dalm bentuk verbal dan dianalisis tanpa 

menngunakan teknik statistic. Penelitian yang sering menggunkan cara ini adalah 

studi kasus historicl. 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan deskriptif yang lebih menekankan pada 

penelitian yang mnghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang yang diamati (E.G. Carmines dan R.A. Zeller (2006) 

dalam Eta Mamang Sangadji (2010:26). 

2. Subyek penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang  situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian. Karena sebagai subyek yang mampu memberikan 

informasi, maka dalam penelitian harus memperhatikan dalam 

menentukan informasi agar di dapatkan informasi yang lengkap dan 

mendalam. Pemilihan subyek penelitian ini menggunakan metode 

puposive sampling dimana disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. 
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Adapun subyek dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

b. Kepala Sekertariat Daerah 

c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah 

Kelompok-kelompok masyarakat seperti guru yang lebhi mengerti 

pendidikan adanya pengadaan transparansi anggaran 

3. Sumber Data  

Sumber data adalah untuk memperoleh data yang akurat harus 

didukung dengan sumber informasi dan data yang valid. Data tersebut 

harus diganti dari sumber-sumber yang berhubungan dan berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, sehingga data harus didapatkan dari sumber 

yang terpercaya. Hal tersebut guna mendukung kaidah keilmiahan dan 

memperoleh data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber 

data primer atau data sekunder (Ibid Sugiyono, 2008-255). 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

turun lapang . Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah 

data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan 

semua metode pengumpulan data Original, Nafi’ad dan Ulin 

(2015:17). Dengan kata lain data primer merupakan hasil interaksi 

langsung peneliti dengan informasi terkait penelitian. 

b. Data Sekunder 

Definisi data sekunder menurut Sarwono adalah data yang sudah 

tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. (Sarwono, 



17 
 

Jonathan(2007) data sekunder merupakan data yang diperoleh secara 

tidak langsung, data sekunder dalam penelitian ini meliputi salinan 

perda. Profil instansi atau lembaga terkait yang diperoleh melalui 

dokumentasi. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Blitar yakni di Dinas 

Informasi dan Komunikasi dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan 

Daerah, dengan Asumsi pemilihan Kabupaten Blitar sebagai lokasi 

penelitian ialah Kabupaten ini memiliki sistem khusus yang mendukung 

transparansi anggaran publik berbasis online yang diwujudkan pada 

sebuah website.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sangat penting untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan 

metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan 

metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan ditempat langsung pada tempat instansi 

atau lembaga yang dimiliki kewenangan. Instrumen yang 

digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan 

lembar pengamatan (Sopiah, 2010-192).  
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b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada 

responden, dan jawaban-jawaban yang responden dicatat atau di 

rekam (Hasan dan M.Iqbal, 2002-85).  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting 

baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. 

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar 

oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian (Hamidi, 2004-

72). Sedangkan menurut Sugiyono (2013:240) dokumentasi bisa 

berbentuk tuisan, gambar atau karya-karya monumentel dari 

seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi berasal dari 

dokumen-dokumen atau data terkait Transparansi Pengelolaan 

Anggaran Daerah. 

6. Teknik Analisa Data 

Bogdan dan Biklen (2007) dalam Imam Gunawan (2013:2010) 

menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan 

secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan 

yang dikumpulkan dan meningkatkan pemahaman terhadap semua hal 

yang dikumpulkan dan mmungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. 

Miles & Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data kualitatif yaitu, (1) reduksi data; (2) 

penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data 



19 
 

kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data 

berlansgung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama 

dan sesudah pengumpulan data. 

a. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan data yang baru diperoleh dari 

hasil penelitian, yang merupakan kumpulan fakta atau fenomena-

fenomena yang berwujud data lapangan yang masih belum beraturan 

dan belum dipilah-pilah yang akan diolah di tahap kedua yaitu 

reduksi data.  

b. Reduksi Data  

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-

menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan 

sementara. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi 

tersusun yang memeberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan agar lebih 

mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini 
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merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bnetuk kemudian 

dipilah-pilah dab disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan 

disusun sesuai dengankategori uang sejenis untuk ditampilkan agar 

selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-

kesimpulan sementara diperoleh pada waktu dara di reduksi. 

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang 

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan 

disajikan dalam bentuk deskriptif obyek penelitian dengan 

berpedoman pada kajian penelitian. Kegiatan pengumpulan data, 

reduksi data, paparan data, dan penarikan atau verifikasi merupakan 

proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya 

yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan 

secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling 

menyusul. 

 




