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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Pengaruh Akuntabilitas, 

Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Grobogan). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai 

yang bekerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(DPPKAD) di Kabupaten Grobogan.Sampel penelitian ini diambil berdasarkan 

metode sensus dimana sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan atau 

pegawai yang bekerja sebagai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Grobogan yang berjumlah 80 orang. Hasil 

penelitian diperoleh transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Sedangkan Fungsi pemeriksaan intern berpegaruh terhadap 

kinerja pemerintah daerah, dengan nilai sig 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 pada  = 

0,05. 

 

 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Fungsi Pemeriksaan Intern dan 

Kinerja Pemerintah Daerah 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan terbitnya berbagai 

peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan Negara dan searah, diantaranya 

adalah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 yang diganti dengan PP 

Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 24 tahun 2005; paket UU di bidang keuangan 

negara yang terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, serta 

UU Nomor 15 Tahun 2004, Reformasi Pengelolaan keuangan daerah tersebut 

mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan 

Negara atau daerah. 

 Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah 

administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan Negara. Proses pengelolaan 

keuangan Negara tersebut mencakup aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan 

keuangan, mengontol keuangan dan mereview keuangan (Bawsir, 2000). 

 Pada era otonomi, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar 

untuk mengelola sumber-sumber keuangan demi kemakmuran rakyat di daerahnya. 

Desentralisasi administrative tersebut, dimaksudkan untuk mendistribusikan 

kewenangan, tanggung jawab, dan pengelolaan sumber-sumber keuangan untuk 

menyediakan pelayanan publik (Halim, 2002). Pelimpahan tanggung jawab tersebut 

terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-

fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparat daerah. Hal ini berakibat 

pada fungsi dan peran yang harus dimainkan oleh para pejabat di daerah (Widodo, 

2001). 

 Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus 

melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Negara, salah satunya dengan penyempurnaan sistem 

administrasi Negara secara menyeluruh (LAN, 2000). Permasalahan akuntabilitas dan 

transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah 

yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaanya oleh pemerintah. Hal ini menurut 
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Yusuf Ateh Kepala Bidang Akuntabilitas Kantor Menteri Negera Pendayagunaan 

Aparatur Negara, karena hingga saat ini Pemerintah Indonesia juga belum 

menunjukan kemampuan pertanggungjawabannya, padahal salah satu ciri 

pemerintahan yang akuntabel adalah memiliki pengukuran, tujuan dan sasaran 

program yang diusulkan. Oleh karena itu pula pemerintah akan lebih menekankan 

aspek akuntabilitas pemerintahan dalam reformasi birokrasi pemerintahan. Untuk 

mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara 

dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk 

mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan 

feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. 

Disisi lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah perlu adanya fungsi 

aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pemeriksaan intern yang 

merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk 

menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Boynton, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

"Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern 

Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan)”. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah 

2. Mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah 

3. Mengetahui apakah fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Transparansi 

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan 

pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan 

akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat 

berdasarkan pada preferensi publik. Ganie-Rochman, Meuthia (2000) dalam artikel 

ilmiah Loina Lalolo Krina P. (2003; 14). 

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, 

dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit 

dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen 

kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. 

Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan 

lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. 

Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan 

petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan 

pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada 

masyarakat serta menjelaskan publik dari setiap kebijakan tersebut. 

Loina Lalolo Krina P. (2003; 15) menjelaskan bahwa Prinsip transparasi 

paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :  

1) Mekanisme yang menjamin  sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua 

proses-proses pelayanan publik  

2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai 

kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.  

3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun 

penyimpangan tindakan aparat  publik didalam kegiatan melayani  

Selain adanya partisipasi akuntabilitas dan masyarakat dalam siklus anggaran, 

transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. 

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi 



4 

 

dibangun diatas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses, pemerintahan, 

lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 

dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatan transparan juka memenuhi, 

kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan, (2) Tersedia dokumen 

anggaran yang udah di akses, (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat 

waktu, (4) Terakomodasinya suara atau usulan rakyat, (5) Terdapat sistem pemberian 

informasi kepada publik. (Corynata Isma: 2007). 

Akuntabilitas 

United Nation (2002) dalam artikel Tausikal, (2008) mendefiniskan 

akuntabilitas sebagai sebuah norma dalam hubungan antara pengambil keputusan dan 

stakeholders dan para pengambil keputusan bertanggungjawab terhadap konsekuensi 

yang timbul dari keputusan mereka. Pollit secara sederhana mengatakan akuntabilitas 

adalah sebuah hubungan dimana sebuah pihak tertentu diharuskan untuk melaporkan 

tindakan-tindakan terhadap pihak. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2003)  

akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  menyampaikan pertanggungjawaban  atau  

untuk  menjawab  dan  menerangkan kinerja  dan  tindakan seseorang/badan  

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau  

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) 

akuntabilitas vertical (vertical accountability), (2) akuntabilitas horizontal (horizontal 

accountability). 

 Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik 

terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam mardiasmo (2005: 21) 
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menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi 

sector publik, yaitu: 

1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (accountability for probity and 

legality) 

2) Akuntabilitas proses (process accountability) 

3) Akuntabilitas program(program accountability) 

4) Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability) 

 Mario D. Yango (1991) dalam artikel ilmiah Banu witono (2002; 14) 

membagi akuntabilitas dalam empat klasifikasi: 

Fungsi Pemeriksaan Intern 

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik (Rohman, 2007). 

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri 29 September 2010). 

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan 

pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis 

guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk 

mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), 

pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga 
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mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

Kinerja Pemerintah Daerah 

Kinerja merupakan efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan 

karyawannya berdasarkan standar, sasaran, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Ramandei, 2009). 

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki 

posisi penting dalam strategi pemberdayaaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan 

otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung 

jawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan 

kinerja anggaran daerah. 

Sementara dalam buku modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 

disebutkan bahwa kinerja adalah pencapaian keluaran (output) atau dampak 

(outcome) yang diperoleh oleh orang atau sekumpulan orang dalam suatu organisasi 

yang melakukan kegiatan atau operasi demi pencapaian misi dan tujuan organisasi 

melalui pelaksanakan suatu urutan kegiatan yang terencana. 

Haryanto (2009), kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang 

kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat 

dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan 

juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang.  

 

METODE PENELITIAN 

Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten 

Grobogan. Sampel penelitian ini diambil berdasarkan metode sensus dimana sampel 

dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan atau pegawai yang bekerja sebagai Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten 

Grobogan yang berjumlah 80 orang. 
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Data dan sumber data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dikirimkan kepada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 

Grobogan. 

Teknik dan langkah analisis 

a. Statistik diskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. 

b. Pengujian kualitas data 

1) Uji validitas data 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r  hitung dengan r table 

untuk tingkat signifikansi 5 persen dari degreeof freedom (df) = n-2, dalam hal 

ini adalah jumlah sampel. Jika nilai sig  < 0,05 maka pertanyaan atau 

indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila nilai sig > 0,05 

maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 

2005). 

2) Uji Realibilitas 

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran 

sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu 

konstruk atau  variabel dikatakan reliable jika  memberikan nilai Cronbach 

Alpha  > 0.60 (Ghozali, 2005). 

c. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui setelah perlakuan akan 

terdistribusi normal atau tidak (Sudjana, 1996). Distribusi normal akan 

membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model 

regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance  > 0.10 atau sama dengan 

nilai VIF < 10, berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model 

regresi (Ghozali, 2005). 

3. Heterokedastisitas 

Adapun uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Glejser, dimana uji 

statistik ini dapat lebih menjamin keakuratan hasil dalam mendeteksi ada 

tidaknya Heteroskedastisitas (Ghozali, 2005: 107). Jika nilai signifikansi dari 

uji Glejser < 5 % maka dikatakan ada masalah heterokedasitas. 

d. Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi berganda pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut: 

KPD  = a + b1TPN + b2 AKT + b3 FPI + e 

Keterangan : 

KPD = Kinerja Pemerintah Daerah 

a = konstanta 

TPN = Transparansi 

AKT = Akuntabilitas 

FPI  = Fungsi Pemeriksaan Intern 

b1,b2, b3, b3  = koefisien regresi 

e =  error (tingkat kesalahan) 

e. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat 

siginifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variable dependen (Ghozali, 2005). 

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2005) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 
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a. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  

b. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Adjusted R
2
 

Pengujian adjusted R
2
 diuntuk mengukur proporsi atau presentase 

sumbangan variabel independen terhadap variasi naik turunya variabel 

dependen. Adjusted R
2
 berkisar antara nol sampai dengan 1 (0 ≤ adjusted R

2 
≤ 

1). Hal ini berarti apabila adjusted R
2 
= 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Apabila adjusted R
2
 

semakin besar mendekati nilai 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen dan Apabila adjusted R
2
 

semakin kecil mendekati nilai 0 menunjukkan semakin lemahnya pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen. 

3. Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t) 

Ujit digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variable X 

dan Y, apakah variable X benar-benar berpengaruh terhadap variable Y 

secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2005). Hipotesis yang digunakan dalam 

pengujian ini adalah: 

a) Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  

b) Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

 

HASIL PENELITIAN  

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa transparansi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada DPPKAD Grobogan dengan nilai 

signifikansi 0,266, yang berarti tidak signifikan karena berada diatas nilai signifikansi 

yang dipersyaratkan yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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transparansi yang kurang baik dapat menurunkan kinerja pemerintah daerah pada 

satuan kerja perangkat daerah khususnya di DPPKAD Kabupaten Grobogan. Hal ini 

tidak konsisten dengan penelitian Nita (2008) dan Adrianadi (2010) yang 

menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 

 Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan 

nilai signifikansi 0,266, yang berarti tidak signifikan karena berada diatas nilai 

signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0,05. 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah di DPPKAD Kabupaten Grobogan 

dengan nilai sig sebesar 0,164, karena berada diatas nilai signifikansi yang 

dipersyaratkan yaitu 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang 

buruk dapat menurunkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian Adrianadi (2010)  dan Sopanah (2008) yang menyatakan secara signifikan 

ada pengaruh antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.  

Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan 

nilai signifikansi 0,266, yang berarti tidak signifikan karena berada diatas nilai 

signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0,05. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa ada pengaruh fungsi 

pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah di DPPKAD Kabupaten 

Grobogan dengan nilai sig sebesar 0,002, karena berada dibawah nilai signifikansi 

yang dipersyaratkan yaitu 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi 

pemeriksaan intern yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada 

satuan kerja perangkat daerah khususnya di DPPKAD Kabupaten Grobogan. Hal ini 

konsisten dengan penelitian Rohman (2007) dan Tausikal (2008) yang menunjukkan 

bahwa fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.   

  Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, 

dengan nilai signifikansi 0,266, yang berarti tidak signifikan karena berada diatas 

nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0,05. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis Pengaruh komitmen organisasional, Pengaruh 

transparansi, akuntabilitas, dan fungsi pemeriksaan intern (Studi pada DPPKAD 

Kabupaten Grobogan), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan nilai  

signifikansi 0,266, yang berarti tidak signifikan karena berada diatas nilai 

signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0,05. 

2. Akuntabilitas tidak berpegaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,164, karena berada diatas nilai signifikansi yang 

dipersyaratkan yaitu 0,05.  

3. Fungsi pemeriksaan intern berpegaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, karena berada dibawah nilai signifikansi 

yang dipersyaratkan yaitu 0,05. 

Saran 

1. Saran bagi penelitian selanjutnya mengembangkan sampel yang lebih luas untuk 

menambah sampel di kantor DPPKAD di kabupaten Lain.  

2. Menambahkan variabel lain selain variabel yang digunakan  dalam penelitian ini.  

3. Menambahkan masa jabatan.  
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