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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN 

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  

BERBASIS AKRUAL  

 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali) 

 

Abstraksi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan komunikasi 

terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Boyolali. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten 

Boyolai yang bekerja di bidang akuntansi/keuangan. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 91 

responden. Analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan kualitas sumber daya manusia, 

komitmen organisasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerapan SAP berbasis akrual. 

Kata Kunci:  Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, 

Komitmen Organisasi, Komunikasi dan  Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

 

 

 

Abstract 

 

The study aims to determine the effect of the quality of human resources, use 

of information technology, organizational commitment and communications on 

the application of the accrual-based government accounting standards at the the 

government of boyolali regency. 

The sampel was SKPDs Boyolali which includes in financial department staff. 

The sampling technique is done by purposive sampling with a sample of  91 

respondent. Data analysis using multiple linear regression analysis. 

These results indicate that the variable the use of information technology a 

significant effect on the application of the accrual-based government accounting 

standards.  

While the quality of human resources, organizational commitment and 

communication does not significantly influence the implementation of accrual-

based SAP. 

Keywords: Quality of Human Resources, Use of Information Technology, 

Organizational Commitment,  Communications And Application of The Accrual-

Based Government Accounting Standards. 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah 

satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah 

berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan 

pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di 

pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah (Hasibuan,2015). 

Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang 

diperlakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan 

pelaporan keuangan pemerintah. Maraknya penggunaan akuntansi akrual pada 

organisasi sektor publik antara lain disebabkan karena adanya tekanan reformasi 

akuntansi sektor publik yang mendorong dilakukannya pengelolaan keuangan 

publik secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif. Sealin itu juga 

terdapat tekanan dari lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, 

IMF, dan adanya standar akuntansi sektor publik internasional (IPSAS) yang 

mendorong penggunaan akuntansi akrual untuk organisasi sektor publik 

(Mahmudi, 2011:135). 

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah 

diganti dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang 

mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial 

berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 

pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

APBN/APBD.  

Akuntansi berbasis akrual dianggap dapat memberikan informasi yang lebih 

berguna untuk pengambilan keputusan dibandingkan akuntansi berbasis kas 

(Tickell & Geoffrey, 2010 dalam Hasibuan dan Muda, 2013). Untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka selain kemampuan 

menerapakan aturan-aturan baik undang-undang mauapun peraturan pemerintah 
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ataupun peraturan lainnya diperlukannya kualitas sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi (Putra, 2015) dan komitmen 

organisasi (Hasibuan, 2015) agar laporan keuangan dapat disampaikan kepada 

publik dengan tepat waktu dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk 

menghasilkan akuntabilitas yang lebih besar atas setiap kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka penyediaan layanan publik kepada masyarakat yang maksimal. 

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak 

roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari 

organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2014) menunjukan hasil 

sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan 

akuntansi berbasis akrual berdasarkan standar akauntansi pemerintah. Putra dan 

Ariyanto (2015) hasil penelitian bahwa kualitas sumber daya berpengaruh positif 

terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Teknologi informasi yang 

lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru 

daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya 

pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah (Krumwiede, 1998 dalam Kusuma, 

2013). Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2015) dan membuktikan bahwa 

kualitas teknologi informasi berpengaruh negatif dan terbukti berpengaruh 

signifikan secara statistik, hal ini tidak selajalan dengan penelitian Kusuma (2013)  

yang menunjukan todak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerapan 

akuntansi akrual.  

Komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap 

sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai 

keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan 

organisasi (Luthhans, 2006:249 dalam Hasibuan, 2015). Komitmen organisasi 

sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan 

dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi 

(Robbins dan Judge, 2009). Adanya komitmen organisasi membuat sikap pegawai 

menunjukan kepedulian dan kesetiaan yang tinggi pada organisasi.  

Selain itu diperlukan komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah 

pusat maupun daerah. meyakini bahwa komunikasi merupakan kekuatan 
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pembentuk utama organisasi (Bernard,1983; Luthans 2006:370  dalam Hasibuan, 

2015). Bernard menempatkan komunikasi sebagai tujuan dan keinginan untuk 

bertindak, sebagai salah satu dari elemen organisasi. Penelitian yang dilakukan 

Putra (2015) menunjukan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap 

kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian ini merupakan penelitian 

replikasi dan dikembangkan kembali oleh peneliti yang mengacu pada penelitian 

yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015) di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Badung, Bali. Peneliti mengganti variabel gaya kepemimpinan dengan variabel 

pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 

komitmen organisasi dan komunikasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode survey, yang mana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan 

dengan menggunakan instrument kuesioner di lapangan. 

2.2 Populasi,  Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi didefinisikan sebagai wiliyah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau obyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012:115). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di seluruh SKPD (Satuan 

Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Boyolali. Sampel dalam penelitian ini 

terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran dan Bougie, 

2009:263). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai di bidang 

akuntansi/keuangan di masing-masing unit SKPD. 

Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu dengan 

menggunakan kuisioner. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: 

1. Pegawai SKPD pada Badan dan Dinas di lingkup Kabupaten Boyolai. 

2. Pegawai SKPD yang bekerja pada bidang akuntansi/keuangan pada 

Badan dan Dinas di lingkup Kabupaten Boyolali. 
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3. Pegawai Kantor dan Dinas yang bersedia menjadi objek penelitian. 

2.3 Jenis dan Sumber Data 

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

primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli/tidak melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data primer 

diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai SKPD di bidang 

keuangan/akuntansi pada dinas atau badan di lnigkup Pemerintah Kabupeten 

Boyolali.  

2.4 Devinisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

2.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah penerapan standar  

akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010pasal 1 

ayat (3) definisi Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat 

SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Indikator variabel diukur dari  

kemampuan pengetahuan berhubungan dengan akuntansi dengan menggunakan 

Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Masing-

masing pertanyaan diberi skor berdasarkan skala Likert 1 sampai 5. Masing-

masing pertanyaan diberi skor berdasarkan skala Likert 1 sampai 5, yaitu:1.STS 

(sangat tidak setuju), 2. TS (tidak setuju), 3. RR (ragu-ragu), 4. S (setuju), 5. SS 

(sangat setuju), yang memungkinkan penulis untuk memberikan skor untuk setiap 

jawaban responden. 

2.4.2 Variabel Independen 

Variabel Independen (X) penelitian ini Kualitas Sumber daya Manusia, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Komunikasi. 

Masing-masing pertanyaan diberi skor berdasarkan skala Likert 1 sampai 5. 

2.4.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia dalam satu organisasi 

dan untuk mencapai tujuan organisasi yang meliputi latar belakang pendidikan 

yang diperoleh responden pemahaman tentang tugasnya, kesiapan, dalam 
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melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Azhar, 2007 

dalam Alfian, 2014). Indikator variabel kualitas sumber daya manusia diukur dari 

kemampuan pengetahuan, latar belakang pendidikan dan susasana lingkungan 

kerja dengan menggunakan skala Likert. Masing-masing pertanyaan diberi skor 

berdasarkan skala Likert 1 sampai 5, yaitu:1.STS (sangat tidak setuju), 2. TS 

(tidak setuju), 3. RR (ragu-ragu), 4. S (setuju), 5. SS (sangat setuju), yang 

memungkinkan penulis untuk memberikan skor untuk setiap jawaban responden. 

2.4.2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan 

sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi 

yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah 

(Krumwiede, 1998 dalam Kusuma, 2013). Indikator  pengukuran variabel 

pemanfaatan teknologi informasi diukur dari sistem menejemen informasi, sistem 

SAP pada perangkat lunak dan pelatihan penggunaan perangkat lunak dengan 

menggunakan skala Likert. Masing-masing pertanyaan diberi skor berdasarkan 

skala Likert 1 sampai 5, yaitu:1.STS (sangat tidak setuju), 2. TS (tidak setuju), 3. 

RR (ragu-ragu), 4. S (setuju), 5. SS (sangat setuju), yang memungkinkan penulis 

untuk memberikan skor untuk setiap jawaban responden. 

2.4.2.3 Komitmen Organisasi 

Luthhans (2006:249) dalam Hasibuan (2015) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat untuk tetap 

sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras 

sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan 

tujuan organisasi. Indikator variabel komitmen organisasi diukur dari 

kedisiplinan pegawai dan kesiapan pelayanan publik dengan menggunakan skala 

Likert. Masing-masing pertanyaan diberi skor berdasarkan skala Likert 1 sampai 

5, yaitu:1.STS (sangat tidak setuju), 2. TS (tidak setuju), 3. RR (ragu-ragu), 4. S 

(setuju), 5. SS (sangat setuju), yang memungkinkan penulis untuk memberikan 

skor untuk setiap jawaban responden. 

2.4.2.4 Komunikasi  
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 Bernard (1983); Luthans (2006:370) dalam Hasibuan (2015) meyakini 

bahwa komunikasi merupakan kekuatan pembentuk utama organisasi. Bernard 

menempatkan komunikasi sebagai tujuan dan keinginan untuk bertindak, sebagai 

salah satu dari elemen organisasi.Indikator variabel komunikasi diiukur dengan 

menggunakan skala Likert. Masing-masing pertanyaan diberi skor berdasarkan 

skala Likert 1 sampai 5, yaitu:1.STS (sangat tidak setuju), 2. TS (tidak setuju), 3. 

RR (ragu-ragu), 4. S (setuju), 5. SS (sangat setuju), yang memungkinkan penulis 

untuk memberikan skor untuk setiap jawaban responden. 

2.5  Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda 

dengan persamaan sebagai berikut : 

Y =  + 1SDM+ 2TI + 3KO + 4KMN + e 

Keterangan: 

Y   :  Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual   

SDM   : Kualitas Sumber Daya Manusia 

TI   : Pemanfaatan Tenologi Informasi 

KO   : Komitmen Organisasi 

KMN   : Komunikasi 

e   : standar error 

3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1  Uji Asumsi Klasik 

3.1.1  Uji Normalitas 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan pengujian Kolmogorof-

Smirnov. Pada uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan probabilitas > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal 

(Ghozali, 2011:160). Sehingga Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov adalah 1,14 dan 

nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,149 > 0,05 atau 5%. Hasil ini berarti, 

dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang 

normal. 

3.1.2 Uji Heterokedestisitas 
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Salah satu metode yang digunakan untuk menguji adanya heteroskedastisitas 

dalam model regresi dan diperoleh hasil probabilitas > 0,05. Sehingga hasil uji 

heterokedestisitas semua variabel bebas menunjukkan nilai signifikan (p-value) 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

bebas tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3.1.3 Uji M Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan ada 

atau tidaknya korelasi antara variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas 

menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance  > 0,1 dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. 

3.2 Uji Hipotesis 

3.2.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji  F  pada  dasarnya  menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap  

variabel  dependen. Hasil uji statistik dari distribusi F hitung > F tabel yaitu 7,619 

> 2,48. Hasil pengujian dapat dilihat juga signfikansi sebesar (0,000) < 0,05, hal 

ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi, komitmen organisasi dan komunikasi secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. 

3.2.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan secara statistik pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai 

probabilitas lebih besar 0,05 maka H0 diterima atau Haditolak dan jika nilai 

probabilitas lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak atau Ha diterima. Uji t menunjukkan 

bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan Komunikasi tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan  standar akunatansi 

pemerintahan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap penerapan  standar akuntansi pemerintahan. 

3.2.3 Koefisien  Deteminasi  (R
2
) 
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Nilai R
2
  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam  

menjelaskan variasi  variabel  dependen  sangat  terbatas. Hasil perhitungan untuk 

nilai R
2
 sebesar 26,2% variasi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan 

dapat dijelaskan oleh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, komitmen organisasi dan komunikasi sedangkan sisanya 73,8% 

dijelaskan oleh faktor lain diluar model yang diteliti. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Kualitas sumber daya manusia diketahui nilai t hitung (-1,384) < t tabel 

(1,987) atau nilai signifikansi 0, 170 >  = 0,05, maka H1 ditolak, artinya secara 

kualitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

penerapan standar akuntnasi pemerintahan berbasis akrual. Menunjukkan bahwa 

terbatasnya kemampuan pegawai  yang bekerja dibidang keuangan/akuntansi, 

tidak semua yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi sehingga 

pelatihan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 

masih diperlukan untuk mendukung penerapannya berjalan baik dan pengalaman 

kerja juga membuat kemahiran dalam pekerjaannya. 

3.2.2 Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Pemanfaatan teknologi informasi diketahui nilai t hitung (3,456) lebih besar 

daripada t tabel (1,987) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,001 <  = 0,05. 

Oleh karena itu, H2 diterima, artinya pemanfaatan teknologi informasi 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual. 

Menunjukkan bahwa kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dengan 

baik, maka sistem informasi akuntansi dapat dilaksanakan cermat, tepat , akurat. 

3.2.3 Pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual. 

komitmen organisasi diketahui nilai t hitung (0.887) lebih kecil daripada t tabel 

(1,987) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,378 >  = 0,05. Oleh karena itu, 

H3 ditolak, artinya komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan 
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terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Menunjukkan penerapan SAP yang 

dilakukan sudah menjadi suatu peraturan atau prosedur yang sudah ditetapkan dan 

harus dilaksanakan sehingga pegawai tinggal melaksanakannya dengan 

rutinitasnya. 

3.2.4 Pengaruh komunikasi terhadap penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual. 

Komunikasi diketahui nilai t hitung (0,663) lebih kecil daripada t tabel (1,987) 

atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,509 >  = 0,05. Oleh karena itu, H4 

ditolak, artinya secara komunikasi tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Menunjukan 

berarti masih kurang efektifnya komunikasi pimpinan terhadap bawahannya 

dalam sosialisasi penerapan SAP yang disampaikan ke pegawainya. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian adalah variabel kualitas sumber daya manusia, 

komitmen organisasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan variabel 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

4.2 Keterbatasan 

Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Penelitian ini hanya terbatas meneliti satu kabupaten saja, yaitu Kabupeten 

Boyolali. 

2. Penelitian ini terbatas pada empat variabel, yaitu kualitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan 

komunikasi. 

3. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat 

mengontrol jawaban responden, bisa saja terjadi pengisian kuesioner bukan 

oleh responden yang bersangkutan 

4.3 Saran 
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Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas obyek penelitian tidak hanya 

pada Kabupaten Boyolali saja, sehingga dapat diketahui dengan jelas 

bagaimana perbedaan pelaksanaan di Kabupaten lain. 

2. Penelitian selanjutnya menggunakan hendaknya menambah variabel faktor-

faktor lain yang memungkinkan memiliki pengaruh terhadap penerapan 

standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

3. Penelitian selanjutnya menggunakan metode survey, agar dapat mengontrol 

jawaban responden. 
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