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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi pemerintah yang 

diberikan mandat oleh Kementerian/Lembaga untuk menyelenggarakan pelayanan 

publik. Berbicara masalah pelayanan publik, dalam Undang-Undang Nomor 25 

tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang 

publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pendidikan, 

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, 

lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, 

sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Pelayanan pendidikan 

yang diberikan oleh perguruan tinggi BLU merupakan salah satu bentuk 

pelayanan jasa yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. 

Penelitian Waluyo (2014) mengungkap  bahwa pemberian mandat oleh 

Kementerian kepada BLU dimaksudkan untuk membedakan fungsi pemerintah 

sebagai regulator, sekaligus sebagai upaya mengembangkan aktivitas pengagenan 

(agen cification). Pelayanan publik tidak harus diselenggarakan oleh lembaga 

birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola secara 

bussiness like yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan, dan 

manajemen sektor swasta.  

BLU merupakan organisasi sektor publik yang dioperasikan oleh 

pemerintah pusat maupun daerah yang fungsi utamannya ialah menjual barang 
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dan/atau jasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum 

ditetapkan sebagai unit BLU, instansi tersebut dikenal dengan istilah satuan kerja 

(satker) yang menyelenggarakan tugas dan peran pemerintah dalam penyediaan 

layanan umum. Menurut ketentuannya, instansi yang sudah ditetapkan menjadi 

BLU dikelola bukan untuk mencari keuntungan namun atas dasar prinsip efisiensi 

dan produktivitas. BLU merupakan agen pemerintah yang memperoleh 

kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, 

pengelolaan keuangan maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja. 

Terkait dengan pengelolaan keuangan di atas, dalam satu dekade terakhir, 

pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) telah menjadi 

diskursus yang menarik di kalangan akademisi maupun para pejabat pemerintah 

baik di pusat maupun di daerah. Penelitian Pasaribu (2014) mengidentifikasi 

banyaknya tanggapan terhadap konstruksi sistem dan pola pengelolaan keuangan 

BLU belum solid dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Sebaliknya tidak 

sedikit yang berpendapat bahwa format BLU merupakan strategi pemerintah pusat 

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. 

Sistem dan pola pengelolaan keuangan pada organisasi BLU menjadi hal 

yang sangat penting, karena akan memberikan dampak terhadap perkembangan 

organisasi atau lembaga yang ada. Penelitian Mahfiza (2015) menegaskan 

khususnya di lembaga pemerintah, yang sepenuhnya mengelola uang Negara atau 

uang rakyat, maka otomatis sistem pengelolaannya harus optimal dan berdampak 

pada tujuan lembaga dimaksud. Oleh karenanya penerapan BLU sebagai salah 

satu sistem baru dalam pengelolaan keuangan bagi semua lembaga pemerintah, 
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termasuk bagi lembaga pendidikan perguruan tinggi yang memberikan pelayanan 

kepada publik, harapannya adalah kualitas pelayanan yang optimal.  

Perguruan Tinggi adalah bagian dari lembaga pelayanan publik, yang 

dalam pengelolaan keuangan berorientasi pada BLU. Penerapan pengelolaan 

keuangan BLU di perguruan tinggi memiliki implikasi penting bagi sistem 

akuntansi dan keuangan organisasi, termasuk pula dalam proses penganggaran 

sebagai salah satu elemen dalam pengelolaan keuangan. Prinsip transparansi dan 

akuntabilitas publik yang diusung sebagai prinsip penting yang harus 

dikedepankan, menuntut lembaga publik dengan Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum mereformasi sistem dan redesigning pola-pola keuangan lembaga 

dengan dukungan infrastruktur dan Teknologi Informasi (TI), sebagai senjata 

ampuh dalam menciptakan informasi termasuk informasi akuntansi dan keuangan 

untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan trust dari masyarakat.  

Penelitian Mahfiza (2015) mengungkap bahwa perguruan tinggi sebagai 

lembaga pendidikan, sudah mulai menerapkan sistem pengelolaan keuangan BLU, 

konsekunsinya pola-pola lama dalam penganggaran dalam organisasi harus 

dirubah dengan pola penganggaran baru yang lebih detil dan akurat mengingat 

sistem pengelolaan keuangan BLU ini lebih mengedepankan kinerja yang efektif, 

transparasi dan akuntabel. Orientasi dari BLU ini adalah merubah paradigma 

penganggaran dan mempersiapkan infrastruktur yang dapat mendukung 

terciptanya informasi anggaran yang terpercaya serta bagaimana mengaitkan 

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan 

Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibuat sebelumnya. 
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Dalam kaitannya guna mendukung terciptanya informasi anggaran yang 

terpercaya di atas, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di 

lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 dari undang-undang 

tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan 

kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel 

dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam Peraturan 

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor 20 tahun 2012 tentang 

pedoman teknis penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Satuan Kerja Badan 

Layanan Umum disebutkan bahwa Rencana Bisnis Anggaran yang disingkat RBA 

adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, 

kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu satker BLU. 

Salah satu wujud reformasi sistem penyusunan anggaran (budgeting 

reform) adalah penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based 

Budgeting). Sistem ini sudah menjadi tren perkembangan di banyak negara sejalan 

dengan budaya manajemen publik baru (Sancoko, 2008). Di Indonesia, sistem 

tersebut diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara pasal 14 ayat (1) dan (2) yang isinya adalah bahwa dalam 

rangka penyusunan APBN, pengguna anggaran/pengguna barang menyusun 

rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya yang 

disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. UU ini kemudian 

diterjemahkan dalam PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah pasal 

3 ayat (2) dan PP Nomor 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 
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Kementrian Negara/Lembaga (RKA K/L) pasal (4), (7),(8) yang intinya mengatur 

tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja. 

Universitas Negeri Gorontalo (UNG) telah mendapat persetujuan untuk 

menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU dari Menteri Keuangan dengan SK 

Nomor: 131/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009. Penerapan  BLU di Satker 

UNG menuntut perubahan yang baik dalam pengelolaan keuangan antara lain 

adalah bagaimana mengoptimalkan dan mengefisiensi pelaksanaan anggaran 

untuk menunjang operasional dan kegiatan akademik Perguruan Tinggi. Sebagai 

konsekuensi menjadi BLU, UNG harus melaksanakan penyusunan anggaran 

berbasis kinerja sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ditetapkannya UNG sebagai satuan kerja 

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(PK-BLU) secara penuh, maka UNG berkewajiban menyusun dokumen RBA 

pada tiap tahun anggaran. RBA merupakan pedoman untuk mengarahkan alokasi 

sumber daya secara konsisten, efektif, efisien, dan menuju pada pencapaian 

kualitas pelayanan yang diharapkan. 

Dalam upaya mendukung pengelolaan keuangan BLU UNG secara 

berkualitas, maka penyusunan RBA pada BLU UNG menggunakan Sistem 

Informasi RBA (SIRBA). Implementasi kebijakan SIRBA dalam upaya 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada BLU UNG menghasilkan 

sistem yang sesuai dengan kebutuhan universitas yang mendukung dalam 

pembuatan pelaporan usulan RKA K/L ke kementerian. Sistem ini juga 

menghasilkan sistem informasi yang mendukung kegiatan analisis perencanaan 
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anggaran sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran 

berbasis kinerja. Dengan adanya sistem manajemen perencanaan anggaran ini 

diharapkan dapat  membantu dan memudahkan fungsi koordinasi, implementasi 

dan pengendalian perencanaan kegiatan dan anggaran pada BLU UNG. 

Implementasi kebijakan SIRBA pada BLU UNG sejak tahun 2010 adalah 

kebutuhan yang urgent memperhatikan sebelum diimplementasikannya SIRBA 

pada BLU UNG, terjadi berbagai persoalan akibat penyusunan RBA yang masih 

konvensional, manual dan belum menggunakan sistem informasi manajemen. 

Permasalahan yang terjadi seperti perbedaan pemahaman unit-unit kerja yang ada 

pada BLU UNG dalam menjabarkan rencana dan program kerja yang bisa 

mendukung rencana strategis BLU UNG masih belum seragam, sehingga 

dipandang perlu untuk dilakukan pembenahan (Hasil wawancara terhadap Kabag 

Perencanaan BAKP UNG dalam penelitian awal pada bulan Oktober 2018).  

Salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dalam menjabarkan rencana 

dan program kerja adalah membangun sistem manajemen perencanaan anggaran 

berbasis kinerja di lingkungan BLU UNG dengan harapan bisa memberikan 

kerangka pikir yang sama dari masing-masing unit kerja, sehingga memperoleh 

pemahaman yang terintegrasi. Dengan adanya implementasi kebijakan SIRBA ini 

diharapkan dapat  membantu merencanakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan 

jangka panjang, pembelanjaan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya agar 

kebutuhan dapat digunakan secara efisien dan optimal yang dapat 

mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran di tingkat universitas dan unit 

kerja. 
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Implementasi kebijakan SIRBA juga merupakan jawaban atas kebutuhan 

BLU UNG atas pengakuan sistem informasi manajemennya. Penelitian Mozin 

(2018) mengemukakan bahwa sebagai salah satu perguruan tinggi ternama dan 

terkemuka di Provinsi Gorontalo yang memiliki potensi yang sangat besar untuk 

menjadi salah satu perguruan tinggi berdaya saing nasional dan bahkan 

international (standar international) antara lain ditunjang oleh pelayanan berbasis 

sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan. Posisi strategis untuk 

menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing tinggi menjadi cita-cita bersama 

seluruh sivitas akademik UNG. Bahkan Rektor UNG sebagai pelaku kebijakan di 

lingkungan kampus UNG, merumuskan kebijakan yang dikenal dengan empat 

pilar kebijakan pengembangan UNG yaitu (1) quality assurance, (2) soft skill, (3) 

partnership and inovation, dan (4) environment (Mozin, 2018). Salah satu pilar 

pengembangan quality assurance adalah menyelaraskan kapasitas manajemen  

kampus  berbasis  ICT  untuk  mencapai kemandirian dalam tata kelola universitas 

dan perbaikan kualitas khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas 

pengelolaan keuangan pada BLU UNG melalui implementasi kebijakan SIRBA 

yang handal. 

Implementasi kebijakan SIRBA yang handal pada BLU UNG 

membutuhkan strategi sebagai langkah-langkah sistematis melalui tahapan untuk 

mencapai sasaran yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada BLU 

UNG. Strategi pencapaian sasaran tersebut berfokus pada aspek perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam implementasi kebijakan SIRBA 

diperlukan perencanaan yang matang, sehingga dari perencanaan tersebut 
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pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar BLU dan 

menghasilkan RBA PK-BLU UNG yang diharapkan menjadi acuan bagi segenap 

unsur di UNG dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi 

dan misi UNG sebagai Leading University di kawasan Asia Tenggara pada 2035, 

dengan salah satu tahapan, yakni meningkatkan kapasitas organisasi dan 

manajemen BLU. Dengan demikian dokumen RBA PK-BLU UNG menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berjalan 

secara transparan dan akuntabel. 

Hasil penelitian Mahfiza di BLU UNG (2015) menemukan perencanaan 

strategis yang disusun oleh BLU UNG telah mengacu pada Rencana Strategis 

Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) dan Rencana Strategi Bisnis dengan 

muatan asumsi makro dan mikro yang terukur, sehingga sangat menunjang 

efektivitas penganggaran di BLU UNG. Dengan demikian ketersediaan SIRBA 

dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana perguruan tinggi 

memerlukan model pengelolaan yang lebih tepat, akurat dan informatif agar dapat 

mengelola dana yang jumlahnya terbatas menjadi lebih efektif dan efisien serta 

senantiasa mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan.  

Pada tahap pelaksanaannya, RBA BLU UNG digunakan sebagai acuan 

dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLU untuk diajukan kepada 

Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Dokumen pelaksanaan 

anggaran BLU paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, dan 

proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan 

dihasilkan oleh BLU.  Dalam pengelolaan anggaran BLU UNG setiap fakultas 
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dan unit diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran dengan acuan RKAKL 

yang telah diterbitkan untuk dikelola. Semuanya tercakup pada Prosedur Operasi 

Standar BLU dimana semua bendahara fakultas dan unit berperan penting dalam 

pengelolaan anggaran tersebut. 

Pada tahap monitoring dan evaluasi, pengelolaan anggaran setiap 

bendahara fakultas dan unit bertanggung jawab untuk melaporkan semua 

pengeluaran yang telah digunakan untuk selanjutnya diverifikasi untuk 

selanjutnya diproses dalam penerbitan Surat SP2D. Laporan keuangan BLU 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban 

keuangan kementeriannegara/ lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah. Evaluasi 

dilakukan guna melihat kesesuaian pengeluaran dengan yang dianggarkan. 

Memperhatikan capaian dalam strategi implementasi kebijakan SIRBA 

dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BLU UNG di atas, peneliti 

berasumsi bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai faktor yang 

mendukungnya. Terlebih setelah BLU UNG memperoleh pengakuan akreditasi 

perguruan tinggi dengan nilai A (APT Tahun 2018), keberhasilan implementasi 

kebijakan SIRBA sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan keuangan BLU UNG adalah pencapaian yang didukung antara lain 

oleh faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur 

birokrasi. 

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor penentu di atas, peneliti melakukan 

penelitian awal pada bulan Oktober 2018 memperoleh informasi bahwa dari 

faktor komunikasi, Bagian Perencanaan BAKP BLU UNG selaku implementor 
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kebijakan SIRBA pada BLU UNG, melakukan komunikasi dengan pihak-pihak 

terkait (stakeholder) internal yang ada di lingkungan BLU UNG. Komunikasi 

secara langsung melalui sosialisasi ke fakultas dan unit kerja tentang 

implementasi kebijakan SIRBA dalam meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan BLU UNG. Sedangkan dari faktor sumber daya dapat diamati melalui 

observasi awal pada bulan Oktober 2018 bahwa suksesnya pelaksanaan kebijakan 

SIRBA pada BLU UNG tidak lepas dari adanya kontribusi konkrit dari 

implementor kebijakan SIRBA BLU UNG terutama Tim Operator RBA yang 

handal (terlatih secara teknis), disamping daya dukung fasilitas utamanya IT yang 

mumpuni dan anggaran yang jelas.  

Lain halnya dari faktor sikap pelaksana, hasil observasi awal menunjukkan 

selama ini kelancaran implementor hanya berada pada level manajerial (Kabag/ 

Kasubag), sedangkan pada tingkat pelaksana dalam hal ini bendahara fakultas dan 

unit kerja masih kurang inisiatif untuk melakukan pelaporan secara cepat, tepat 

dan akurat atau masih bersifat menunggu instruksi pimpinan di unit kerja. 

Sementara itu, dari faktor struktur birokrasi, sistem pelayanan kebijakan SIRBA 

BLU UNG pada prinsipnya mengacu pada prinsip pelayanan publik dimana 

sistem manajemen keuangan BLU UNG dilakukan dengan kebutuhan dan praktik 

bisnis yang sehat, sedangkan setiap transaksi BLU UNG harus diakuntansikan dan 

dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Hal ini dilakukan agar dalam 

setiap rapat BLU UNG selalu dilakukan secara tertib dan dokumen berlaku 

sebagai tanda atau bukti alasan suatu kebijakan yang diambil oleh pimpinan BLU 

UNG, dimana pejabat pengelola dari BLU UNG terdiri dari unsur: (a) pimpinan; 
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(b) pejabat keuangan; dan (b) pejabat teknis. Pimpinan berfungsi sebagai 

penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU UNG dengan 

kewajiban antara lain menyiapkan rencana strategik BLU UNG dan menyiapkan 

RBA tahunan, serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan 

keuangan BLU UNG. Selanjutnya, pejabat keuangan berfungsi sebagai 

penanggung jawab keuangan yang mempunyai kewajiban, di antaranya 

mengkoordinasikan penyusunan RBA dan menyiapkan dokumen pelaksanaan 

anggaran BLU UNG. Selanjutnya, pejabat teknis BLU UNG berfungsi sebagai 

penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban antara lain 

menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya, melaksanakan kegiatan 

teknis sesuai menurut RBA dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional di 

bidangnya.  

Bendasarkan pada uraian konteks penelitian di atas menunjukkan benang 

merah bahwa strategi implementasi kebijakan SIRBA dalam meningkatkan 

kualitas pengelolaan keuangan pada BLU UNG, yang ditinjau dari aspek: (a) 

perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) monitoring dan evaluasi selama ini 

mengindikasikan keberhasilan. Pencapaian ini tidak lepas dari faktor-faktor yang 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan SIRBA dalam meningkatkan 

kualitas pengelolaan keuangan pada BLU UNG, yang ditinjau dari aspek: (a) 

komunikasi, (b) sumber daya, (c) sikap pelaksana, (d) struktur birokrasi. 

Fenomena ini menggugah peneliti melakukan kajian penelitian terhadap 

penyusunan RBA dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan BLU dengan menggunakan sistem informasi RBA (SIRBA). Untuk itu 
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peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan SIRBA 

dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan 

Umum Universitas Negeri Gorontalo (BLU UNG)”. 

B.  Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

B.1.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana digambarkan di atas, maka 

yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah: 

1. Strategi implementasi kebijakan SIRBA dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan keuangan pada BLU UNG, yang dikaji dari aspek: (a) 

perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) monitoring dan evaluasi. 

2. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan SIRBA 

dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada BLU UNG, yang 

dikaji dari aspek: (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) sikap pelaksana, (d) 

struktur birokrasi. 

B.2.  Sub Fokus Penelitian  

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian masalah diatas maka dapat 

diidentifikasi sub fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi implementasi kebijakan SIRBA dalam meningkatkan 

kualitas pengelolaan keuangan pada BLU UNG, yang dikaji dari aspek: (a) 

perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) monitoring dan evaluasi? 

2. Faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan 

SIRBA dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada BLU UNG, 
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yang dikaji dari aspek: (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) sikap pelaksana, 

(d) struktur birokrasi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis strategi implementasi kebijakan SIRBA dalam 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada BLU UNG, yang dikaji 

dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) monitoring dan evaluasi. 

2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan SIRBA dalam meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan pada BLU UNG, yang dikaji dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber 

daya, (c) sikap pelaksana, (d) struktur birokrasi. 

D.  Manfaat Penelitian 

D.1.  Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:  

1. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan baru 

sebagai suatu pemikiran untuk kemajuan Ilmu Administrasi Publik. 

2. Menjadi salah satu acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang 

melakukan kajian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan SIRBA 

dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perguruan tinggi, serta 

dapat mengembangkannya sesuai dengan disiplin ilmu dari masing-masing 

peneliti. 
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D.2.  Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu memberikan 

masukan kepada jajaran pimpinan perguruan tinggi, serta Bagian Perencanaan, 

Kerjasama, dan Sistem Informasi khususnya pada BLU UNG dalam implementasi 

kebijakan SIRBA dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perguruan 

tinggi. 

 


