
i 
  

 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH (AKIP) 
 

 

SKRIPSI 

 

 
 

 

Oleh 

Fajar Bayu Putri Perwirasari 

7211411098 

 

 

 

 

 

 JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

2016 
 



ii 
  

 

 

 



iii 
  

 

 

 

 



iv 
  

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari 

terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya 

bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 

Semarang,       Agustus  2015 

 

 

Fajar Bayu Putri Perwirasari 

NIM. 7211411098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
  

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

1. “Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada 

kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 

dan hanya kepada Allahlah hendaknya 

kamu berharap” (QS.Al Insyiroh:6-8). 

2. Optimistislah, jangan pernah berputus asa 

dan menyerah tanpa usaha. 

Berbaiksangkalah kepada Rabb. Dan, 

tunggulah segala kebaikan dan keindahan 

dari-Nya (Dr. Aidh al-Qarni, 2012:514). 

3. Kesuksesan tidak akan datang dengan 

sendirinya, untuk sukses butuh kerja 

keras, usaha disertai dengan doa. 

4. Tiada orang yang berhasil tanpa pernah 

gagal, jadi saat kegagalan datang 

katakanlah anda siap untuk bangkit dan 

melangkah maju untuk menuju 

kesuksesan sejati yang sebenaarnya. 

 

Persembahan : 

Karya ini kupersembahkan untuk : 

1. Bapak dan ibuku terkasih yang 

slalu menjadi semangatku. 

2. Almamaterku 
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SARI 

 

Fajar Bayu Putri Perwirasari. 2015.” Faktor-faktor yang mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs, Subowo, M.Si. 

 

Kata Kunci : Good Governance, Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan, 

Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan, Serta Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pengukuran 

capaian kerja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengoperasikan tujuan, visi dan misi pemerintah. 

Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dilihat dari 

lima aspek yaitu: kualitas kerja, produktifitas, pengetahuan, kedisiplinan serta 

kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan dari pemerintah. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara parsial. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 16 SKPD yang terdapat di 

Kabupaten Kendal. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 6 

SKPD. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner, dan diukur 

dengan menggunakan skala likert. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 

presentase dan analisis regresi linear berganda. 

Hasil secara parsial menunjukkan bahwa variabel pemahaman prinsip-

prinsip good governance, pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan ketaatan 

pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (AKIP). Atas hasil penelitian maka disarankan: 

pengembangan dan perbaikan kinerja sistem bersifat lifecycle, sehingga kinerja 

pemerintah optimal dan lebih baik, dan penelitian selanjutnya dapat menambah 

tempat penelitian tidak hanya di SKPD Kabupaten Kendal saja. 
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ABSTRACT 

 

Fajar Bayu Putri Perwirasari. 2015. “Effect of understanding of the principles 

of good corporate governance, internal control, leadership style and adherence to 

laws and regulations on performance accountability of local government 

agencies". Essay. Accounting Faculty of economics, Semarang State University . 

Advisor: Drs, Subowo, M.Si. 

Keywords: Good Governance, Internal Control, Leadership Style, Obedience On 

Laws and Regulations, as well as Accountability of Government Performance. 

Accountability of Government Performance (LAKIP) is a measurement 

of the gains of the government must be accountable to the public in order to 

produce useful information for planning, control, and operate the purpose, vision 

and mission of the government. The success of Government Performance 

Accountability (AKIP) can be seen from the five aspects: the quality of work, 

productivity, knowledge, discipline as well as user satisfaction in using the 

services of the government. The purpose of this study was to analyze the factors 

affecting the performance accountability of government agencies partial. 

The population in this research is 16 SKPD contained in Kendal. Total 

samples used in the research of 6 SKPD. Data were collected using a 

questionnaire, and measured using a Likert scale. The data analysis using 

descriptive analysis of the percentage and multiple linear regression analysis. 

Partial results show that the variable understanding of the principles of 

good governance, internal control, leadership style and adherence to laws and 

regulations positive effect on performance accountability of government agencies 

(AKIP). On the research results suggested: the development and improvement of 

system performance are lifecycle, so that optimal performance and better 

government, and further research may add a place not only in research on 

education Kendal only. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik 

karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat 

menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya sebagai perwujutan konsep otonomi daerah. Keadaan 

negara saat ini sangat memprihatinkan hal ini disebabkan oleh kurang adanya 

penerapan sistem pemerintahan yang baik, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, bukan saja sistemnya yang belum tertata tetapi krisis 

multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini.(Auditya. 2013). 

Pemerintah dituntut untuk memperlihatkan kinerja yang diluar batas biasa 

(extra ordinary) untuk memperbaiki keadaan, sehingga diperlukan tolok ukur 

penilaian kinerja pemerintah yang tidak biasa pula. Jangan sampai timbul kesan 

bagi para pejabat pemerintah, asalkan tidak melanggar undang-undang dan haluan 

negara yang penting tetap bertahan sampai akhir masa jabatan. Konsekuensi logis 

dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong 

pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntability) dan transparan dalam 

setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. (waliyati dalam 

Riantiarno.2011). 

Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan 

dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. 

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 
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pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggungjawaban secara periodik. (Riantiarno. 2011). 

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat 3 fungsi utama sektor publik : (1) 

Melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi kepentingan umum. (2) 

Mendefinisikan prinsip operasional masyarakat. (3) Menyediakan pelayanan 

publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin 

menanganinya. 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan 

kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi 

pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan 

korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan 

pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada 

kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan 

dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak 

penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam 

melayani publik. (Riantiarno. 2011). 

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah 

itu melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat 

dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non keuangan. Kinerja 

keuangan dapat diukur dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat 

setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat 

dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah 
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ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah. 

Pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat. (Sihaloho. 2008). Sasaran pengukuran kinerja pemerintah 

adalah keuangan dan non keuangan (BPKP, 2002 ). Akuntanbilitas publik sesuai 

dengan karakteristik good governance berkenaan dengan (1) participation; (2) 

rule of law; (3) transparency; (4) responsiveness; (5) consensus orientation; (6) 

equity; (7) effectiveness and efficiency; dan (8) strategy vision (Mardiasmo, 2002; 

UNDP dalam LAN, 2000). Pengukuran kinerja ini dilakukan untuk membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan untuk pengalokasian sumber daya 

dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan.  

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan 

negara. (Yuda. 2011). Melaksanakan good governance yang baik tentu kinerja 

suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari 

organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila 

pelaksanaan good governance ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan 

kinerja organisasi itu sendiri (Mulyawan, 2009). 

Upaya  untuk menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintah berupaya 

menerapkan prinsip good governance, dengan tujuan agar penataan pemerintahan 

lebih baik dan negara menjadi lebih baik pula. Penerapan good governance mulai 
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menjadi tuntutan masyarakat Indonesia terutama sejak digulirkannya tuntutan 

reformasi disegala bidang pada tahun 1997. 

Good governance adalah pengolahan pemerintahan yang baik. Pemerintah 

dituntut agar dapat mengelola daerahnya dengan baik, memanfaatkan semua 

sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran masyarakat. (Mardiasmo, 2009). 

Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan 

administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Ciri-ciri 

tata pemerintahan yang baik (good governance) yaitu mengikutsertakan semua; 

Transparan dan bertanggungjawab; Efektif dan adil; Menjamin adanya supremasi 

hukum; menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi 

didasarkan pada konsensus masyarakat; Memperhatikan kepentingan mereka yang 

paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut 

alokasi sumber daya pembangunan. 

Faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah menurut 

Wardani (2008) juga menyatakan bahwa penerapan good corporate governance 

yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan, baik sektor publik atau swasta. Ini menyatakan bahwa pentingnya 

penerapan akuntabilitas dalam sektor publik guna meningkatkan kinerja ataupun 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Disamping faktor-faktor di atas, 

diperlukan juga suatu landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten 

dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas 

kinerja. 
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Kemala (2011) juga meneliti tentang pengaruh pemahaman prinsip-prinsip 

good governance, pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja 

sektor publik, hasil penelitiannya mengindikasikan organisasi berhasil dalam 

mencapai kinerja sektor publik dengan menggunakan pemahaman prinsip-prinsip 

good governance dan pengendalian intern. Pemerintah dalam menyusun suatu 

rencana strategi juga harus memperhatikan dasar hukum dan peraturan yang 

berlaku. Banyak sekali kasus penyelewengan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tidak sesuai degan hukum bahkan ada juga 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tidak melaporkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Hal ini tentu sangatlah memprihatinkan dan menyedihkan. Jika Satuan Kerja 

Pemerintah Daerah (SKPD) tidak membuat dan melaporkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) maka  bagaimana masyarakat 

bisa menilai keberhassilan kinerja dari pemerintah. Masyarakat perlu tahu tentang 

rencana kedepan yang akan dilakukan pemerintah, maka dari itu semua Satuan 

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) diharuskan membuat dan melaporkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang sesuai dengan peraturan 

perundangan. 

Disamping faktor-faktor di atas, diperlukan juga suatu landasan hukum agar 

setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya 

demi terwujudnya akuntabilitas kinerja. Soleman (2007) saat ini telah ditetapkan 

tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan 

hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya good 
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governance, yaitu Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang- 

Undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara. Mengacu kepada 

bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan 

perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 

1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan 

salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan 

yang baik dan bertanggung jawab. Berbagai peraturan perundangan yang telah 

dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku masih 

banyak terjadi di daerah-daerah, salah satunya terjadi pada salah satu kabupaten 

Kendal. 

Berdasarkan uraian di atas, hal yang menarik untuk diperhatikan adalah pada 

capaian Kinerja Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kendal dipilih sebagai 

penelitian dengan pertimbangan adanya beberapa Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (SKPD) yang masih belum membuat dan melaporkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sehingga capaian kinerja 

instansi Pemerintah secara keseluruhan belum bisa dinilai efektif dan baik oleh 

masyarakat dan lembaga lebih tinggi. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah seluruh Dinas yang terdapat di Kabupaten Kendal jumlahnya 16 Dinas. 

Berdasarkan alasan diatas penelitian ini ingin menguji tentang FAKTOR-
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FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH dengan mengambil lokasi penelitian pada Satuan 

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Kendal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah pemahaman prinsip-prinsip good governance berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? 

2. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP)? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP)? 

4. Apakah ketaatan pada peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di 

atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman prinsip-prinsip good governance 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

2. Untuk menguji pengaruh pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP). 
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3. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP). 

4. Untuk menguji pengaruh ketaatan pada peraturan perundang-undangan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

Pemerintah Kabupaten Kendal untuk lebih meningkatkan kinerjanya; 

2. Dapat menjadi masukan bagi rekan-rekan yang dalam menilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi pemerintah Kabupaten Kendal; 

4. Dapat menambah wacana tentang pemahaman prinsip-prinsip good 

governance, pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan ketaatan pada 

peraturan perundang-undangan pada organisasi sektor publik; 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Agency theory (teori keagenan) 

Teori yang mendasari penulisan ini adalah teori agensi. Agency theory 

membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (principal) 

mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan. 

Agency theory memandang bahwa agent tidak dapat dipercaya untuk bertindak 

dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal (Tricker 1984 dalam 

Puspitasari 2013). Sedangkan penelitian Fama dan Jensen (1983) dalam 

Puspitasari (2013) menyatakan bahwa, masalah agensi dikendalikan oleh sistem 

pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan fungsi 

pengawasan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan dan 

implementasi terhadap kebijakan perusahaan serta fungsi pengendalian yang 

melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi 

akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut. 

Diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah 

keagenan (Halim, 2006a). Penelitian Lane (2000) dalam Puspitasari (2013) 

menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik 

menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian 

hubungan prinsipal dengan agen. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah 

daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh 

kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri, serta memandang bahwa pemerintah 

daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi 
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kepentingan masyarakat. Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi 

information asymmetry antara pihak agent (pemerintah) yang mempunyai akses 

langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya 

information asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan 

atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat 

meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme 

checks and balances agar dapat mengurangi information asymmetry. 

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan principal dan agent berakar 

pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori 

keagenan menganalisis hubungan kontraktual diantara dua atau lebih individu, 

kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, 

baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan 

bahwa agent akan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh principal.  

Berdasarkan agency theory, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi 

untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada 

berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Meningkatnya akuntabilitas 

pemerintah daerah menjadikan informasi yang diterima masyarakat lebih 

berimbang, yang artinya information asymmetry yang terjadi dapat berkurang. 

Kemungkinan untuk melakukan korupsi menjadi lebih kecil dikarenakan semakin 

berkurangnya information asymmetry (Puspitasari 2013). 

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan, yaitu asumsi tentang sifat 

manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. 
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1) Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat 

mementingkan diri sendiri memiliki keterbatasan rasional (bounded 

rasionality) dan tidak menyukai resiko. 

2) Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi 

antara principal and agent. 

3) Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai 

komoditi yang dapat diperjualbelikan. 

Konflik kepentingan akan terjadi baik antara agent (pengelola) dengan 

principal (pemegang saham) dengan principal (pemberi pinjaman). Menurut 

(Ariyoto, 2000) pengertian principal dalam agency theory adalah pihak-pihak 

yang menyerahkan sebagian atau seluruh wealth-nya (kekayaan) untuk 

dikembangkan oleh pihak lain. Asumsi yang digunakan dalam teori agensi adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengambilan keputusan seluruh individu bisa mengambil keputusan yang 

menguntungkan dirinya sendiri. Karena itu agent yang mendapat kewenangan 

dari principalakan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan 

sendiri. 

2. Individu mempunyai pikiran yang rasional sehingga mampu membangun 

ekspektasi yang tidak jelas. 

Asumsi yang dibangun oleh teori agensi di atas, dapat dilihat adanya 

indikasi untuk salah satu pihak dalam mengambil keputusan guna memajukan 
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perusahaan tanpa harus menunggu kesepakatan dari pihak lain dalam hubungan 

kerjasama.  

2.2 Kinerja Instansi Pemerintah 

2.2.1 Instansi Pemerintah 

 Sektor publik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1952 dimana pada 

waktu itu sektor publik sering dikaitan sebagai bagian dari manajemen ekonomi 

makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan 

(Mardiasmo, 2009). Entitas organisasi sektor publik sering kali merujuk pada 

organisasi pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten 

ataukota. Alasan lainnya adalah organisasi pemerintah merupakan organisasi yang 

memiliki ruang lingkup yang paling luas diantara organisasi publik lainnya 

(Mardiasmo, 2009) seperti perguruan tinggi, rumah sakit, organisasi politik dan 

organisasi massa, dan lain sebagainya. Bidang tertentu peranan organisasi sektor 

publik tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi perijinan dan 

birokrasi pemerintahan. Sistem kinerja yang terjadi didalam organisasi publik dan 

swasta tentulah sangat berbeda dan tidak sama. 

 Di lihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami 

sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk 

menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dan hak publik (Mardiasmo, 2009). Permasalahannya adalah kebutuhan publik 

beragam dan tak terbatas, sehingga diperlukan adanya prioritas kebijakan dan 

negosiasi publik untuk menyeleksi berbagai alternative yang ada. Lingkup sistem 

organisasi dalam sektor publik menunjukkan kompleksitas yang lebih luas dari 
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lingkungan sistem organisasi pada sektor privat. Hal ini dapat dipahami bahwa 

dalam organisasi publik, tercakup domain publik yang sangat luas. Keluasan 

domain publik tersebut bukan hanya disebabkan karena jenis dan bentuk 

organisasi yang ada didalamnya, melainkan juga karena kompleksitas lingkungan 

yang memengaruhi lembaga publik. Jika dipandang dari variabel lingkungan 

sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor, yang mencakup faktor ekonomi, 

politik, sosial, budaya (cultur) dan historis (Mardiasmo, 2009). 

Tabel 2.1.Perbandingan Organisasi Sektor Publik dan Privat 

Variabel 

Organisasi 

Sektor Publik Sektor Privat 

Tujuan Motif nonlaba Motif laba 

Karakteristik Sangat kompleks, 

domain luas 

Multifungsi 

Ketidakpastian tinggi 

Lebih spesifik 

Pembagian fungsi lebih jelas 

Controllable uncertainty 

Struktur Birokratis, kaku, 

hierarkis 

Fleksibel 

Proses Penuh nuansa politis Nuansa politis lebih tidak sebesar 

sektor public 

Sumber 

Dana 

Publik Pemilik, Kreditur, Investor 

(shareholders) 

Tujuan organisasi publik memengaruhi misi, strategi dan program yang akan 

dilaksanakan. Masalah yang dihadapi sektor publik dalam hal ini adalah tujuan 

yang tidak jelas dan samar-samar, karena outputnya tidak seluruhnya bisa diukur 

secara andal, karena pada organisasi sektor publik tidak berorientasi pada 

memaksimalkan laba sebagaimana yang menjadi tujuan organisasi bisnis. 

Organisasi sektor publik tetap memperhatikan tujuan financia, walaupun tidak 
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berorintasi pada laba, meskipun memiliki perbedaan filosofi, konsep dan 

operasional dengan tujuan financial pada organisasi bisnis (Halim, 2012). 

Pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara atau daerah 

dari sektor pajak, devisa, pendapatan asli daerah, pembagian laba dari BUMN 

atau BUMD. Upaya tersebut tetap ditujukan untuk sebesar-besarnya peningkatan 

pelayanan publik, domain publik yang begitu luas dan kompleks mempengaruhi 

kebijakan yang diambil pemerintah oleh karena itu, strategi dan program kegiatan 

dapat mempunyai dampak dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi dan 

politik bagi organisasi dan lingkungan yang mempengaruhinya. 

Pelaksanaan kegiatan, organisasi publik menggunakan dana yang berasal dari 

publik, organisasi publik melaksanakan kegiatan setelah dananya tersedia. 

Terdapat masalah utama yang dihadapi organisasi publik dalam hal pencairan 

dana dan alokasi dana (Mardiasmo, 2009). Penggunaan dan peran anggaran sangat 

penting dalam organisasi publik, karena dua hal tersebut merupaka dua hal utama 

yang menjadi perhatian dalam pengelolaan organisasi publik. 

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 1 Ayat 2, yang disebut dengan Pemerintahan Daerah adalah: 

”Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

(Pasal 1: ayat 2) 
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“Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan atau walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur daerah Pemerintahan daerah”. 

 (Pasal 1:ayat 3) 

“Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada 

pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran barang”. 

 (Pasal 1:ayat 14)          

Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, 

Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga 

Tinggi Negara, Markas Besar TN (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, 

Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia. Kantor 

Perwakilan Pemerintah  RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat 

Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan 

lembaga/badan lainnya yang  dibiayai dari anggaran negara. 

2.2.2 Kinerja Instansi Pemerintah 

 Suatu instansi pemerintah dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, 

walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh 

dibawah standar. Cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi 

pemerintah maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan 

pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program 

akan tetapi lebih ditekankan pada keluaran proses manfaat dan dampak. Melalui 

pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari 
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kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai 

dengan rencana yang telah disusun. 

 Menurut Mahsun (2006:4) kinerja adalah kemampuan kerja yang 

ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Bastian, 

2006:274). 

Pengertian kinerja itu sendiri terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 8 

Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yaitu, 

berbunyi: 

” Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas terukur”. 

(Pasal 1: ayat 2) 

  Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan 

dengan 2 pendekatan. Pertama, melihat kinerja organisasi publik dari perspektif 

birokrasi itu sendiri. Kedua, melihat kinerja organisasi publik dari persepektif 

kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Kedua perspektif tersebut 

saling berinteraksi di antara keduanya, karena pemahaman mengenai konsep 

kinerja organisasi publik sangat terkait erat dengan lingkungan tempat organisasi 

publik hidup dan berkembang. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat 

dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, 
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akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Konsep yang sering dipergunakan untuk 

melihat kinerja organisasi publik daerah sering dikaitkan dengan penggunaan 

anggaran. Konsep ini sering dikenal dengan istilah performance in term of the 

monetary calculus of efficiency (Mardiasmo, 2006:5). 

Dessler (2009:132) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai evaluasi kinerja 

karyawan saat ini/atau dimasa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Penilaian 

kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada organisasi 

tempat mereka bekerja. Model penilaian kinerja yang dicontohkan oleh Dessler 

(2009:135) meliputi indikator sebagai berikut: 1) Kualitas kerja adalah akuransi, 

ketelitian, dan bisa diterima atas pekerjaan yang dilakukan; 2) Produktivitas 

adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu; 

3) Pengetahuan pekerjaan adalah keterampilan dan informasi praktis/teknis yang 

digunakan pada pekerjaan.; 4) Bisa diandalkan adalah sejauh mana seorang 

karyawan bisa diandalkan atas penyelesaian dan tindak lanjut tugas; 5) Kehadiran 

adalah sejauh mana karyawan tepat waktu, mengamati periode istirahat/makan 

yang ditentukan dan catatan kehadiran secara keseluruhan; dan 6) Kemandirian 

adalah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa pengawasan. 

Mahsun (2006:2) mengatakan penggunaan indikator kinerja sangat penting 

untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara 

efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda 

tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu 

mempertimbangkan komponen berikut: 1) biaya pelayanan (cost of service); 2) 
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penggunaan (utilization); 3) kualitas dan standar pelayanan (quality and 

standards); 4) cakupan pelayanan (coverage); dan 5) kepuasan (satisfaction). 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan 

tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator 

kinerja instansi pemerintah harus selarasantar tingkatan unit organisasi. Indikator 

kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat 

dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. 

Dwiyanto, (2002:48), mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu 

organisasi publik sebagai berikut : 

1. Produktivitas  

2. Kualitas Layanan 

3. Responsibility 

4. Akuntabilitas 

Adapun indikator dari kinerja pegawai menurut Bernadine (dalam Mas’ud, 

2004) adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas, 

2. Kuantitas, 

3. Ketepatan Waktu, 

4. Efektifitas, 

5. Kemandirian, 

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada 

pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi 

dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui 
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dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Mardiasmo 

(2002:21) dalam Legina (2008) mengemukakan kinerja program berhubungan 

dengan akuntabilitas publik, karena pemerintah sebagai pengemban amanat 

masyarakat bertanggungjawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut 

karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam 

rangka menjalankan pemerintahannya. Indikator kinerja, sebagai dasar  untuk 

mengukur kinerja, dipakai indikator input, output, outcome, benefit dan impact. 

Indikator yang dapat dengan tepat diidentifikasi hanyalah input dan output, 

sedangkan indikator yang lain lebih sulit diukur dan ditentukan keberhasilannya 

(Solikhin, 2006). Menurut Bastian (2005: 267) indikator kinerja adalah ukuran 

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator. Indikator-

indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah masukan 

(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak 

(impact). 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses menetapkan indikator-indikator 

dan target kinerja dan mengumpulkan hasil-hasil kinerja aktual untuk dievaluasi. 

Kinerja diukur untuk melihat pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran 

kegiatan atau program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. 

Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik 

dan meningkatkan akuntabilitas. Sihaloho (2005). Kinerja pemerintah daerah 

dengan sendirinya merupakan keseluruhan capaian atau hasil-hasil selama 

pelaksanaan otonom daerah. Untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang 
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diharapkan perlu dirumuskan rencana kinerja yang memuat penjabaran sasaran 

dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah daerah.  

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Menurut Simbolon (2006 : 1) “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan 

kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi 

kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan 

atau pertanggungjawaban”. Akuntabilitas publik secara umum terdiri atas dua 

macam, sebagai berikut:  

1. Akuntabilitas vertikal. 

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit 

kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah  

daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. 

2. Akuntabilitas horizontal.  

Sedangkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban horizontal adalah 

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor 

publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor 

publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya 

pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan ini kemudian memunculkan perlunya 

dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga 

tersebut.  
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Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak 

terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good 

corporate governance). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak 

dan interchangeable, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah yang participative sebagai suatu 

konsekuensi logis (Akbar, 2012). Konsep akuntabilitas di Indonesia memang 

bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah 

menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi 

administratif kepemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan 

masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 

1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep 

akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini 

kepemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya 

birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan 

dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. 

Annisaningrum (2010) mengatakan akuntabilitas adalah 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan 

pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1) 
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pertanggungjawaban dana publik; 2) penyajian tepat waktu; dan 3) adanya 

pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, 

harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya 

yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara; 

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh stat instansi yang bersangkutan; 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh; 

5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat; 

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh 

Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis 

tangga akuntabilitas yakni: 1) accountability for probity and legality; 2) process 

Accountability; 3) performance Accountability; 4) programme Accountability; dan 

5) policy Accountability. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2012, pengukuran kinerja 
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digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan 

hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada 

kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, 

keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. 

Gambar 2.1. 

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Riantiarno. 2011) 

2.2.4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) adalah suatu laporan kinerja 

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai 

tujuan/sasaran strtegis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini   berisi 

tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator 

Pemanfaatan Informasi 

Kinerja 

 

Pengukuran Kinerja 

 

Perencanaan Strategis 

 

Pelaporan Kinerja 

 

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
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kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapain kinerja dan 

adanya pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan 

dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. 

 Laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) juga 

berlaku bagi dinas-dinas yang ada didaerah dalam mengembangkan tugas pokok 

dan fungsinya, sehingga diharapkan dinas-dinas tersebut dapat melaksanakan 

setiap kegiatannya sesuai yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi, 

misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Cara untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik diperlukan 

pengendalian manajemen organisasi sektor publik. 

 LAKIP merupakan suatu laporan kinerja instansi yang bersifat vertikal 

yaitu laporan kepada instansi yang diatasnya dan kepala Lembaga Administrasi 

Negara dan BPKP. Alur pelaporan LAKIP untuk pemerintah kota dan kabupaten 

sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 ( Sumber: Lembaga Administrasi Negara, 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2003 dalam 

Sihaloho, 2005). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan 

suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi 

tahap sebagai berikut : 

1. Penetapan rencana strategik 

2. Pengukuran kinerja 

3. Pelaporan kinerja 
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4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara 

berkesinambungan. 

Pada PP 25/2005, pernyataan yang lebih tegas berkaitan dengan prestasi kerja 

atau kinerja antara lain dapat ditemukan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan 

Laporan Kinerja Keuangan. 

2.3 Good Governance 

Penerapan good governance dalam sektor publik berarti membangun kultur, 

nilai-nilai serta etika yang melandasi pengembangan perilaku profesional. 

Diterapkannya good governance pada sektor publik, diharapkan akan memberi 

arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesi pada organisasi sektor 

publik. Upaya ini dimaksudkan agar kiprah yang dihasilkannya akan lebih aktual 

dan terpercaya, untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dan optimal. 

Komitmen organisasi merupakan salah satu karakter sangat penting dalam 

melaksanakan tugasnya. (Taufik, 2013). 

Definisi lain menyebutkan governance adalah “Mekanisme pengelolaan 

sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan 

sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif”. Definisi ini mengasumsikan 

banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang 

menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi governance 

membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. 

Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat 

pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Meskipun 

mengakui ada banyak faktor yang terlibat dalam proses sosial, governance 
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bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau tidak terduga. Ada 

aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu 

aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. 

(Yuda, 2009). 

Good Governance juga dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien. 

Sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab 

(accountable) pada publiknya yang diharapkan akan mendorong terciptanya 

transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 

keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Suprasto, 2006). 

Pelaksanaan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan 

seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun 

di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan yang baik, adalah 

pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan 

harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi kepemerintahan yang baik 

(good governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, 

hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang 

ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus 

masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. (Yuda, 2009). 

Menurut Evayanti (2009) prinsip-prinsip pemerintah yang baik meliputi: 

1. Akuntabilitas (accountability) yang diartikan sebaagai kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan kinerjanya. 
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2. Keterbukaan dan transparansi (Openness and transparency) dalam arti 

masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut 

berperan dalam perumusannya. 

3. Ketaatan pada hukum dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan 

hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan 

konsisten. 

4. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan 

pembangunan. 

Menurut United Nation Development Program (UNDP) karakteristik 

pelaksanaan good governance meliputi (Mardiasmo, 2002:18) : 

1. Partcipation 

Semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, dibangun 

berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta 

kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Rule of law 

Proses mewujudkan cita good governance harus diimbangi dengan komitmen 

untuk penegakan hukum (gakkum), dengan karakter : (a) supremasi hukum, (b) 

kepastian hukum, (c) hokum yang responsif, (d) penegak hukum yang 

konsisten dan non diskriminatif, dan (e) independensi peradilan. 

3. Tranparency 

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberantas KKN 

diperlukan keterbukaan dalam transaksi dan pengelolaan keuangan negara, 

serta pengelolaan sektor-sektor publik. 
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4. Responsiveness 

Pekat dan cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat. Pemerintah harus 

memiliki etik individual, dan etik sosial. Dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan sosial, pemerintah harus memperhatikan karakteristik kultural, 

dan perlakuan yang humanis pada masyarakat. 

5. Consensus orientation 

Pengambilan keputusan melalui musyawarah dan semaksimal mungkin 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

6. Kesetaraan dan Keadilan 

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Pemerintah harus memberikan 

kesempatan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam koridor kejujuran dan 

keadilan. 

7. Effectiveness and efficiency 

Berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas diukur dengan parameter 

produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari 

berbagai kelompok dan lapisan sosial. Efisiensi diukur dengan rasionalitas 

biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. 

Pemerintah harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan 

kebutuhan nyata masyarakat, rasional, dan terukur.  

8. Accountability 

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan 

kewenangan mengurus kepentingannya. Ada akuntabilitas vertikal (pemegang 

kekuasaan dengan rakyat; pemerintah dengan warga negara; pejabat dengan 
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pejabat di atasnya), dan akuntabilitas  horizontal (pemegang jabatan publik 

dengan  lembaga setara; profesi setara). 

9. Strategic vision 

Pandangan strategis untuk menghadapi masyarakat oleh pemimpin dan publik. 

Hal ini penting, karena setiap bangsa perlu memiliki sensitivitas terhadap 

perubahan serta prediksi perubahan kedepan akibat kemajuan teknologi, agar 

dapat merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasi 

permasalahan. 

Beberapa manfaat utama diterapkannya konsep good governance adalah 

sebagai berikut; 

1. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi pemerintahan. 

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang 

bersih, efisien, efektif, transparan, professional, dan akuntabel. 

3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat 

diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat. 

Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-

undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. 

Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat diimplentasikan dalam berbagai 

sektor dengan penerapan pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dengan 

swasta dan masyarakat yang disebut kemitraan. Kemitraan antara pemerinath 

dengan swasta dan masyarakat madani untuk melakukan transformasi dan 

reformasi di segala bidang sudah mulai dilakukan namun belum sesuai dengan 

harapan. Sehingga dewasa ini, terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat 
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(LSM) yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan jalannya pemerintahan dan 

pelayanan publik sebagai wujud dari kemitraan. 

2.4 Pengendalian Intern 

Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan 

keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: efektivitas 

dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuanagan, dan ketaatan pada 

peraturan serta perundangan yang berlaku (Standar Profesional Akuntan Publik, 

SA Seksi 319). Pengendalian intern menurut COSO adalah suatu proses yang 

dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu 

perusahaan yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai 

berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut, yaitu 

keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. 

Pengendalian intern yang dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya tidak 

dapat dikatakan sepenuhnya efektif, karena keberhasilannya tetap tergantung dari 

kompetensi dan keandalan pelaksanaannya. Meskipun pengendalian intern telah 

diterapkan dalam suatu entitas tidak berarti kesalahan dan penyelewengan tidak 

akan terjadi. Sebab tidak ada satupun pengendalian intern yang dapat mencapai 

kata ideal, karena ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak mungkin pengendalian 

intern tersebut tercapai (Santika 2005 dalam Kristanto 2009). 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pengendalian intern di atas dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang terdiri dari 
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kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk 

memberikan keyakinan kepada para pengguna informasi yang memadai dalam 

pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang saling berkaitan. Penerapan pengendalian 

intern dalam suatu entitas diharapkan akan mengurangi tindakan-tindakan 

penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya penggelapan yang 

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. 

 Pengendalian mengukur pelaksanaan kerja atau prestasi dengan 

membandingkan rencana dan tujuan. Meskipun perencanaan dilakukan terlebih 

dahulu, tetapi tidak akan berhasil dengan sendirinya tada bantuan dari 

pengendalian. Rencana membimbing pimpinan yang memakai sumber-sumber 

untuk mencapai tujuan, sedangkan pengendalian memonitor kegiatan untuk 

menentukan apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern : (1) 

Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan asset, (2) Memeriksa ketelitian dan 

kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, (4) Mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen. 

 Berkenaan dengan komponen atau unsur pengendalian intern, SPIP 

(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam UU No. 60 tahun 2008 terdiri atas 



32 
 

 
 

unsur (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko,  (c) kegiatan 

pengendalian, (d) informasi dan komunikasi dan (e) pemantauan pengendalian 

intern. 

2.5 Gaya Kepemimpinan 

Menurut pendapat Nawawi (2006 : 9) bahwa :“Kepemimpinan dapat diartikan 

sebagai kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang agar 

bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan 

bersama.“ 

Hendry Pratt Fairchild dalam Kartini Kartono (2010:38-39) mengemukakan 

bahwa pemimpin dalam pengertian yang luas adalah seseorang yang memimpin 

dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, menunjukkan, 

mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, 

kekuasaan atau posisi. Sedangkan dalam pengertian yang terbatas pemimpin ialah 

seseorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas 

persuasifnya dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. 

Definisi tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi 

individu dan/atau sekelompok orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Pengertian di atas, maka pemimpin pada hakikatnya 

merupakan seorang yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang lain 

sekaligus mampu mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan sesuatu sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Seorang pemimpin harus memiliki 

kemampuan memimpin secara profesional dengan menggunakan gaya 
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kepemimpinan yang menurutnya dipandang efektif dalam pengelolaan organisasi 

atau unit kerja yang dipimpinnya. 

Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian 

rupa untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Sholeha dan Suzy, 1996). Sedangkan Rivai (2009) 

menerangkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi 

yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka 

mencapai sasaran organisasi. 

Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk 

mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

1. Kepemimpinan Tranformasional 

Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan dimana seorang 

pemimpin cenderung memberikan motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih 

baik serta menitikberatkan pada perilaku untuk membantu transformasi antara 

individu dengan organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional meliputi : 

a. Idealized influence, pemimpin menunjukkan rasa percaya dan hormat kepada 

bawahan. 

b. Inspirational motivation, pemimpin menciptakan dan menjaga semangat kerja 

bawahan. 

c. Intellectual stimulation, pemimpin memandang masalah dari sebuah 

perspektif yang baru. 
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d. Individualized consideration, pemimpin memberikan perhatian khusus 

terhadap kebutuhan individu. 

2. Kepemimpinan Transaksional 

Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan dimana seorang 

pemimpin menfokuskan perhatiannya pada interaksi interpersonal antara 

pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Dua 

komponen utama dari gaya kepemimpinan transaksional yaitu : 

a. Contingent reward, adalah suatu situasi dimana seorang pemimpin 

menjanjikan imbalan apabila bawahan dapat melaksanakan yang 

diperintahkannya. 

b. Management by exception, adalah dimana seorang pemimpin memantau 

kesalahan yang dilakukan bawahan dan melakukan perbaikan. 

2.6 Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan 

Solihin (2007) mengemukakan bahwa untuk pelaksanaan penerapan 

akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundang-undangan yang 

memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan reward system 

dan punishment secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. 

Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan 

mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbaga aturan hukum akan 

mematuhi apa yang menjadi tuntunan peraturan tersebut. Mentaati berasal dari 

kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk 
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pada peraturan adalah orang yang sadar. (Riantiarno, 2011). Seseorang dikatakan 

mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila dia : 

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik 

di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia. 

2. Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan 

hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui 

isi peraturan tentang pajak. 

3. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hokum. 

4. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketaatan pada peraturan perundangan pun menjadi pertimbangan atas 

keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di Indonesia, peraturan 

perundang-undangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang- 

Undang (UU), Keputusan Presiden (Keppres), dan peraturan pelaksanaan lainnya. 

Hingga saat ini, telah banyak undang-undang serta peraturan pemerintah yang 

diterbitkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 

Akuntabilitas tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya transparasi dan aturan 

hukum yang jelas, sehingga pengembangan akuntabilitas dibutuhkan suatu 

mekanisme dan peraturan yang jelas. (Saputra. 2010). Berdasarkan penelitian 

terkait, Soleman (2007) menyimpulkan bahwa ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP).  
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Sistem hukum yang berlaku di suatu negara tergantung pada sistem yang 

dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut Civil Law atau Common 

Law. Adanya civil law maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan 

perundangan, termasuk di dalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi 

terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan 

sangat terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, common law segala kegiatan 

didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus 

demi kasus. Sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan 

standar apapun, yang penting berterima umum.  

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah 

sistem civil law, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor 

publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Laporan 

keuangan pemerintah harus disusun dengan memenuhi persyaratan minimum 

yang ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh 

karena standar akuntansi berisikan prinsip-prinsip yang menunjang penyajian 

informasi keuangan pemerintah yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan 

dipahami. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

N

o. 

Penulis Judul Variabel 

Dependen dan 

Idependen 

Metode 

Analisis 

Hasil 

1. Prima Yuda Pengaruh 
pelaksanaa
n good 
governance 

dan 
pengendali

Dependen 

pelaksanaan 

good 

governance dan 

pengendalian 

intern Idependen 

path 
analysis  
 

Terdapat  

pengaruh 

pelaksanaan good 

governance 

terhadap kinerja 

organisasi 
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an intern 
terhadap 
kinerja 
organisasi  
(Survey 

pada dinas 

daerah 

Kota 

Tasikmalay

a) 

kinerja 

organisasi 

Terdapat  

pengaruh intern 

terhadap kinerja 

organisasi 

2. Reynaldi 

Riantiarno 

& Nur 

Azlina 

Faktor-

faktor yang 

mempengar

uhi 

Akuntabilit

as kinerja 

instansi 

Pemerintah 

 

Dependen : 

Akuntabilitas 

kinerja instansi 

Pemerintah 

Idependen : 

penerapan 

akuntabilitas 

keuangan, 

ketaatan pada 

peraturan 

perundangan 

Metode 

analisis 

Regresi 

Terdapat  

pengaruh 

penerapan 

akuntabilitas 

keuangan 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(AKIP) 

Terdapat 

pengaruh ketaatan 

pada peraturan 

perundangan 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(AKIP) 

3. Lucy 

Auditya, 

Husaini, 

Lismawati 

Analisis 

Pengaruh 

akuntabilita

s dan 

transparans

i 

pengelolaa

n keuangan 

daerah 

terhadap 

kinerja 

pemerintah 

daerah. 

Dependen : 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah. 

Idependen : 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah, 

Transparansi 

pengelolaan 

keuangan daerah 

Analisis 

regresi 

berganda 

dan 

analisis 

jalur 

Akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

pemerintah 

daerah, 

Transparansi 

pengelolaan 

keuangan daerah 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

pemerintah 

daerah. 

4. Taufeni 

Taufik, 

Pengaruh 

pemahama

Dependen : 

Kinerja Sektor 

Metode 

Survey 

Pemahaman 

prinsip-prinsip 
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Dian 

Kemala 

n prinsip-

prinsip 

good 

governance

, 

pengendali

an intern 

dan 

komitmen 

organisasi 

terhadap 

kinerja 

sector 

public. 

publik. 

Idependen : 

Pemahaman 

prinsip-prinsip 

good 

governance, 

komitmen 

organisasi,  

Pengendalian 

intern 

 

Menggun

akan 

kuesioner. 

good governance 

memiliki 

pengaruhyang 

signifikan 

terhadap 

komitmen 

organisasi. 

Pengendalian 

intern memiliki 

pengaruhyang 

signifikan 

terhadap 

komitmen 

organisasi. 

Pemahaman 

prinsip-prinsip 

good governance 

memiliki 

pengaruhyang 

signifikan 

terhadap kinerja 

sektor publik. 

Pengendalian 

intern memiliki 

pengaruhyang 

signifikan 

terhadap kinerja 

sektor publik. 

Komitmen 

Organisasi tidak  

memilikipengaruh 

yang signifikan 

terhadap kinerja 

sektor publik. 

Pemahaman 

prinsip-prinsip 

good governance 

d a n Pengendalian 

intern memiliki 

pengaruhyang 

signifikan 

terhadap kinerja 

sektor publik. 

Pemahaman 

prinsip-prinsip 

good governance,  

Pengendalian 

intern dan 

komitmen 

organisasi 
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memiliki 

pengaruhyang 

signifikan 

terhadap kinerja 

sector public. 

5. Azwir 

Nasir, 

Ranti 

Oktari 

Pengaruh 

pemnfaat

an 

teknoligi 

informasi 

dan 

pengenda

lian 

intern 

terhadap 

kinerja 

instansi 

pemerint

ah. 

 

 

Dependen : 

Kinerja instansi 

pemerintah 

Idependen : 

Pemnfaatan 

teknologi 

informasi, 

Pengendalian 

intern 

Regresi 

Berganda 

Pemnfaatan 

teknologi 

informasi tidak 

memiliki 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

instansi 

pemerintah. 

Pengendalian 

intern memiliki 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

instansi 

pemerintah 

6.  Rivai Pengaruh 

gaya 

kepemimpi

nannya dan 

budaya 

organisasi 

terhadap 

kinerja 

pegawai. 

Dependen : 

Kinerja 

pegawai. 

Idependen : 

gaya 

kepemimpinann

ya dan budaya 

organisasi 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Dukungan gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Kinerja 

pegawai. 

Budaya organisasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Kinerja 

pegawai. 

Gaya 

kepemimpinannya 

dan budaya 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap Kinerja 

pegawai. 

7. Rusman 

Soleman 

Pengaruh 

Kompetens

i, 

Penerapan 

Akuntabilit

Dependen : 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Analisis 

regresi 

berganda 

dan 

analisis 

Kompetensi, 

Penerapan 

Akuntabilitas 

Keuangan 

berpengaruh 
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as 

Keuangan, 

dan 

Ketaatan 

pada 

Peraturan 

Perundanga

n Terhadap 

Akuntabilit

as Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(AKIP). 

(AKIP). 

Independen : 

Kompetensi, 

Penerapan 

Akuntabilitas 

Keuangan, 

Ketaatan pada 

Peraturan 

Perundangan 

jalur positif terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(AKIP), Ketaatan 

pada Peraturan 

Perundangan 

berpengaruh tidak 

signifikan 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(AKIP), 

Kompetensi, 

Penerapan 

Akuntabilitas 

Keuangan, dan 

Ketaatan pada 

Peraturan 

Perundangan 

berpengaruh 

positif terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(AKIP). 

2.8 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

2.8.1. Pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa Pemahaman 

prinsip-prinsip good governance, pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan 

ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (AKIP) memberikan dampak yang positif pada kemajuan 

masyarakat. 

Wardini (2008) dalam Hasibuan (2010) juga menyatakan bahwa penerapan 

Good Governance yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas akan 
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mempengaruhi kinerja pegawai, baik sektor publik atau swasta. Dia juga 

menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas dalam sector publik guna 

meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan Taufik (2013) berpendapat bahwa pemahaman 

prinsip-prinsip  good governance, penegndalian intern, dan komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Berdasarkan fakta penelitian yang terkait, Nasir (2011) berpendapat 

bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja 

instansi pemerintah daerah, namun penegndalian intern, mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:  

H1: Ada pengaruh positif pemahaman prinsip-prinsip good governance 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

2.8.2. Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Pengendalian intern adalah SPAP mendefinisikan Pengendalian Intern 

sebagai sistem pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan 

ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk 

melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, 

meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen 

yang telah digariskan. 

Selain good governance, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja 

organisasi adalah pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan kebijakan-
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kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk 

melindungi aset-aset perusahaan dari kerugian atau korupsi, dan untuk 

memelihara keakuratan data keuangan (Dasaratha & Frederick 2011:8). 

Penelitian yang dilakukan Taufik (2013) berpendapat bahwa pemahaman 

prinsip-prinsip  good governance, penegndalian intern, dan komitmen organisasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah. Berdasarkan fakta penelitian yang terkait, Nasir (2011) 

berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, namun penegndalian intern, 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:  

H2: Ada pengaruh positif pengendalian Intern terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

2.8.3. Gaya Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Ada suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami kesuksesan 

dari kepemimpinan, yakni dengan memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan 

oleh pemimpin tersebut. Jadi yang dimaksudkan disini adalah gayanya. Gaya 

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada 

saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia 

inginkan. Gaya kepemimpinan dalam organisasi sangat diperlukan untuk 

mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun iklim motivasi 

bagi karyawan sehingga diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. 
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Gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan 

dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan 

perilaku organisasinya (Nawawi, 2003:113). Gaya kepemimpinan adalah cara 

seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerjasama dan 

bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi (Malayu, 2000:167). 

Rivai (2009) memaparkan bahwa pemimpin dalam kepemimpinannya perlu 

memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan 

kepada pegawainya. Gaya kepemimpinan yaitu norma perilaku yang digunakan 

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 

lain (Handoko, 2003).  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:  

H3: Ada pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

2.8.4. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Penelitian yang dilakukan oleh  Riantiarno (2011)   mengemukakan bahwa 

terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung penerapan akuntabilitas 

keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Riantiarno & Azlina (2011) dengan judul penelitian”Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Kinerja Instasi Pemerintah”. Hasil penelitian 

Riantiarno & Azlina (2011) membuktikan bahwa ketaatan peraturan perundangan 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan penerapan akuntabilitas 

keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. 
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 Penelitian yang dilakukan Soleman (2007) berpendapat bahwa kompetensi 

aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaataan 

terhadap perundangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan fakta penelitian yang 

terkait, Suryadi (2006) dengan penelitiannya tentang model hubungan kausal 

kesadaran, pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja 

penerimaan pajak : suatu survei di wilayah Jawa Timur menyimpulkan bahwa 

kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum 

dan kompensasi pajak  berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:   

H4: Ada pengaruh positif ketaatan pada peraturan perundang-undangan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran 

teoritis yang menjelaskan pengaruh pemahaman prinsip-prinsip good governance, 

pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desai Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, data 

primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara 

melakukan wawancara dan juga menyebar angket kuesioner. Variabel independen 

(X) dalam penelitian ini adalah pemahaman prinsip-prinsip good governance, 

pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan ketaatan pada peraturan perundang-

undangan sedangkan variabel dependen (Y) adalah akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (AKIP).  Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel 

dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistik 

dengan bantuan program SPSS. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1. Populasi 

 Sugiyono (2013:117) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas yang 

terdapat di Kabupaten Kendal. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 16 

Dinas yang berada di Kabupaten Kendal.  
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3.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh 

populasi tersebut (sugiyono, 2013:118). Sampel yang diambil mewakili dan 

diberlakukan untuk populasi, untuk itu sampel tersebut harus betul-betul 

representativ (mewakili). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih 

dengan metode purposive sampling, sehingga dalam penelitian ini hanya sub 

bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (AKIP).  

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:61). Variabel 

dalam penelitian ini adalah variabel terikat/dependen dan variabel 

bebas/independen. 

3.3.1. Variable Dependen (Y) 

 Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:61). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabiitas kinerja instansi pemerintah 

(AKIP). 

 Akuntabiitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) ini diharapkan dapat 

memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari 

lembaga sektor publik. Akuntabiitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau 



48 
 

 
 

pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam 

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima 

pelaporan akuntabilitas. 

 Variabel AKIP diukur dengan instrumen 5 butir pernyataan yang 

sebelumnya sudah digunakan Sumiati (2012) dengan 5 indikator yaitu penetapan  

perencanaan, evaluasi, pengawasan, kemandirian dan pemanfaatan informasi 

kinerja. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel dependen adalah 

kuesioener yang dikembangkan dari peneliti sebelumnya yang berhubungan 

dengan variabel ini. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala likert yaitu 

skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS = 

Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). 

3.3.2. Variable Independen (X) 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

(Sugiyono, 2013:61). Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah 

pemahaman prinsip-prinsip good governance, pengendalian intern, gaya 

kepemimpinan dan ketaatan pada peraturan-perundangan. 

a. Pemahaman Prinsi-Prinsip Good Governance (X1) 

Permahaman prinsip-prinsip good governance berarti dapat mengerti makna 

yang terkandung didalamnya dan dapat diterapkan dalam menjalankan tugas 

didalam pemerintahan. Penerapan good governance dalam sektor publik berarti 

membangun kultur, nilai-nilai serta etika yang melandasi pengembangan perilaku 

profesional. Diterapkannya good governance pada sektor publik, diharapkan akan 
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memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesi pada 

organisasi sektor publik. Upaya ini dimaksudkan agar kiprah yang dihasilkannya 

akan lebih aktual dan terpercaya, untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dan 

optimal, mengacu pada penelitian Taufeni (2007). 

Variabel permahaman prinsip-prinsip good governance terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diukur dengan menggunakan 8 item 

peryataan yang sebelumnya sudah digunakan (Azlina, 2014) dengan indokator 

sebagai berikut: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan.  Skor item dari 

1= sangat tidak setuju hingga 5= sangat setuju. 

b. Pengendalian Intern (X2) 

Pengendalian Intern  adalah salah satu wujud pengawasan atau controlling 

yang harus ada dalam setiap organisasi baik itu swasta maupun orgnisasi publik. 

Penelitian yang dilakukan Prasetyono (2007), Azwir (2010) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung antara pengendalian intern 

dan penerapan prinsip – prinsip good governance dimana akuntabilitas pulik 

termasuk didalamnya, terhadap kinerja organisasi.  

Variabel pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) diukur dengan menggunakan 7 item peryataan yang 

sebelumnya sudah digunakan Lestari. 2012 dengan indikator sebagai berikut: 

lingkungan pengendalian, evaluasi, informasi dan komunikasi, pemantauan.  Skor 

item dari 1= sangat tidak setuju hingga 5= sangat setuju. 
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c. Gaya Kepemimpinan (X3) 

Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipilih seorang pemimpin dalam 

menjalankan tugasnya dalam sebuah organisasi. Penelitian yang dilakukan Fitri, 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung gaya 

kepemimpinan dimana akuntabilitas pulik termasuk diadalamnya, terhadap kinerja 

organisasi. 

Variabel gaya kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) diukur dengan menggunakan 6 item peryataan yang 

sebelumnya sudah digunakan Nugroho. 2015 dengan indikator sebagai berikut : 

kepemimpinan tranformasional, kepemimpinan transaksional.  Skor item dari 1= 

sangat tidak setuju hingga 5= sangat setuju. 

d. Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan (X4) 

Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan adalah suatu upaya taat pada 

hukum baik didalam menjalankan tugas organisasi maupun diluar tugas 

organisasi. Prianto (2013) memberi batasan peraturan perundangan adalah 

peraturan negara, yang di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang dibentuk 

berdasarkan kewenangan perundangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat 

delegasi. Penelitian yang dilakukan Riantiarno (2011) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh langsung maupun tidak langsung ketaatan pada peraturan perundangan 

dimana akuntabilitas pulik termasuk diadalamnya, terhadap kinerja organisasi. 

Variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diukur dengan menggunakan 5 item 

peryataan yang sebelumnya sudah digunakan Adji. 2013. dengan indikator 
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sebagai berikut :  peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri. Skor 

item dari 1= sangat tidak setuju hingga 5= sangat setuju. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Kuesioner (Angket) 

Sugiyono (2013:199) menyatakan bahwa kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang 

digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu setiap pertanyaan telah disertai 

sejumlah pilihan jawaban yang kemudian responden hanya memilih yang paling 

sesuai. Skala alternatif jawaban yang digunakan adalah skala likert, yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang 

fenomena sosial tertentu (Sugiyono, 2013:134). Jawaban setiap item mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif seperti tabel berikut: 

 Tabel 3.1. Penskoran Jawaban 

No Alternatif Jawaban Skor Pertanyaan (+) Skor Pertanyaan (-) 

1 Sangat Setuju 5 1 

2 Setuju 4 2 

3 Netral 3 3 

4 Tidak setuju 2 4 

5 Sangat tidak setuju 1 5 

(Sugiyono, 2013 :135) 
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3.5. Uji Instrumen 

Pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

instrumen sehingga dapat digunakan dalam pengambilan data saat 

penelitian.Analisis  uji instrumen menggunakan SPSS statistic 21. 

3.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

(Ghozali, 2011:52). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS. 

Instrumen dikatakan valid jika nilai signifikansi dari skor butir instrumen (Sig 2 

tailed)< 0,05 (5%). Berikut adalah hasil uji validitas angket uji coba: 

a. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terdiri dari 5 butir 

pertanyaan. Hasil uji validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP)  pada peraturan dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Variabel AKIP 

No Item Sig 5% Keterangan 

1 0,000 Valid 

2 0,000 Valid 

3 0,000 Valid 

4 0,000 Valid 

5 0,000 Valid 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 

 Tabel diatas diketahui bahwa dari 5 butir pertanyaan yang tidak ada 

pertanyaan yang tidak valit. 
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b. Variabel Pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance (GG) 

Variabel pemahaman prinsip-prinsip good governance terdiri dari 8 butir 

pertanyaan. Hasil uji validitas variabel pemahaman prinsip-prinsip good 

governance dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Variabel GG 

No. Item Sig. 5% Keterangan 

6 0,000 Valid 

7 0,000 Valid 

8 0,000 Valid 

9 0,000 Valid 

10 0,000 Valid 

11 0,000 Valid 

12 0,000 Valid 

13 0,000 Valid 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 

Tabel diatas diketahui bahwa dari 8 butir pertanyaan yang tidak ada 

pertanyaan yang tidak valid. 

c. Variabel Pengendalian Intern (SPI) 

Variabel pengendalian intern terdiri dari 7 butir pertanyaan. Hasil uji validitas 

variabel pengendalian intern dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Variabel SPI 

No. Item Sig. 5% Keterangan 

14 0,000 Valid 

15 0,000 Valid 
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16 0,000 Valid 

17 0,000 Valid 

18 0,000 Valid 

19 0,000 Valid 

20 0,000 Valid 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 

 Tabel diatas diketahui bahwa dari 7 butir pertanyaan yang tidak ada 

pertanyaan yang tidak valid. 

d. Variabel Gaya Kepemimpinan (GYK) 

Variabel gaya kepemimpinan terdiri dari 6 butir pertanyaan. Hasil uji 

validitas variabel gaya kepemimpinan dijabarkan sebagai berikut : 

Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Variabel GYK 

No. Item Sig. 5% Keterangan 

21 0,000 Valid 

22 0,000 Valid 

23 0,000 Valid 

24 0,000 Valid 

25 0,000 Valid 

26 0,000 Valid 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 

Tabel diatas diketahui bahwa dari 6 butir pertanyaan tidak ada pertanyaan 

yang tidak valid semua pertanyaan dinyatakan valid. 

e. Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan (KPP) 

Variabel ketaatan pada peraturan terdiri dari 5 butir pertanyaan. Hasil uji 

validitas variabel ketaatan pada peraturan dijabarkan sebagai berikut : 
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Tabel 3.6. Hasil Uji Validitas Variabel KPP 

No. Item Sig. 5% Keterangan 

27 0,000 Valid 

28 0,000 Valid 

29 0,000 Valid 

30 0,000 Valid 

31 0,000 Valid 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 

Tabel diatas diketahui bahwa dari 5 butir pertanyaan tidak ada pertanyaan 

yang tidak valid semua pertanyaan dinyatakan valid. 

3.5.2. Uji Reabilitas 

Menurut Ghozali (2011:47), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. dikatakan 

reliabel atau handal apabila jawaban seseoran terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabelitas dalam penelitian 

menggunakan bantuan program SPSS Statistic 21 dengan analisis uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Apabila nilai (α) lebih besar dari 0,70 dapat disimpulkan 

bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian reliabel (Nunnally, 1994 

dalam Ghozali, 2011). Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian mempunyai konsistensi yang tinggi untuk mengambil data. Hasil 

analisis menggunakan SPSS Statistic 21, berikut hasil komputasi uji reliabilitas: 
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Tabel 3.7. Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan Kriteria 

1 Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) 

0,804 >0,70 Reliabel 

2 Pemahaman Prinsip -

prinsip Good  Governance 

0,788 >0,70 Reliabel 

3 Pengendalian Intern 0,793 >0,70 Reliabel 

4 Gaya Kepemimpinan 0,781 >0,70 Reliabel 

5 Ketaatan pada Peraturan 

Perundang-undangan 

0,850 >0,70 Reliabel 

Sumber: Data Hasil Uji Coba Instrumen, diolah 2015 

Berdasarkan data tabel 3.7. hasil uji coba instrumen pada 39 responden uji 

coba kemudian dianalisis menggunakan bantuan SPSS Statistic 21 diperoleh nilai 

Cronbac’hs Alpha variabel pemahaman prinsip-prinsip good governance, 

pengendalian intern, gaya kepemimpinan dan ketaatan pada peraturan perundang-

undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) lebih besar 

dari 0,70 sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian reliabel. 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Ghozali (2011:19) mengemukakan bahwa satatistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness 

(kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan untuk memberikan gambaran dari nilai minimum, nilai 

maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel 
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penelitian yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), pemahaman prinsip-

prinsip good governance (X1), pengendalian intern (X2), gaya kepemimpinan (X3) 

dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X4)  

Menentukan kategori deskriptif variabel Akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai 

berikut : 

1. Kategori Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat 5 

butir pertanyaan dengan 5 skala likert, sehingga skor minimal : 1 x 5=5 dan skala 

maksimal: 5 x 5 = 25. Banyak rentang kelas ada lima kategori yaitu kelas sangat 

tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Perhitungan interval 

kelas :  . Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai 

berikut : 

Tabel 3.8.Kategori AKIP 

No Interval Skor Kategori 

1. 21,5 – 25 Sangat Setuju 

2. 17,5 – 21 Setuju 

3. 13,5 – 17 Netral 

4. 9,5 – 13 Tidak Setuju 

5. 5 – 9 Sangat Tidak Setuju 

2. Kategori Variabel Pemahaman Prinsip-prinsip Good  Governance 

Pada variabel Pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance, terdapat 8 

butir pertanyaan, masing-masing dengan 5 skala likert, sehingga skor minimal: 1 
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x 8 = 8 dan skor maksimal: 5 x 8 = 40. Banyak rentang kelas ada lima kategori 

yaitu kelas sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. 

Perhitungan interval kelas : . Dari perhitungan tersebut dapat dibuat 

tabel kategori sebagai berikut : 

Tabel 3.9.Kategori GG 

No Interval Skor Kategori 

1. 33,7 – 40 Sangat Setuju 

2. 27,3–33,6 Setuju 

3. 20,5–27,2 Netral 

4. 14,5–20,4 Tidak Setuju 

5. 8–14,4 Sangat Tidak Setuju 

3. Kategori Variabel Pengendalian Intern 

Variabel pengendalian intern menggunakan 7 butir pertanyaan, dengan 5 

skala likert, sehingga skor minimal: 1 x 7 = 7 dan skor maksimal: 5 x 7 = 35. 

Banyak rentang kelas ada lima kategori yaitu kelas sangat tidak setuju, tidak 

setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Perhitungan interval kelas :  . 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut: 
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Tabel 3.10. Kategori SPI 

No Interval Skor Kategori 

1. 29,5 – 35 Sangat Setuju 

2. 23,9 – 29,4 Setuju 

3. 18,7 – 23,8 Netral 

4. 12,7 – 18,6 Tidak Setuju 

5. 7 – 12,6 Sangat Tidak Setuju 

4. Kategori Variabel Gaya Kepemimpinan 

Variabel gaya kepemimpinan menggunakan 6 butir pertanyaan dengan 5 

skala likert, sehingga skor minimal : 1 x 6 = 6 dan skor maksimal : 5 x 6= 30. 

Banyak rentang kelas ada lima kategori yaitu kelas sangat tidak setuju, tidak 

setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Perhitungan interval kelas :  . 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai berikut: 

Tabel 3.11. Kategori GYK 

No Interval Skor Kategori 

1. 25,3 – 30 Sangat Setuju 

2. 20,5–25,2 Setuju 

3. 15,7 – 20,4 Netral 

4. 10,9- 15,6 Tidak Setuju 

5. 6–10,8 Sangat Tidak Setuju 

5. Kategori Variabel Ketaatan Pada Peraturan perundang-undangan 

Variabel ketaatan pada peraturan perundang-undangan menggunakan 5 

butir pertanyaan dengan 5 skala likert, sehingga skor minimal : 1 x 5 = 5 dan skala 

maksimal: 5 x 5 = 25. Banyak rentang kelas ada lima kategori yaitu kelas sangat 



60 
 

 
 

tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Perhitungan interval 

kelas :  . Dari perhitungan tersebut dapat dibuat tabel kategori sebagai 

berikut : 

Tabel 3.12. Kategori KPP 

No Interval Skor Kategori 

1. 21,5 – 25 Sangat Setuju 

2. 17,5–21 Setuju 

3. 13,5 – 17 Netral 

4. 9,5–13 Tidak Setuju 

5. 5–9 Sangat Tidak Setuju 

3.6.2. Analisis Regresi Berganda 

1. Uji Prasyarat Regresi 

Uji prasyarat regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, linearitas, multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.Uji prasyarat 

regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan 

jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis 

tersebut (Ghozali, 2011:96). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Model regresi yang baik ialah model yang 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan 
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dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pengujian 

normalitas menggunakan uji stattisti non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitasnya >0,05. Pengujian 

normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat normal probability plot 

dan kolmogorov-smirnov yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal, sedangkan dasar 

pengambilan keputusan untuk uji normalitas data  adalah : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal 

atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas terjadi apabila ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen (Ghozali, 2011:105).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

a) Nilai R
2 

yang menghasilkan suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
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b) Menganalisis matrik korelasi antar variabel-variabel independen. Jika 

ada korelasi yang cukup tinggi maka model regresi tersebut multikolinieritas. 

c) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan VIF 

(Variance inflation factor). Jika nilai VIF lebih besar dari 1 dan kurang dari 10 

sedangkan toleransinya kurang dari 1 maka model regresi tidak mengandung 

multikolinieritas. 

c. Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan lain antar variabel 

bebas (independen). Jika pengamatan dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Cara 

untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melakukan Uji 

Park. Jika koefisien parameter variabel independen atau nilai signifikansinya > 

0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. (Ghozali 

2011:142). 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2011:98) uji statistic t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Cara untuk menguji hipotesis ini 

digunakan uji statistik t dengan kriteria apabila jumlah degree of freedom (df) 

adalah 20 atau lebih dan bila t > 2 (dalam nilai absolute) serta derajat kepercayaan 
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5%, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Uji signifikansi ini digunakan untuk 

menjawab atau menguji:  

H1 : Ada pengaruh positif pemahaman prinsip-prinsip good governance, 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kabupaten 

Kendal Provinsi Jawa tengah. 

H2 : Ada pengaruh positif pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa tengah. 

H3 : Ada pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa tengah. 

H4 : Ada pengaruh positif ketaatan pada peraturan perundang-undangan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kabupaten 

Kendal Provinsi Jawa tengah. 

b. Analisis Koefisien Determinasi Parsial (r
2
)  

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel X 

(pemahaman prinsip-prinsip good governance, pengendalian intern, gaya 

kepemimpinan, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan) terhadap Y 

(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)) secara parsial. Untuk 

mengetahui koefisien determinasi parsial dibutuhkan bantuan dengan 

menggunakan progam SPSS. Ketika melakukan uji parsial, yaitu pada tabel 

coefficients. Caranya adalah dengan menguadratkan nilai correlations partial 

dalam tabel, kemudian diubah ke dalam bentuk persentase.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Peneliatian 

4.1.1. Analisis Deskriptif 

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner dianalisis dengan analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan variabel 

pemahaman prinsip-prinsip good governance, pengendalian intern, gaya 

kepemimpinan, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan, akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (AKIP) di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. 

1. Analisis Deskriptif AKIP 

Pengukuran variabel akuntailitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) 

dilakukan menggunakan kuesioner dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1. 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

AKIP 39 40 46 43.82 1.502 2.256 

Valid N (listwise) 39           

Sumber :Hasil output SPSS 

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada Tabel 4.1 menggambarkan 

bahwa nilai tertinggi dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah 

25 dari 5 pernyataan. Nilai terendah adalah 5. Rata-rata nilai dari akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah 20 termasuk dalam kategori setuju. 

Kategori ini mengacu pada deskripsi variabel akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (AKIP)  yang terdapat dalam Tabel 4.2. Distribusi Angket Variabel 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berikut: 
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No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 21,5-25 16 41% Sangat  Setuju 

2 17,5-21 18 46% Setuju 

3 13,5-17 4 10% Netral 

4 9,5-13 1 3% Tidak Setuju 

5 5-9 0 0% Sangat Tidak Setuju 

Rata-rata 20 

Kriteria Setuju 

Berdasarkan pada Tabel 4.2. maka rata-rata varaibel akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (AKIP) pada SKPD Kabupaten Kendal bagian program, 

evaluasi dan pelaporan apabila dikategorikan dalam lima kelompok (sangat tidak 

setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju) berada pada kategori setuju, 

ini di lihat dari nilai rata-rata/mean (lampiran 1) sebesar 46% yaitu sebanyak 18 

responden. Hal ini menandakan bahwa para pegawai yang bekerja di 16 SKPD 

Kabupten Kendal merasa telah melakukan tugasnya. 

2. Analisis Deskriptif Good Governance 

Pengukuran variabel Pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance 

dilakukan menggunakan kuesioner dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.3. 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

GG 39 39 46 43.85 1.598 2.555 

Valid N (listwise) 39           

Sumber :Hasil output SPSS 

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada Tabel 4.3. menggambarkan 

bahwa nilai tertinggi dari pemahaman prinsip-prinsip good governance adalah 40 
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dari 8 pernyataan. Nilai terendah adalah 8. Rata-rata nilai dari pemahaman 

prinsip-prinsip good governance 32 termasuk dalam kategori Sangat Setuju. 

Kategori ini mengacu pada deskripsi variabel pemahaman prinsip-prinsip good 

governance yang terdapat dalam Tabel 4.4. Distribusi Angket Variabel 

pemahaman prinsip-prinsip good governance berikut: 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 33,7-40 21 54% Sangat  Setuju 

2 27,3-33,6 13 33% Setuju 

3 20,5-27,2 3 8% Netral 

4 14,5-20,4 2 5% Tidak Setuju 

5 8-14,4 0 0% Sangat Tidak Setuju 

Rata-rata 32 

Kriteria Sangat Setuju 

Berdasarkan pada Tabel 4.4. maka rata-rata varaibel Pemahaman Prinsip-

prinsip Good Governance pada SKPD Kabupaten Kendal bagian program, 

evaluasi dan pelaporan apabila dikategorikan dalam lima kelompok (sangat tidak 

setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju) berada pada kategori sangat 

setuju, ini di lihat dari nilai rata-rata/mean (lampiran 1) sebesar 54% yaitu 

sebanyak 21 responden. Hal ini menandakan bahwa para pegawai yang bekerja di 

SKPD Kabupten Kendal merasa perlu adanya pemahaman prinsip-prinsip good 

governance dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik dan sesuai 

tujuan bersama guna memajukan pemerintahan dan menyelaraskan dengan 

masyarakat. 
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3. Analisis Deskriptif SPI 

Pengukuran variabel Pengendalian Intern dilakukan menggunakan kuesioner 

dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5. 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

SPI 39 27 33 30.64 1.423 2.026 

Valid N (listwise) 39           

Sumber :Hasil output SPSS 

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada Tabel 4.5 menggambarkan 

bahwa nilai tertinggi dari pengendalian intern adalah 35 dari 7 pernyataan. Nilai 

terendah adalah 7. Rata-rata nilai dari pengendalian intern adalah 28 termasuk 

dalam kategori Setuju. Kategori ini mengacu pada deskripsi variabel pengendalian 

intern yang terdapat dalam Tabel 4.6. Distribusi Angket Variabel Pengendalian 

Intern berikut: 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 29,5-35 15 38% Sangat  Setuju 

2 23,9-29,4 19 49% Setuju 

3 18,7-23,8 3 8% Netral 

4 12,7-18,6 2 5% Tidak Setuju 

5 7-12,6 0 0% Sangat Tidak Setuju 

Rata-rata 28 

Kriteria Setuju 

Berdasarkan pada Tabel 4.6, maka rata-rata varaibel pengendalian intern 

pada SKPD Kabupaten Kendal bagian program, evaluasi dan pelaporan apabila 

dikategorikan dalam lima kelompok (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, 

setuju, dan sangat setuju) berada pada kategori setuju, ini di lihat dari nilai rata-
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rata/mean (lampiran 1) sebesar 49% yaitu sebanyak 19 responden. Hal ini 

menandakan bahwa para pegawai yang bekerja di SKPD Kabupten Kendal merasa 

yakin dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja sesuai tujuan bersama guna 

memajukan pemerintahan dan menyelaraskan dengan masyarakat dibutuhkan 

penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan efektif. 

4. Analisis Deskriptif GYK 

Pengukuran variabel Gaya Kepemimpinan dilakukan menggunakan kuesioner 

dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7. 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

GYK 39 23 29 26.26 1.568 2.459 

Valid N (listwise) 39           

Sumber : Hasil output SPSS 

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada Tabel 4.7. menggambarkan bahwa 

nilai tertinggi dari gaya kepemimpinan adalah 30 dari 6 pernyataan. Nilai terendah 

adalah 6. Rata-rata nilai dari gaya kepemimpinan adalah 24 termasuk dalam 

kategori Setuju. Kategori ini mengacu pada deskripsi variabel gaya kepemimpinan 

yang terdapat dalam Tabel 4.8. Distribusi Angket Variabel gaya kepemimpinan 

berikut: 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 20,3-30 14 36% Sangat  Setuju 

2 20,5-25,2 21 54% Setuju 

3 15,7-20,4 3 8% Netral 

4 10,9-15,6 1 3% Tidak Setuju 

5 6-10,8 0 0% Sangat Tidak Setuju 
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Rata-rata 24 

Kriteria Setuju 

Berdasarkan pada Tabel 4.8. maka rata-rata varaibel gaya kepemimpinan 

pada SKPD Kabupaten Kendal bagian program, evaluasi dan pelaporan apabila 

dikategorikan dalam lima kelompok (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, 

setuju, dan sangat setuju) berada pada kategori setuju, ini di lihat dari nilai rata-

rata/mean (lampiran 1) sebesar 54% yaitu sebanyak 21 responden. Hal ini 

menandakan bahwa para pegawai yang bekerja di SKPD Kabupten Kendal merasa 

setuju bahwa gaya kepemimpinan  mempunyai pengaruh dalam mewujudkan 

akuntabilitas kinerja yang baik dan sesuai tujuan bersama guna memajukan 

pemerintahan dan menyelaraskan dengan masyarakat. 

5. Analisis Deskriptif KPP 

Pengukuran variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan 

dilakukan menggunakan kuesioner dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9. 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

KPP 39 19 24 21.97 1.135 1.289 

Valid N (listwise) 39           

Sumber :Hasil output SPSS 

Berdasarkan uji statistik secara deskriptif pada Tabel 4.9. menggambarkan 

bahwa nilai tertinggi dari ketaatan pada peraturan perundang-undangan adalah 25 

dari 5 pernyataan. Nilai terendah adalah 5. Rata-rata nilai dari ketaatan pada 

peraturan perundang-undangan adalah 20 termasuk dalam kategori Sangat Setuju. 

Kategori ini mengacu pada deskripsi variabel ketaatan pada peraturan perundang-
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undangan  yang terdapat dalam Tabel 4.10. Distribusi Angket Variabel ketaatan 

pada peraturan perundang-undangan berikut: 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 21,5-25 13 33% Sangat  Setuju 

2 17,5-21 23 59% Setuju 

3 13,5-17 2 5% Netral 

4 9,5-13 1 3% Tidak Setuju 

5 5-9 0 0% Sangat Tidak Setuju 

Rata-rata 20 

Kriteria Setuju 

Berdasarkan pada Tabel 4.10. maka rata-rata varaibel ketaatan pada 

peraturan perundang-undangan pada SKPD Kabupaten Kendal bagian program, 

evaluasi dan pelaporan apabila dikategorikan dalam lima kelompok (sangat tidak 

setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju) berada pada kategori setuju, 

ini di lihat dari nilai rata-rata/mean (lampiran 1) sebesar 59%yaitu sebanyak 23 

responden. Hal ini menandakan bahwa para pegawai yang bekerja di SKPD 

Kabupten Kendal merasa setuju bahwa ketaatan pada peraturan perundang-

undangan  mempunyai pengaruh dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang 

baik dan sesuai tujuan bersama guna memajukan pemerintahan dan 

menyelaraskan dengan masyarakat. 
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4.1.2. Analisis Regresi 

I. Uji Prasyarat Regresi 

1.  Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil perhitungan SPSS. 

Tabel 4.11. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.46396635 

Most Extreme Differences Absolute .089 

Positive .089 

Negative -.013 

Kolmogorov-Smirnov Z .971 

Asymp. Sig. (2-tailed) .269 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber : Hasil output SPSS   

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov dengan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (AKIP) sebagai variabel dependen adalah 0,971 dan signifikansi 0,269 

yang nilainya diatas 0,05. Besarnya nilai ini mengindikasikan bahwa data residual 

berdistribusi normal. 

2. Multikolinearitas 

Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variable bebas. Cara 

untuk mendeteksi multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat 

nilai tolerance dan VIF. Apabila tolerance ≥ 0,10 (10%) dan VIF ≤ 10. 

Tabel 4.12. Hasil Uji Mulitikolinearitas 
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Coefficients
a
 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 GG .956 .528 .175 .125 9.071 

SPI .851 .453 .093 .310 7.516 

GYK .917 .347 .097 .129 9.129 

KPP .846 .442 .126 .217 7.226 

1. Dependent Variable: AKIP 
2. Sumber : Hasil output SPSS 

   

Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel 

independen yang memiliki nilai Tolerance lebih dari 0,10, yakni pemahaman 

prinsip-prinsip good governance 0,125 > 0,10, pengendalian intern 0,310 > 0,10, 

gaya kepemimpinan 0,129 > 0,10 dan ketaatan pada peraturan perundang-

undangan 0,217 > 0,10. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

juga menunjukkan hal yang sama,  tidak ada satu variabel independen yang 

memiliki nilai VIF kurang dari 10, yakni pemahaman prinsip-prinsip good 

governance 9,071 <10, pengendalian intern 7,515 <10, gaya kepemimpinan 9,129 

<10 dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan 7,226 <10. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam 

model regresi ini. 

3. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. 

Penyebaran yang acak menunjukkan model regresi yang baik, dengan kata lain 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk menguji heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang 
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menyebar diatas dan dibawah sumbu Y. Berikut hasil pengolahan menggunakan 

program SPSS 21: 

 

Sumber :Hasil output SPSS 

Gambar 4.1. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Dari gambar 4.1. di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terjadi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah berdasarkan masukan variabel 

dependen pemahaman prinsip-prinsip good governance, pengendalian intern, gaya 

kepemimpinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. 

 Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan 

karena kemungkinan adanya bias dalam pengamatan gambar 4.3. Oleh sebab itu 

diperlukan uji statistik dengan menggunakan uji glejser agar keakuratan pengujian 

lebih terjamin. 

 



74 
 

 
 

Tabel 4.13. Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .283 .941  .317 .873 

GG .063 .084 .196 .623 .958 

SPI .052 .076 .293 .782 .815 

GYK .056 .087 .252 .754 .794 

KPP .054 .089 .176 .673 .721 

a. Dependent Variable: AbsUt     

Sumber : Hasil output SPSS 

Hasil uji glejser di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen 

memiliki nilai probabilitas signifikansi di atas 0,05. Hal ini berarti tidak ada 

satupun variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi 

variabel dependen nilai AbRes. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas atau dengan kata lain model regresi 

mengandung homoskedastisitas. 

II. Analisis Regresi 

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda dengan dependen 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) (Y1). Persamaan regresi 

berganda ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel 

pemahaman prinsip-prinsip good governance (X1), pengendalian intern (X2), 

gaya kepemimpinan (X3) dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X4) 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) (Y1), yaitu sebagai 

berikut: 

 

Berikut adalah hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS: 
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Tabel 4.11. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 

1 .925
a
 .939 .941 1.640 

a. Predictors: (Constant), KPP, SPI, GYK, GCG 

b. Dependent Variable: AKIP  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.162 1.527  1.731 .130 

GG .697 .117 .386 5.731 .000 

SPI .471 .151 .212 3.274 .007 

GYK .416 .128 .275 3.182 .002 

KPP .473 .153 .278 5.159 .000 

a. Dependent Variable: AKIP     

Sumber : Hasil output SPSS 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diatas, maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut:  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) = 2,162 + 0,697 X1 + 0,471 X2 

+ 0,416 X3 + 0,473 X4 + e 

Nilai  

Sehingga didapatkan persamaan regresi: 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) = 2,162 + 0,697 X1 + 0,471 X2 

+ 0,416 X3 + 0,473 X4 + 0,243 

Nilai e1 sebesar 0,234 merupakan variance variabel akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (AKIP) yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman prinsip-

prinsip good governance, pengendalian intern, gaya kepemimpinan daan ketaatan 

pada peraturan perundang-undangan. 
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Hasil analisis regresi berganda menunjukkan konstanta sebesar 2,162 yang 

menunjukkan bahwa ketika nilai semua variabel bebas 0 maka besar akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (AKIP) (Y1) adalah 2,162 ditambah dengan variance 

yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Koefisien regresi X1 sebesar 

0,697 menyatakan bahwa apabila setiap peningkatan variabel variabel pemahaman 

prinsip-prinsip good governance (X1) sebesar satu satuan maka akan 

menyebabkan peningkatan atau kenaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  

(AKIP) sebesar 0,697 satuan dengan asumsi variabel pengendalian intern (X2), 

gaya kepemimpinan (X3) dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X4) 

tetap. Koefisien regresi X2 sebesar 0,471 menunjukkan bahwa apabila terjadi 

kenaikan sebesar satu satuan variabel pengendalian intern(X2), maka akan terjadi 

kenaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebesar 0,471 satuan 

dengan asumsi variabel pemahaman prinsip-prinsip good governance (X1), gaya 

kepemimpinan (X3) dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X4) tetap. 

Koefisien regresi X3 sebesar 0,416 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan 

sebesar satu satuan variabel gaya kepemimpinan (X3), maka akan terjadi kenaikan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) 0,416 satuan dengan asumsi 

variabel pemahaman prinsip-prinsip good governance (X1), pengendalian intern 

(X2), dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (X4) tetap. 

Koefisien regresi X4 sebesar 0,473 menunjukkan bahwa apabila terjadi 

kenaikan sebesar satu satuan variabel ketaatan pada peraturan perundang-

undangan (X4), maka akan terjadi kenaikan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (AKIP) 0,473  satuan dengan asumsi variabel pemahaman prinsip-
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prinsip good governance (X1), pengendalian intern (X2) dan gaya kepemimpinan 

(X3) tetap. 

III. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Secara parsial model regresi pertama dapat diuji kebermaknaannya 

menggunakan uji t, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15. Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.162 1.527  1.731 .130 

GG .697 .117 .386 5.731 .000 

SPI .471 .151 .212 3.274 .007 

GYK .416 .128 .275 3.182 .002 

KPP .473 .153 .278 5.159 .000 

a. Dependent Variable: AKIP     

Sumber : Hasil output SPSS 

Hasil uji statistik dengan SPSS pada variabel pemahaman prinsip-prinsip 

good governance (X1) diperoleh nilai t hitung = 5.731 dengan sig. = 0,000< 0,05, 

dan nilai B pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,117, H1 yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh pemahaman prinsip-prinsip good governance 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di SKPD Kabupaten 

Kendal Provinsi Jawa Tengah diterima, dan memberikan pengaruh positif. 

Hasil uji statistik dengan SPSS pada variabel pengendalian intern (X2) 

diperoleh nilai thitung = 3,274 dengan sig. = 0,007 < 0,05, dan nilai B pada kolom 

Unstandardized Coefficients sebesar 0,151 sehingga H2 yang menyatakan bahwa 

ada pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi 



78 
 

 
 

pemerintah (AKIP) di SKPD Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah diterima, 

dan memberikan pengaruh positif. Hasil uji statistik dengan SPSS pada variabel 

gaya kepemimpinan (X3) diperoleh nilai thitung = 3,182 dengan sig. = 0,002 < 

0,05, dan nilai B pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,128 sehingga 

H3 yang menyatakan bahwa ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di SKPD Kabupaten Kendal 

Provinsi Jawa Tengah diterima, dan memberikan pengaruh positif. 

Sedangkan hasil uji statistik dengan SPSS pada variable Ketaatan pada 

Peraturan Perundang-undangan (X4) diperoleh thitung = 5,159 dengan sig. = 

0,000< 0,05, dan nilai B pada kolom Unstandardized Coefficients sebesar 0,153, 

sehingga H4 yang menyatakan ada pengaruh Ketaatan pada peraturan perundang-

undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di SKPD 

Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah diterima, dan memberikan pengaruh 

positif. 

2. Analisis Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Koefisien determinasi parsial dapat dihitung berdasarkan nilai 

Correlations Partial dalam tabel Coefficients berikut: 

Tabel 4.16.Koefisien Determinasi  

Coefficients
a
 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 GG .956 .528 .175 .125 9.071 

SPI .851 .453 .093 .310 7.516 

GYK .917 .347 .097 .129 9.129 

KPP .846 .442 .126 .217 7.226 

1. Dependent Variable: AKIP 
2. Sumber : Hasil output SPSS 
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Berdasarkan kontribusi variabel secara parsial Pemahaman prinsip-prinsip 

good governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instanssi Pemerintah (AKIP) 

adalah (0,125)
2 

x 100% = 1,56%. Hal ini berarti bahwa Pemahaman prinsip-

prinsip good governance mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instanssi 

Pemerintah (AKIP) sebesar 1,56%. Besarnya kontribusi Pengendalian intern 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebesar 

(0,310)
2
 x 100% = 9,61%. Hal ini berarti bahwa Pengendalian intern 

mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 9,61%. 

Besarnya kontribusi Gaya kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) adalah sebesar (0,129)
2
 x 100% = 1,66%. Hal ini berarti 

bahwa Gaya kepemimpinan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) sebesar 1,66%. Sedangkan besarnya kontribusi Ketaatan pada 

peraturan perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instanssi 

Pemerintah (AKIP) adalah sebesar (0,217)
2
 x 100% = 4,71%. Hal ini berarti 

bahwa Ketaatan pada peraturan perundang-undangan mempengaruhi 

Akuntabilitas Kinerja Instanssi Pemerintah (AKIP) sebesar 4,71%. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Hubungan Pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan principal dan agent berakar 

pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori 

keagenan menganalisis hubungan kontraktual diantara dua atau lebih individu, 

kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, 
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baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan 

bahwa agent akan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh principal. 

Berdasarkan agency theory, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi 

untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada 

berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Meningkatnya akuntabilitas 

pemerintah daerah menjadikan informasi yang diterima masyarakat lebih 

berimbang, yang artinya information asymmetry yang terjadi dapat berkurang. 

Kemungkinan untuk melakukan korupsi menjadi lebih kecil dikarenakan semakin 

berkurangnya information asymmetry (Puspitasari 2013). 

Keterlibatan good governance dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan 

mental dan emosi para pelaku baik didalam pemerintah maupun dikalangan luar 

pemerintah (kelompok masyarakat) untuk menyumbangkan pikiran serta 

bertanggungjawab di dalam perbaikan kinerja yang kurang memadai. Hasil 

analisis data Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pemahaman prinsip-prinsip good 

governance dalam lingkungan organisasi sangat diperlukan dengan rata-rata mean 

43,85. Keterlibatan responden yang setuju dengan pemahaman prinsip-prinsip 

good governance merupakan modal awal untuk memperbaiki kinerja, dengan ini 

responden akan lebih mengenal, paham dan lebih mengerti tentang pentingnya 

akuntabilitas kinerja sebagai wujud nyata yang disampaikan kepada masyarakat 

sebagai bahan penilaian. Adanya kemauan untuk mengikuti perubahan sistem 

kinerja yang telah dikembangkan, sehingga akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah akan meningkat. 
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Pada tabel distribusi dapat dilihat bahwa pemahaman prinsip-prinsip good 

governance dalam pengembangan kinerja hasil presentasenya sebesar 39% 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang secara 

parsial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auditya 

(2013) mengemukakan adanya hubungan yang positif antara pemahaman prinsip-

prinsip good governance dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, begitu 

pula Taufik (2013) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pemahaman 

prinsip-prinsip good governance, pengendalian intern dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja sector publik. 

Adanya keterlibatan pemahaman prinsip-prinsip good governance dalam 

perbaikan kinerja, maka akan menyebabkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah untuk yang akan datang akan menjadi lebih baik. Karena, 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik akan mampu menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan pengguna. Terpenuhinya kebutuhan informasi dalam 

kerja akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. 

Berdasarkan pembahasan tersebut maka pemahaman prinsip-prinsip good 

governance dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perbaikan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah.  

4.2.2. Hubungan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) 

 Pengendalian intern sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi guna 

mencapai tujuan bersama. Pengendalian intern akan meningkatkan kemampuan 

untuk mengidentifikasi capaian yang dihasilkan, serta keberhasilan kinerja dan 
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kemampuan ini dapat mengarah pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Jika dalam suatu organisasi pengendalian internya itu lemah maka 

juga akan menyebabkan kinerja yang tidak maksimal dan itu akan sangat 

berdampak pada out put yang dihasilkan. 

 Hasil analisis data pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa pengendalian 

intern yang ada di Kabupaten Kendal masih belum sepenuhya, itu terlihat dari 

rata-rata/mean 30,64. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengendalian intern dalam 

lingkungan Kabupaten Kendal belum sepenuhya diterapkan oleh semua pihak 

yang bersangkutan. Secara parsial, pengaruh pengendalian intern terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebesar 30,7%.  

 Hasil ini menjelaskan dengan adanya pengendalian intern dalam suatu 

organisasi, akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Adanya pengendalian intern 

akan membuat pegawai merasa lebih  

 Berdasarkan pembahasan tersebut maka pengendalian intern dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam perbaikan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

4.2.3. Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) 

Hak untuk seorang pemimpin merupakan titik sentral dari sebuah sistem 

informasi, dimana manajer tersebut menggunakan sistem kinerja untuk dijadikan 

ebagai alternative pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Didalam pengambilan keputusan diperlukan berbagai masukan dari semua pihak 

yang bersangkutan misalnya pegawai dan masyarakat. Karenanya, dalam setiap 
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aktivitas pengembangan rencana dan strategi, seorang pemimpin, karyawan dan 

masyarakat memiliki andil yang besar mengenai bagaimana rencana dan strategi 

tersebut nantinya akan diarahkan. 

Terlihat pada Tabel 4.6. di atas menunjukkan bahwa tingkat dukungan 

seorang pemimpin dalam pengembangan rencana dan strategi dalam peningkatan 

kinerja sejalan dengan tujuan semua pegawai SKPD sangat diperlukan dengan 

nilai rata-rata/mean 26,26. Sehingga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan 

yang ada  di SKPD Kabupaten Kendal sudah memuat aspirasi dan keterbukaan 

bagi semua kalangan. Hal ini terlihat dari sikap pimpinan yang memiliki perhatian 

yang tinggi dalam pengembangan kinerja dan mau mendengarkan arahan dari tim 

organisasi. Secara parsial, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebesar 44,8%. 

Berdasarkan pembahasan tersebut maka Gaya Kepemimpinan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam perbaikan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

4.2.4. Hubungan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Terlihat pada Tabel 4.7. di atas menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan dalam suatu organisasi sangat diperlukan dengan nilai rata-

rata/mean 21,97. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketaatan terhadap peraturan 

hukum dan undang-undang di SKPD Kabupaten Kendal memiliki perhatian yang 

tinggi dalam pengembangan kinerja. Secara parsial, pengaruh ketaatan pada 

peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
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(AKIP) sebesar 34%. Hasil penelitian ini konsistem dengan penelitian Sihaloho, 

Ferry Laurensius Halim, Abdul (2005) serta Reynaldi Riantiarno & Nur Azlina 

(2011) yang menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundang-undangan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). 

Berdasarkan pembahasan tersebut maka Ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perbaikan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5. 1 Simpulan 

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

1. Pemahaman prinsip-prinsip good governance (GG) berpengaruh positif 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). 

2. Pengendalian intern (SPI) berpengaruh positif signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). 

3. Gaya kepemimpinan (GYK) berpengaruh positif signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). 

4. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan (KPP) berpengaruh positif 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

Peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah variasi faktor-faktor eksternal 

lain yang dapat diteliti selain faktor-faktor yang sudah digunakan sebagai variabel 

independen (Pemahaman prinsip-prinsip good governance, pengendalian intern, 

gaya kepemimpinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan) dalam 

penelitian ini agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih objektif. 
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IDENTIFIKASI RESPONDEN 

 

Nama Responden  : 

Nama Departemen/ Bagian : 

Umur    : 

Jabatan   : 

Lama Bekerja   : 

(Berikan tanda cawang ( ) pada kotak yang tersedia) 

Pendidikan   :  SLTA   Diploma 

       Sarjana   Pasca Sarjana 

A. Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah 

Petunjuk  

Untuk setiap pernyataan yang ada, Berilah tanda “X” (pada kotak yang tersedia) 

untuk jawaban yang menurut Anda paling sesuai! Pilihan: STS (Sangat Tidak 

Setuju),Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 

No Pernyataan 
SKALA 

SS S N TS STS 

1 Adanya keterkaitan yang erat antara 

pencapaian kinerja dengan program dan 

kebijakan.            

2 Kejelasan sasaran anggaran suatu 

program harus dimengerti oleh semua 

aparat dan pemimpin            

3 Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol 

dengan ukuran atau indikator kinerja 

yang jelas untuk menilai tingkat 

keberhasilan suatu kegiatan atau 

program.  

     4 Kegiatan / program yang disusun telah 

mengakomodir setiap perubahan dan 

tuntutan yang ada di masyarakat.  
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5 LAKIP digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam merencanakan 

program/kegiatan selanjutnya dan 

diterbitkan sesuai dengan waktu yang 

ditentukan.  

     Sumber Priyanto Adji, 2013 

B. Pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance 

Petunjuk  

Untuk setiap pernyataan yang ada, Berilah tanda “X” (pada kotak yang 

tersedia) untuk jawaban yang menurut Anda paling sesuai! Pilihan: STS (Sangat 

Tidak Setuju),Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 

No Pernyataan 
SKALA 

SS S N TS STS 

6 Anda mengetahui secara Jelas tugas, 

fungsi dan wewenang anda sebagai 

Pegawai (Akuntabilitas)           

7 Anda sebagai Pegawai sudah 

berinisiatif menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja di setiap akhir 

tahun anggaran (Akuntabilitas)           

8 Sistem komunikasi organisasi Dinas 

Kabupaten Kendal dengan masyarakat 

seperti di dalam pelayanan  

Sangat tebuka  (Transparansi)            

9 Dinas di  kabupaten Kendal  sudah 

terbuka dalam melakukan sosialisasi 

progam dan kebijakan kepada 

masyarakat (Transparansi)           

10 Pegawai Dinas  yang ada sekarang ini 

sudah memiliki kemampuan untuk 

menjalankan tugas dan fungsinya 

masing-masing (Kapasitas)           

11 Pegawai Dinas perlu mendapatkan 

pelatihan dan pembinaan untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya 

(Kapasitas)           

12 Sebagai seorang pegawai Dinas, anda 

menganggap aspirasi warga penting 

untuk di dengar dan di tindak lanjuti  

(Partisipasi) 
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13 Sebagai seorang pegawai Dinas, anda 

merasa di perlakukan adil di dinas  

Kabupaten Kendal tanpa membedakan 

jenis kelamin dalam penempatan posisi 

(Kesetaraan)           

Sumber : Nur Azlina, 2014 

C. Pengendalian Intern 

Petunjuk  

Untuk setiap pernyataan yang ada, Berilah tanda “X” (pada kotak yang 

tersedia) untuk jawaban yang menurut Anda paling sesuai! Pilihan: STS (Sangat 

Tidak Setuju),Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 

No Pernyataan 
SKALA 

SS S N TS STS 

14 Struktur organisasi dalam 

pemerintahan memuat secara jelas 

garis wewenang dan tanggungjawab 

masing-masing bagian 
          

15 Terdapat kebijakan prosedur yang jelas 

mengenai kepegawaian, 

pengembangan, penilaian prestasi, dan 

kompensasi kepada pegawainya.           

16 Pemeriksaan intern melakukan 

pemeriksaan terhadap pelaksanaan 

kebijakan dan prosedur yang dilakukan 

oleh pemerintah 
          

17 Mengkomunikasikan dan memberikan 

pemahaman dengan jelas mengenai 

semua kebijakan dan prosedur yang 

terkait dengan pengendalian           

18 Melakukan evaluasi yang 

berkelanjutan terhadap sistem 

pengendalian internal yang ada           

19 Mengkomunikasikan dan memberikan 

pemahaman dengan jelas mengenai 

semua  kebijakan dan prosedur yang 

terkait dengan pengendalian           

20 Mengambil tindakan korektif bila 

selama proses evaluasi ditemukan 

adanya  penyimpangan 
          

Sumber : Diana Lestari, 2012 
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D. Gaya Kepemimpinan 

Petunjuk  

Untuk setiap pernyataan yang ada, Berilah tanda “X” (pada kotak yang 

tersedia) untuk jawaban yang menurut Anda paling sesuai! Pilihan: STS (Sangat 

Tidak Setuju),Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 

No Pernyataan 
SKALA 

SS S N TS STS 

21 Pimpinan anda sering menekankan 

pentingnya tugas dan meminta anda 

melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya           

22 Pimpinan anda mempengaruhi cara 

pandang anda untuk menyelesaikan 

masalah pekerjaan           

23 Pemimpin anda mengkomunikasikan 

tujuan dan memberikan kesempatan 

bagi pegawai untuk mencapai sesuatu 

dengan cara mereka sendiri           

24 Pemimpin anda menghargai dan 

memuji para karyawan yang 

kinerjanya bagus           

25 Pimpinan anda sering menekankan 

pentingnya tugas dan meminta anda 

melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya           

26 Pimpinan anda mempengaruhi cara 

pandang anda untuk menyelesaikan 

masalah pekerjaan           

Sumber : Cahyo Adi Nugroho,  2015 

E. Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan 

Petunjuk  

Untuk setiap pernyataan yang ada, Berilah tanda “X” (pada kotak yang 

tersedia) untuk jawaban yang menurut Anda paling sesuai! Pilihan: STS (Sangat 

Tidak Setuju),Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 

No Pernyataan 
SKALA 

SS S N TS STS 

27 Dalam pelaksanaan akuntabilitas 

publik saya mentaati peraturan 

perundangan yang berlaku            
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28 Bagi pejabat penanggungjawaban 

yang tidak mentaati peraturan 

perundangan yang berlaku akan 

dikenakan sanksi (hukuman).            

29 Dalam pembuatan laporan keuangan 

saya menggunakan prosedur PP No. 8 

Tahun 2006 tentang pelaporan 

keuangan dan kinerja instansi 

pemerintah.            

30 Dalam pembuatan laporan keuangan 

saya menggunakan prosedur PP No. 

58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah            

31 Dalam pembuatan laporan keuangan 

saya menggunakan prosedur 

Permendagri No. 21 Tahun 2011 

tentang pengelolaan keuangan daerah. 
          

Sumber : Priyanto Adji, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

Lampiran 3 

Perhitungan Interpretasi Skor Tiap Variabel 

Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 21,5-25 16 41% Sangat  Setuju 

2 17,5-21 18 46% Setuju 

3 13,5-17 4 10% Netral 

4 9,5-13 1 3% Tidak Setuju 

5 5-9 0 0% Sangat Tidak Setuju 

Rata-rata 20 

Kriteria Setuju 

 

Variabel Pemahaman Prinsip-prinsip Good  Governance 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 33,7-40 21 54% Sangat  Setuju 

2 27,3-33,6 13 33% Setuju 

3 20,5-27,2 3 8% Netral 

4 14,5-20,4 2 5% Tidak Setuju 

5 8-14,4 0 0% Sangat Tidak Setuju 

Rata-rata 32 

Kriteria Sangat Setuju 

 

Variabel Pengendalian Intern 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 29,5-35 15 38% Sangat  Setuju 
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2 23,9-29,4 19 49% Setuju 

3 18,7-23,8 3 8% Netral 

4 12,7-18,6 2 5% Tidak Setuju 

5 7-12,6 0 0% Sangat Tidak Setuju 

Rata-rata 28 

Kriteria Setuju 

 

Variabel Gaya Kepemimpinan 

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 20,3-30 14 36% Sangat  Setuju 

2 20,5-25,2 21 54% Setuju 

3 15,7-20,4 3 8% Netral 

4 10,9-15,6 1 3% Tidak Setuju 

5 6-10,8 0 0% Sangat Tidak Setuju 

Rata-rata 24 

Kriteria Setuju 

 

Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan  

No Interval Jumlah Presentasi Keterangan 

1 21,5-25 13 33% Sangat  Setuju 

2 17,5-21 23 59% Setuju 

3 13,5-17 2 5% Netral 

4 9,5-13 1 3% Tidak Setuju 

5 5-9 0 0% Sangat Tidak Setuju 

Rata-rata 20 

Kriteria Setuju 
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Lampiran 4 

Tabulasi Data 

No 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Total  

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5  
1 4 5 4 4 4 21 

2 3 4 3 3 3 16 

3 4 5 4 5 4 22 

4 3 4 4 5 4 20 

5 3 3 4 5 2 17 

6 4 4 4 3 4 19 

7 5 4 4 4 2 19 

8 5 5 5 4 3 22 

9 4 5 5 5 3 22 

10 5 5 4 4 4 22 

11 5 4 4 5 3 21 

12 4 4 5 4 3 20 

13 4 5 5 4 4 22 

14 4 4 5 5 4 22 

15 5 4 4 5 3 21 

16 4 4 5 4 5 22 

17 3 3 4 3 4 17 

18 5 5 4 5 5 24 

19 5 5 4 5 4 23 

20 4 4 4 4 3 19 

21 4 4 4 4 5 21 

22 5 5 5 5 4 24 

23 4 5 5 4 3 21 

24 4 4 4 5 4 21 

25 4 5 4 5 5 23 

26 5 5 5 4 4 23 

27 4 4 3 4 3 18 

28 4 4 5 4 5 22 

29 3 3 4 3 4 17 

30 5 5 4 5 5 24 

31 5 5 4 5 4 23 

32 4 4 4 4 3 19 

33 4 4 4 4 5 21 

34 5 5 5 5 4 24 

35 5 5 4 5 5 24 

36 5 5 4 5 4 23 

37 4 4 4 4 3 19 
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38 4 4 4 4 5 21 

39 5 5 5 5 4 24 

 

NO 

RES 

Pemahaman Prinsip-prinsip Good Governance X1 
Total 

X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 

1 4 4 4 5 5 4 5 4 35 

2 4 4 4 4 5 3 4 4 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 25 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

5 4 4 4 5 4 5 4 4 34 

6 4 4 5 5 5 5 5 5 38 

7 3 4 4 5 4 4 5 5 34 

8 3 3 4 4 5 5 5 4 33 

9 4 4 4 5 4 5 4 4 34 

10 4 4 5 5 4 3 4 5 34 

11 4 4 4 5 5 4 5 4 35 

12 4 5 4 4 5 3 4 4 33 

13 4 4 3 3 3 3 3 4 27 

14 4 5 5 4 5 4 4 4 35 

15 4 4 5 3 4 4 4 4 32 

16 3 3 3 3 3 4 5 5 29 

17 4 4 4 4 4 4 5 3 32 

18 4 5 4 5 4 4 3 3 32 

19 5 5 5 5 5 5 4 5 39 

20 4 5 4 4 5 4 4 4 34 

21 4 4 5 5 4 4 5 4 35 

22 4 5 4 5 5 3 4 5 35 

23 3 5 4 5 5 4 5 4 35 

24 4 4 5 5 5 3 4 4 34 

25 4 4 4 5 5 4 3 4 33 

26 4 4 5 3 4 4 4 4 32 

27 4 4 5 5 4 5 4 4 35 

28 4 4 4 5 3 4 4 5 33 

29 3 3 3 3 3 3 4 5 27 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

31 4 4 5 4 5 4 4 4 34 

32 4 5 5 5 5 5 5 5 39 

33 4 4 5 4 4 5 5 5 36 

34 3 4 4 5 5 5 4 4 34 
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35 4 4 5 4 5 4 4 4 34 

36 3 3 5 4 5 3 4 5 32 

37 4 4 4 5 5 4 5 4 35 

38 4 4 4 4 5 3 4 4 32 

39 3 3 3 3 3 3 3 4 25 

 

NO 

RES 

Pengendalian Intern X2 

Total X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 

1 5 4 4 4 4 5 5 31 

2 5 5 5 5 5 4 5 34 

3 5 5 5 4 5 5 5 34 

4 4 5 5 4 5 4 5 32 

5 5 4 4 4 4 3 4 28 

6 5 4 4 4 4 5 5 31 

7 5 5 5 5 5 4 5 34 

8 4 5 4 4 5 3 3 28 

9 4 4 4 4 3 4 3 26 

10 3 4 3 3 4 3 3 23 

11 4 5 5 4 4 4 3 29 

12 5 4 5 4 4 4 4 30 

13 5 4 5 5 4 3 5 31 

14 4 4 4 4 5 4 4 29 

15 5 4 5 4 5 5 4 32 

16 5 4 5 5 4 3 5 31 

17 4 4 4 4 5 4 4 29 

18 5 4 5 4 5 5 4 32 

19 5 4 5 5 4 3 5 31 

20 4 4 4 4 5 4 4 29 

21 5 4 5 4 5 5 4 32 

22 5 5 5 5 4 4 4 32 

23 4 4 4 3 4 3 3 25 

24 5 4 4 5 4 5 5 32 

25 4 3 3 4 3 4 3 24 

26 5 5 5 4 5 5 5 34 

27 4 5 5 4 5 4 5 32 

28 5 4 4 4 4 3 4 28 

29 5 4 4 4 4 5 5 31 

30 5 5 5 5 5 4 5 34 
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31 5 4 4 4 5 4 4 30 

32 5 4 4 4 5 5 4 31 

33 5 5 5 5 4 3 5 32 

34 5 4 5 4 5 4 4 31 

35 4 4 4 4 5 5 4 30 

36 5 4 5 5 4 3 5 31 

37 5 5 5 4 5 4 4 32 

38 4 4 4 4 5 5 4 30 

39 5 4 4 5 4 4 4 30 

 

NO 

RES 

Gaya Kepemimpinan X3 
total 

X3.21 X3.22 X3.23 X3.24 X3.25 X3.26 

1 3 4 5 4 5 4 25 

2 4 4 3 3 3 3 20 

3 3 4 4 5 5 5 26 

4 4 4 5 5 5 1 24 

5 5 4 5 5 5 5 29 

6 3 3 4 4 5 5 24 

7 5 5 4 5 5 5 29 

8 5 1 4 4 4 4 22 

9 5 5 3 4 3 3 23 

10 5 5 4 4 4 4 26 

11 5 5 4 5 5 4 28 

12 4 4 4 5 5 5 27 

13 3 3 5 5 4 4 24 

14 4 4 4 5 3 3 23 

15 5 3 4 5 3 4 24 

16 4 4 5 5 4 5 27 

17 4 5 5 5 5 5 29 

18 3 3 4 4 4 4 22 

19 5 5 3 3 3 4 23 

20 5 5 4 4 4 4 26 

21 5 5 5 4 4 5 28 

22 4 5 5 5 4 5 28 

23 5 5 4 4 4 5 27 

24 4 4 3 3 4 4 22 

25 4 3 4 4 4 5 24 

26 4 4 5 4 4 5 26 

27 5 5 5 4 5 4 28 

28 5 5 3 3 3 3 22 
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29 5 4 4 5 5 5 28 

30 5 3 5 5 5 1 24 

31 5 4 5 5 5 5 29 

32 4 5 4 4 5 5 27 

33 4 5 4 5 5 5 28 

34 4 3 4 4 4 4 23 

35 4 4 3 4 3 3 21 

36 4 5 4 4 4 4 25 

37 4 5 4 5 5 4 27 

38 3 4 4 5 5 5 26 

39 3 3 4 4 4 4 22 

 

NO 

RES 

Ketaatan Pada Peraturan Perundang-undangan X4 
total 

X4.27 X4.28 X4.29 X4.30 X4.31 

1 4 5 4 4 5 22 

2 3 4 5 4 5 21 

3 5 4 5 5 4 23 

4 5 4 5 3 3 20 

5 4 4 3 5 4 20 

6 4 4 4 4 5 21 

7 5 5 5 4 5 24 

8 4 4 4 4 5 21 

9 5 4 5 4 3 21 

10 5 4 4 4 4 21 

11 4 5 4 5 4 22 

12 5 5 5 5 5 25 

13 4 4 4 4 3 19 

14 5 5 4 4 5 23 

15 4 4 3 3 4 18 

16 5 5 5 5 4 24 

17 5 4 5 5 4 23 

18 5 5 4 4 4 22 

19 4 5 4 4 4 21 

20 4 5 5 5 5 24 

21 4 4 3 4 4 19 

22 4 4 4 4 5 21 

23 4 4 4 4 4 20 

24 3 4 4 5 4 20 

25 5 4 4 4 4 21 
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26 4 3 3 3 4 17 

27 4 5 4 4 5 22 

28 4 4 3 4 4 19 

29 4 4 4 4 4 20 

30 4 4 4 4 3 19 

31 5 4 5 4 5 23 

32 5 5 5 5 3 23 

33 4 4 4 3 4 19 

34 5 4 4 5 4 22 

35 4 3 3 4 4 18 

36 5 5 5 4 4 23 

37 4 4 5 5 5 23 

38 4 4 4 3 4 19 

39 3 3 3 4 4 17 
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Lampiran 5 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS Y (AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH) 

Correlations 

  Q0001 Q0002 Q0003 Q0004 Q0005 TOTAL 

Q0001 Pearson Correlation 1 .549
**
 .742

**
 .485

**
 .638

**
 .743

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 

Q0002 Pearson Correlation .549
**
 1 .550

**
 .470

**
 .503

**
 .794

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 

Q0003 Pearson Correlation .742
**
 .550

**
 1 .518

**
 .511

**
 .771

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 

Q0004 Pearson Correlation .485
**
 .470

**
 .518

**
 1 .644

**
 .777

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 

Q0005 Pearson Correlation .638
**
 .503

**
 .511

**
 .644

**
 1 .818

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 39 39 39 39 39 39 

TOTAL Pearson Correlation .743
**
 .794

**
 .771

**
 .777

**
 .818

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 39 39 39 39 39 39 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.804 6 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS X1 (PEMAHAMAN PRINSIP-

PRINSIP GOOD GOVERNANCE) 

 

Correlations 

  
Q0001 Q0002 Q0003 Q0004 Q0005 Q0006 Q0007 Q0008 TOTAL 

Q0001 Pearson 

Correlati

on 

1 .548
**
 .463

**
 .489

**
 .672

**
 .657

**
 .437

**
 .594

**
 .794

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0002 Pearson 

Correlati

on 

.548
**
 1 .637

**
 .547

**
 .273

**
 .725

**
 .586

**
 .703

**
 .768

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 

.000 .000 .006 .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0003 Pearson 

Correlati

on 

.463
**
 .637

**
 1 .598

**
 .611

**
 .679

**
 .639

**
 .765

**
 .849

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0004 Pearson 

Correlati

on 

.489
**
 .547

**
 .598

**
 1 .480

**
 .767

**
 .746

**
 .560

**
 .805

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 

 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0005 Pearson 

Correlati

on 

.672
**
 .273

**
 .611

**
 .480

**
 1 .571

**
 .470

**
 .441

**
 .663

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .006 .000 .000 

 

.000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.788 9 

 

 

 

Q0006 Pearson 

Correlati

on 

.657
**
 .725

**
 .679

**
 .767

**
 .571

**
 1 .813

**
 .753

**
 .927

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

 

.000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0007 Pearson 

Correlati

on 

.437
**
 .586

**
 .639

**
 .746

**
 .470

**
 .813

**
 1 .644

**
 .840

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

.000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0008 Pearson 

Correlati

on 

.594
**
 .703

**
 .765

**
 .560

**
 .441

**
 .753

**
 .644

**
 1 .846

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

.000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

TOTAL Pearson 

Correlati

on 

.794
**
 .768

**
 .849

**
 .805

**
 .663

**
 .927

**
 .840

**
 .846

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS X2 (PENGENDALIAN INTERN) 

Correlations 

  Q0001 Q0002 Q0003 Q0004 Q0005 Q0006 Q0007 TOTAL 

Q0001 Pearson 

Correlation 
1 .571

**
 .486

**
 .511

**
 .604

**
 .752

**
 .777

**
 .838

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0002 Pearson 

Correlation 
.571

**
 1 .440

**
 .369

**
 .663

**
 .446

**
 .726

**
 .748

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0003 Pearson 

Correlation 
.486

**
 .440

**
 1 .684

**
 .535

**
 .514

**
 .542

**
 .755

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

 
.000 .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0004 Pearson 

Correlation 
.511

**
 .369

**
 .684

**
 1 .530

**
 .602

**
 .478

**
 .743

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0005 Pearson 

Correlation 
.604

**
 .663

**
 .535

**
 .530

**
 1 .624

**
 .712

**
 .833

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

Q0006 Pearson 

Correlation 
.752

**
 .446

**
 .514

**
 .602

**
 .624

**
 1 .671

**
 .820

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 
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Q0007 Pearson 

Correlation 
.777

**
 .726

**
 .542

**
 .478

**
 .712

**
 .671

**
 1 .873

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

TOTAL Pearson 

Correlation 
.838

**
 .748

**
 .755

**
 .743

**
 .833

**
 .820

**
 .873

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

     

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.793 8 

 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS X3 (GAYA KEPEMIMPINAN) 

Correlations 

  Q0001 Q0002 Q0003 Q0004 Q0005 Q0006 TOTAL 

Q0001 Pearson 

Correlation 
1 .520

**
 .529

**
 .438

**
 .412

**
 .425

**
 .769

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 

Q0002 Pearson 

Correlation 
.520

**
 1 .524

**
 .348

**
 .238

*
 .254

*
 .672

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .017 .011 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 
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Q0003 Pearson 

Correlation 
.529

**
 .524

**
 1 .383

**
 .215

*
 .233

*
 .667

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .032 .020 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 

Q0004 Pearson 

Correlation 
.438

**
 .348

**
 .383

**
 1 .459

**
 .569

**
 .752

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 

Q0005 Pearson 

Correlation 
.412

**
 .238

*
 .215

*
 .459

**
 1 .748

**
 .706

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .017 .032 .000  .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 

Q0006 Pearson 

Correlation 
.425

**
 .254

*
 .233

*
 .569

**
 .748

**
 1 .746

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .011 .020 .000 .000  .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 

TOTAL Pearson 

Correlation 
.769

**
 .672

**
 .667

**
 .752

**
 .706

**
 .746

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 39 39 39 39 39 39 39 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.781 7 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS X4 (KETAATAN PADA 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) 

Correlations 

  Q0001 Q0002 Q0003 Q0004 Q0005 TOTAL 

Q0001 Pearson 

Correlation 
1 .615

**
 .532

**
 .589

**
 .547

**
 .676

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 

Q0002 Pearson 

Correlation 
.615

**
 1 .637

**
 .643

**
 .627

**
 .861

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 

Q0003 Pearson 

Correlation 
.532

**
 .637

**
 1 .678

**
 .545

**
 .847

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 

Q0004 Pearson 

Correlation 
.589

**
 .643

**
 .678

**
 1 .580

**
 .858

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 

Q0005 Pearson 

Correlation 
.547

**
 .627

**
 .545

**
 .580

**
 1 .814

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 39 39 39 39 39 39 

TOTAL Pearson 

Correlation 
.676

**
 .861

**
 .847

**
 .858

**
 .814

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 39 39 39 39 39 39 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.850 6 

Lampiran 6 

Analisis Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

AKIP 39 40 46 43.82 1.502 2.256 

Valid N (listwise) 39           

 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

GG 39 39 46 43.85 1.598 2.555 

Valid N (listwise) 39           

 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

SPI 39 27 33 30.64 1.423 2.026 

Valid N (listwise) 39           

 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

GYK 39 23 29 26.26 1.568 2.459 

Valid N (listwise) 39           

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation Variance 

KPP 39 19 24 21.97 1.135 1.289 

Valid N (listwise) 39           
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Lampiran 7 

Grafik Normal P-Plot of Regression Standardized Residual 
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Lampiran 8 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 100 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.46396635 

Most Extreme Differences Absolute .089 

Positive .089 

Negative -.013 

Kolmogorov-Smirnov Z .971 

Asymp. Sig. (2-tailed) .269 

a. Test distribution is Normal.  

Sumber : Hasil output SPSS   
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Lampiran 9 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 GG .956 .528 .175 .125 9.071 

SPI .851 .453 .093 .310 7.516 

GYK .917 .347 .097 .129 9.129 

KPP .846 .442 .126 .217 7.226 

1. Dependent Variable: AKIP 
2. Sumber : Hasil output SPSS 
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Lampiran 10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 11 

Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .283 .941  .317 .873 

GG .063 .084 .196 .623 .958 

SPI .052 .076 .293 .782 .815 

GYK .056 .087 .252 .754 .794 

KPP .054 .089 .176 .673 .721 

a. Dependent Variable: AbsUt     
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Lampiran 12 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.162 1.527  1.731 .130 

GG .697 .117 .386 5.731 .000 

SPI .471 .151 .212 3.274 .007 

GYK .416 .128 .275 3.182 .002 

KPP .473 .153 .278 5.159 .000 

a. Dependent Variable: AKIP     
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Lampiran 13 

Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Coefficients
a
 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 GG .956 .528 .175 .125 9.071 

SPI .851 .453 .093 .310 7.516 

GYK .917 .347 .097 .129 9.129 

KPP .846 .442 .126 .217 7.226 

1. Dependent Variable: AKIP 
2. Sumber : Hasil output SPSS 
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Lampiran 14 

Hasil Analisis Berganda 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .925
a
 .939 .941 1.640 

a. Predictors: (Constant), KPP, SPI, GYK, GG 

b. Dependent Variable: AKIP  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.162 1.527  1.731 .130 

GG .697 .117 .386 5.731 .000 

SPI .471 .151 .212 3.274 .007 

GYK .416 .128 .275 3.182 .002 

KPP .473 .153 .278 5.159 .000 

a. Dependent Variable: AKIP     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


