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BAB I  PENDAHULUAN 

 

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut kebutuhan aspirasi masyarakat dengan 

prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Karena harapan 

masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para 

pengelola dan pejabat pemerintahan sering berbeda dari realitas sesungguhnya. Tidak jarang 

orientasi birokrasi pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik tidak berbasis pada 

program kerja dan asas manfaat bagi masyarakat. Sejalan  dengan pelaksanaan otonomi 

daerah, diperlukan adanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, karena 

akuntabilitas kinerja merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang 

accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, 

efesien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya 

dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban 

berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance.  

Akuntabilitas adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit 

organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka 

pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik 

(Haspiarti, 2012). Dengan demikian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus 

mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang 

diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. 

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan 

secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang 

yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan sasaran yang 

jelas, anggaran yang direalisasikan untuk menjalankan rencana dan tujuan organisasi, 

diharapkan akan dapat mempermudah akuntabilitas dari hasil yang dicapai. 

Pertanggungjawaban anggaran merupakan suatu bentuk pelaporan penggunaan 

anggaran yang efektif dan efisien. Pertanggungjawaban anggaran dilaporkan oleh pemerintah 

pusat maupun daerah tentang penggunaan anggaran selama periode. 

Kinerja adalah penampilan hasil karya personel baik kualitas maupun kuantitas dalam 

suatu organsasi. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan penilaian perilaku manusia 

dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan. Kinerja manajerial dalam instansi publik dapat mencerminkan sebuah gambaran 

dari pelaksanaan dan pencapaian dari suatu program dan kebijakan suatu daerah yang dalam 

mewujudkan pemerintahan yang berakuntabilitas, tercapainya sasaran, tujuan, visi dan misi 

daerah yang tertuang dalam rencana startegis suatu organisasi. 



 
 
 
 

Adanya kewenangan dari otoritas pengambilan keputusan juga berdampak terhadap 

anggaran yang digunakan. Kreitner dan Kinicki (2014:71) pengambilan keputusan meliputi 

pengidentifikasian dan pemilihan solusi kreatif yang mengarah pada kepentingan yang 

diinginkan. 

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan 

kewajiban akuntabilitasnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. 

Bentuk pertanggungjawaban tersebut tertuang dalam LAKIP tahun 2015 yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam 

suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah 

Kota Tanjungpinang. 

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 

terhadap Penyajian Laporan Keuangan  Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 

2014 yang diserahkan pada Tahun 2015, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). Dan Kota Tanjungpinang mendapat predikat akuntabilitas Sangat Baik 

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini 

membuktikan bahwa secara aktual kota Tanjungpinang telah mencapai tata kelola 

pemerintahan yang baik. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai berfungsinya 

implementasi dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam 

rangka mendorong terwujudnya pemerintahan  yang berorientasi kepada hasil (outcome).  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh faktor-faktor 

terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian Yulianti  (2014), Haspiarti 

(2012), Silvia (2013). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Herawaty 

(2011) yang meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, 

dan sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi. Peneliti 

menggunakan SKPD berbentuk Dinas namun jumlah responden masih sedikit yakni hanya 26 

responden. Jadi penelitian yang sedang dilakukan akan menambah jumlah responden dengan 

objek penelitian yang berbeda yaitu SKPD berbentuk Dinas di Kota Tanjungpinang. 

Sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. 

Peneliti mencoba untuk menggabungkan beberapa variabel dari beberapa penelitian 

terdahulu dengan menguji kejelasan sasaran anggaran, pertanggungjawaban anggaran, kinerja 

manajerial dan otoritas pengambilan keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Peneliti juga tertarik melakukan penelitian ini karena penelitian ini mengacu 

pada latarbelakang bahwa LAKIP Kota Tanjungpinang tahun 2015 yang meraih predikat 

sangat baik dan opini WTP dari BPK. Pada penelitian sebelumnya masih terfokus pada 

akuntabilitas pemerintah yang dinilai masih kurang memuaskan dengan opini WDP yang 

diraih. Maka peneliti akan meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas 

Kota Tanjungpinang tahun 2015 berdasarkan LAKIP tahun 2015.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

BAB II    KAJIAN TEORITIS, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Goal-SettingTheory 

 

Teori penetapan tujuan atau goal-setting theory awalnya dikemukakan oleh Locke 

(1968), yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang terhadap 

tugas. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang  ditentukan oleh dua buah cognition 

yaitu values (nilai) dan intentions (tujuan). Orang telah menentukan goal atas perilakunya di 

masa depan dan goal tersebut  akan mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya terjadi. 

Perilakunya akan diatur  oleh ide (pemikiran) dan niatnya sehingga akan mempengaruhi 

tindakan dan  konsekuensi kinerjanya. Umumnya, manajer menerima penetapan tujuan 

sebagai hal yang sangat berarti untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja.  

Salah satu bentuk nyata dari penerapan  goal-setting ini adalah anggaran. Sebuah 

anggaran tidak hanya mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk 

melakukan kegiatan, tetapi juga mengandung sasaran yang spesifik yang ingin dicapai 

organisasi. 

 

Teori Implementasi Kebijakan 

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Performance Based 

Budgeting ini adalah teori yang dikemukakan oleh Edward (1980), menyatakan bahwa ada 

empat variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi (communications), 

sumberdaya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi 

(bureucratic structure). Menurut Edwards (1980), ke empat faktor tersebut harus 

dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan 

yang erat. 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

 

Akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No. 25 tahun 2014  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. 

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi 

Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP 

harus berdasarkan pada prinsip – prinsip berikut :  

1.  Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.  

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber - sumber   daya secara 

konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

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, objektif, transparan, dan akurat.  

6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan  yang telah 

ditetapkan. 

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah selaku 

penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada stakeholdernya. Pemerintah 

daerah melaporkan pertanggungjawaban kinerja dan anggarannya dalam bentuk suatu laporan 



 
 
 
 

tahunan atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik (LAKIP). Para pengguna laporan 

tersebut, baik masyarakat umunya maupun stakeholder atau bahkan pihak swasta seperti 

investor perlu tahu bagaimana kinerja dari penguasa serta instansi-instansi pemerintahan. 

Melalui pertanggungjawaban ini, pemerintah dapat mencapai wujud dari akuntabilitas 

kinerja, yaitu tercapainya goodgovernance. 

Penggunaan anggaran yang terawasi dan jelas sesuai dengan tujuan dan rencana dari 

anggaran, maka itu suatu bentuk akuntabilitas yang harus disampaikan. Untuk mencapai 

akuntabilitas kinerja, organisasi melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik 

(SAKIP). Sistem ini akan menghasilkan sebuah laporan yang berisikan kinerja baik anggaran 

maupun manajemen publik serta pencapaian dari rencana kerja. Menurut Haspiarti (2012), 

tahap-tahap yang dilalui dalam sistem akuntabilitas adalah : 

1. Penetapan rencana strategis 

2. Pengukuran kinerja 

3. Pelaporan kinerja 

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan 

 

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus 

dipenuhi oleh instansi publik, diantaranya : 

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum  

b. Akuntabilitas Proses 

c. Akuntabilitas Program 

d. Akuntabilitas Kebijakan 

 

Kejelasan Sasaran Anggaran 

 

Kejelasan sasaran anggaran adalah hal yang harus diperhatikan bagi instansi publik. 

Anggaran yang digunakan sesuai dengan rencana, dan mencapai tingkat keberhasilan yang 

diharapkan. Menurut Locke dan Latham (1984), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 

indikator yang diperlukan : 

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus   

    dikerjakan. 

2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur. 

3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai. 

4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan. 

5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas. 

6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan   

    pentingnya. 

7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi. 

Anggaran yang jelas juga menjadi suatu tolak ukur tentang kinerja pengguna 

anggaran dalam menggunakan anggaran. Semakin anggaran tersebut efektif dan efisien serta 

tepat sasaran, maka kinerja dari instansi semakin baik. Instansi dapat mengkomunikasikan 

dan mengevaluasi penggunaan anggaran melalui sasaraan dari anggaran. 

 

Pertanggungjawaban Anggaran 

 

Instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berkewajiban 

menerapkan sistem akuntabilitas dan menyampaikannya dalam laporan kinerja pemerintah. 

Laporan kinerja pemerintah dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Dalam laporan ini berisi kinerja pemerintah daerah tentang kinerja 



 
 
 
 

manajemen ataupun anggaran, rencana kerja pemerintah, serta target yang telah dicapai dan 

perbandingannya dengan periode sebelumnya. Penanggungjawab dari penyusunan LAKIP 

adalah pejabat dari setiap instansi. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus 

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang 

dicapainya (Herawaty, 2011). Pertanggungjawaban terhadap kinerja, berawal dari 

penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam standar akuntansi pemerintah, dalam 

menyusun laporan keuangan, pemerintah perlu memperhatikan karakteristik kualitatif dari 

laporan keuangan, yaitu ukuran-ukuran normative.  

Terdapat empat karakteristik yang digunakan, yaitu : (1) Relevan, tepat waktu dan 

lengkap, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, (4) Dapat dipahami. Laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 

2005, berisikan tiga bagian penting yang mengisyaratkan pemerintah daerah wajib 

menyampaikan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan. Laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran SKPD disampaikan selama periode oleh pemerintah daerah yang 

mencakup : laporan realisasi anggaran SKPD, neraca SKPD, dan catatan atas laporan 

keuangan SKPD. 

 

Kinerja Manajerial 

 

 Keberhasilan suatu organisasi atau instansi sangat erat kaitannya dengan kualitas para 

anggotanya, sehingga organisasi dituntut untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan 

kinerja dari para anggotanya. Kinerja berarti hasil kerja yang dapat ditampilkan atau 

penampilan kerja seseorang pegawai. Menurut Mardiasmo (2009), organisasi sektor publik 

dalam mengelola organisasinya berdasarkan elemen-elemen value for money. 

Menurut Mahoney et al (1963) kinerja manajerial adalah kinerja para individu 

anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yang diukur dengan menggunakan indikator : 

1. Perencanaan  

2. Investigasi  

3. Koordinasi 

4. Evaluasi  

5. Pengawasan  

6. Pemilihan Staff 

7. Negosiasi 

8. Perwakilan  

9. Kinerja keseluruhan 

 

Otoritas Pengambil Keputusan 

 

Menurut Cavalluzo dan Ittner (2004) otoritas pengambilan keputusan merupakan 

suatu kondisi dimana seseorang mempunyai otorisasi atau hak untuk membuat keputusan 

dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka mencapai tujuan 

stategis organisasi. Personel yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan akan 

memberikan dukungan yang lebih tinggi terhadap implementasi yang dilakukan organisasi.  

Menurut Cavalluzo dan Ittner (2004) otoritas pengambilan keputusan dapat diukur 

dengan menggunakan indikator sebagai berikut : 

a. Otoritas pemimpin, yaitu kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin untuk 

mengendalikan situasi, mengambil keputusan, menggunakan otoritas dengan 

bertanggung-jawab dan tidak menempatkan diri sebagai alat kekuasaan untuk 

mempengaruhi orang lain.  



 
 
 
 

b. Saran dan kritik dari masyarakat,  dimana masyarakat diberi kesempatan untuk 

menyampaikan secara lisan  ide-ide yang ada dalam pikirannya terkait masalah yang 

sedang dihadapi organisasi. Agar saran-saran yang diberikan kepada pimpinan 

merupakan saran yang sudah matang, obyektif dan telah diuji serta diteliti kebenarannya, 

maka saran-saran itu harus digarap melalui suatu proses terlebih dahulu.  

c. Saran dan kritik dari staf, dimana setiap staf diberi kesempatan untuk menyampaikan 

secara lisan  ide-ide yang ada dalam pikirannya terkait masalah yang sedang dihadapi 

organisasi, karena staf sebagai elemen yang berada dibawah pemimpin mengetahui betul 

tentang hal-hal yang terjadi saat proses organisasi itu berlangsung.  

 

Kerangka Pemikiran 

  

 

  

      

 

      

  

 

      

 

      

 

 

Pengembangan Hipotesis 

 

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja   Instansi 

Pemerintah 

Kejelasan sasaran anggaran bertujuan untuk mengatur perilaku pihak yang 

melaksanakan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk 

menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. 

Penelitian oleh Saputra (2014) menemukan pengaruh yang positif dan signifikan 

kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yulianti 

(2014) juga menemukan pengaruh yang signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Herawaty (2011) menemukan justru kejelasan 

sasaran anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah.  

Kejelasan Sasaran 

Anggaran (X1) 

Pertanggungjawaban 

Anggaran (X2) 

Kinerja Manajerial 

(X3) 

Otoritas Pengambilan 

Keputusan (X4) 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 



 
 
 
 

Semakin jelas anggaran yang digunakan, maka akan semakin meningkatkan kinerja 

dari instansi pemerintahan, dan tentunya semakin mempermudah pencapaian tujuan 

organisasi. Penelitian yang sedang dilakukan memperkirakan kejelasan sasaran anggaran 

dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Tanjungpinang. 

H1  : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas  Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja   Instansi 

Pemerintah 

Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP (dalam 

Haspiarti, 2012), akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, 

manajemen membuat laporan kinerja meliputi laporan kinerja keuangan berupa laporan 

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dan laporan 

kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan 

ditahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang 

digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Penelitian oleh Haspiarti (2012) tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis 

kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menemukan pengaruh yang positif 

dan signifikan pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Hal ini berarti dengan melakukan pelaporan/pertanggungjawaban terhadap 

anggaran yang digunakan oleh instansi, maka dapat membantu tercapainya akuntabilitas 

kinerja. 

Berdasarkan tinjauan tersebut, maka penelitian yang sedang dilakukan 

memperkirakan pertanggungjawaban merupakan faktor yang dapat meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena pertanggungjawaban merupakan hal 

mutlak yang wajib dilakukan terutama oleh pengguna anggaran yang berisikan rincian 

anggaran selama menjalankan dan mencapai tujuan organisasi. 

H2    : Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas  Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Pengaruh Kinerja Manajerial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Kinerja dari suatu organisasi khususnya organisasi publik, dapat dinilai dari efisiensi, 

dan efektivitas dari organisasi tersebut. Kinerja manajerial adalah suatu gambaran dari kinerja 

pegawai dalam mewujudkan sasaran organisasi, tujuan, visi dan misi dari organisasi 

didaerahnya (Putra, 2008). Kinerja pegawai perlu diarahkan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Kinerja yang sesuai dengan peraturan dan sistem akan berdampak pada perhatian 

publik terhadap instansi pemerintah. 

Penelitian Saputra (2014) menemukan pengaruh yang positif dan signifikan kinerja 

manajerial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, maka peneliti menduga kinerja manajerial yang semakin baik dapat meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi publik di daerah. 

H3     : Kinerja manajerial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja  Instansi 

Pemerintah. 



 
 
 
 

Pengaruh Otoritas Pengambil Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja   Instansi 

Pemerintah 

Menurut Cavalluzo dan Ittner (2004) otoritas pengambilan keputusan merupakan 

suatu kondisi dimana seseorang mempunyai otorisasi atau hak untuk membuat keputusan 

dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka mencapai tujuan 

stategis organisasi. Pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari pimpinan kepada para 

bawahannya merupakan elemen penting untuk terciptanya peningkatan kinerja organisasi. 

Penelitian oleh Silvia (2013) menemukan pengaruh positif yang signifikan otoritas 

pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas. Hal ini berarti adanya kewenangan dari 

seorang pengambil keputusan organisasi daapt mempengaruhi tercapainya akuntabilitas 

kinerja instansi. 

Peneliti memperkirakan otoritas pengambilan keputusan dapat mempengaruhi 

pemerintah dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Otoritas dari seorang 

pengambil keputusan, dapat membawa dampak terhadap akuntabilitas. Jika keputusan 

strategis yang diambil organisasi pada pemerintah tepat, maka akan mempermudah 

tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

H4   :Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap  Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian     

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kota Tanjungpinang. Dan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu 

SKPD yang berbentuk Dinas di Kota Tanjungpinang, yang mana terdapat 14 Dinas 

Pemerintahan di Kota Tanjungpinang. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Dan sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian kuesioner kepada responden di 

lingkungan Dinas Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan lima indikator 

menurut Mardiasmo (2009:22) yakni : akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, 

akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan, berdasarkan jawaban 

responden yang menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat 

setuju) pada 9 instrumen pernyataan yang dikembangkan oleh Putra (2008). 

Variabel Bebas (Independent Variable)  

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 

  Kejelasan sasaran anggaran bertujuan untuk mengatur perilaku pihak yang 

melaksanakan anggaran. Kenis (1979) menyatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja 

untuk mengatur perilaku pegawai. Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur berdasarkan 

jawaban responden menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat 

setuju) pada 7 instrumen pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Putra (2008). 

Pertanggungjawaban anggaran (X2) 

 Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi anggaran unit kerja, besarnya 

anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program 

yang telah dilaksanakan (Haspiarti, 2012). Variabel ini diukur berdasarkan jawaban 

responden dengan menggunakan skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat 

setuju) pada 3 instrumen pernyataan yang dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Haspiarti (2012) yakni : 

1. Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang 

tejadi. 

2. Laporan keuangan SKPD dan Pemda yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari 

LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

3. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda dan laporan keuangan 

perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada 

publik. 



 
 
 
 

Kinerja Manajerial (X3) 

 Kinerja manajerial adalah suatu gambaran dari kinerja pegawai dalam mewujudkan 

sasaran organisasi, tujuan, visi dan misi dari organisasi didaerahnya (Putra, 2008). Variabel 

kinerja manajerial diukur berdasarkan jawaban responden dengan menggunakan skala likert 1 

(sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju) pada 9 instrumen pernyataan yang 

dikembangkan oleh Putra (2008).  

 Otoritas Pengambilan Keputusan (X4) 

Menurut Cavalluzo dan Ittner (2004) otoritas pengambilan keputusan merupakan 

suatu kondisi dimana seseorang mempunyai otorisasi atau hak untuk membuat keputusan 

dengan persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka mencapai tujuan 

stategis organisasi. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden dengan menggunakan 

skala likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan dengan 5 (sangat setuju) pada 3 instrumen 

pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Astuti (2011). 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 a. Observasi 

Observasi adalah sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanda mediator suatu 

objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut (Kriyantono, 

2010:110). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi yang telah 

terstruktur secara sistematis, baik dari segi yang diamati. Alat pengumpulan datanya adalah 

daftar check list. 

 

b. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Disebut juga 

angket. Kuesioner bisa dikirim melalui pos atau peneliti mendatangi secara langsung 

responden. Bisa diisi saat peneliti datang sehingga pengisiannya didampingi penulis, bahkan 

peneliti bisa bertindak sebagai pembaca pertanyaan dan responden tinggal menjawab 

berdasarkan jawaban yang disediakan (Kriyantono, 2010 : 97).  

Peneliti menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar 

pernyataan tertulis kepada responden secara langsung dengan mendatangi setiap dinas yang 

berada di wilayah Kota Tanjungpinang. Yakni kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub 

Bagian dan Kepala Bidang.  

Setiap paket kuesioner terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisikan identitas 

responden, sedangkan bagian kedua mencakup daftar pernyataan dengan beberapa alternatif 

jawaban. Bagian kedua berisikan instrumen pernyataan mengenai kejelasan sasaran anggaran, 

pertanggungjawaban anggaran, kinerja instansi, dan otoritas pengambilan keputusan. Cara 

pengisian kuesioner adalah dengan memilih salah satu angka antara 1 sampai dengan 5, 

dimana 1=sangat tidak setuju, 2=tidak setuju, 3=netral, 4=setuju, dan 5=sangat setuju. 

Dengan memberikan tanda (X) untuk jawaban yang berhubungan dengan item-item 

pernyataan yang telah disediakan sesuai.  

 

 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering digunakan dalam 

berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi, kuesioner atau wawancara sering 



 
 
 
 

dilengkapi dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan 

informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2010:120). 

  

Teknik Penentuan Populasi dan Sampel  

Populasi Penelitian 

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian yang lengkap yang biasanya 

dapat berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang menarik untuk dijadikan objek 

penelitian (Kuncoro, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas 

di Kota Tanjungpinang yang terdiri dari 840 orang. 

Sampel Penelitian 

  Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi 

penelitian serta yang dapat dijadikan sebagai sumber data (Kuncoro, 2009). Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu penetapan 

sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan 

untuk memilih sampel yang sesuai dengan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Jajaran  yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan, yakni kepala SKPD, 

sekretaris, kepala sub bagian, dan kepala bidang. 

2. Bertanggungjawab dalam proses penyusunan anggaran.  

Adapun yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 123 orang 

dari 14 dinas. Dan untuk masing-masing dinas yang menjadi responden yaitu Kepala Dinas, 

Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang. Karena bagian tersebut terlibat langsung 

dan bertanggung jawab penuh dalam menyusun anggaran. 

 

Metode Analisis Data 

Uji Kualitas Data 

      Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner 

harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji reliabilitas dan 

uji validitas. Uji reliabilitas dan uji validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur 

dalam mengukur objek yang diteliti. 

 

Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam 

penelitian ini pengujian yang digunakan adalah Bivariate Pearson yaitu analisis dengan cara 

mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total.  Kriteria pengujian dengan 

menggunakan uji dua sisi dengan tarif signifikan sebagai berikut : 

 

1. Jika r hitung > r tabel maka pernyataan atau indikator pada penelitian ini dinyatakan valid. 

2. Jika r hitung < r tabel  maka pernyataan atau indikator dalam penelitian ini dinyatakan 

tidak valid. 



 
 
 
 

Uji Reliabilitas Data 

      Mengacu pada Ghozali (2013) cara untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu 

variabel dilakukan uji statistik dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Adapun kriteria yang 

digunakan untuk mengetahui reliabel atau tidaknya kuesioner pada variabel adalah : 

1. Jika nilai Croncbach Alpha > 0,60 maka pernyataan pada variabel penelitian dapat 

dikatakan reliabel.  

2. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,60 maka pernyataan pada variabel penelitian tidak reliabel. 

Uji Asumsi Klasik 

      Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Uji Normalitas 

      Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan 

membuat hipotesis :  

1. H0 : Data berdistribusi normal 

    Ha : Data Residual tidak berdistribusi normal 

2. Jika sig < 0,05 maka H0 gagal diterima 

    Jika sig > 0,05 maka H0 diterima    

Uji Multikolinearitas 

      Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi korelasi atau 

multikolinearitas antar variabel independen (Ghozali, 2013). Uji ini dilakukan dengan melihat 

nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Uji multikolinieritas dapat dilakukan 

dengan pengujian sebagai berikut : 

1. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2. Jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terjadi 

multikolinieritas. 

 

Uji Heteroskedastidsitas 

 

      Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-

standardized.   

Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

atau sebelumnya, Ghozali (2013).  Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin-



 
 
 
 

Watson. Bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Santoso 

(2012:242) ada atau tidaknya autokorelasi dilihat dari ketentuan berikut : 

a. Bila nilai DW terletak di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

b. Bila DW terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Bila DW terletak di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

Analisis Uji Regresi Linier Berganda 

 

       Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Adapun bentuk umum dari 

model regresi linier berganda dalam penelitian ini secara sistematis adalah : 

 

Keterangan : 

Y   =  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

X1 =  Kejelasan sasaran anggaran 

X2 = Pertanggungjawaban anggaran. 

X3 = Kinerja Manajerial 

X4 = Otoritas Pengambilan Keputusan. 

    = Error 

Uji Hipotesis 

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) 

      Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara 

simultan dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikan variabel.  

1. Jika nilai sig < 0,05 maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

2. Jika nilai sig > 0,05 maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen.  

 

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

      Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji parsial dilakukan 

dengan melihat jika nilai t hitung > t tabel maka secara parsial variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika dilihat dari nilai signifikan, jika nilai sig < 0,05 

maka secara parsial variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen (atau Ha 

diterima), dan sebaliknya. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Koefisien Determinasi (  

        Koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar variabel independen dalam penelitian 

ini dapat mempengaruhi variabel dependen. Nilai  dapat naik turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

 

Karakteristik Responden 

 

Dalam penelitian ini jumlah responden yang dianalisis berjumlah 123 orang. Peneliti 

mendistribusikan kuesioner sebanyak 123 eksemplar pada Dinas Kota Tanjungpinang yakni 

kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang selaku pegawai 

yang terlibat secara langsung dan bertanggungjawab penuh dalam proses penyusunan 

anggaran. Identitas responden dikalsifikasikan berdasarkan Jenis Kelamin, Latar Belakang 

Pendidikan, Pendidikan Terakhir, Jabatan, dan Lama Bekerja. 

Dari 123 responden, jumlah responden laki-laki sebanyak 58 responden dan 

perempuan sebanyak 65 responden. Latar belakang pendidikan terdiri dari 33 responden 

berlatarbelakang ekonomi, hukum 8 responden, teknik 18 responden, sosial 38 orang, serta 26 

responden lainnya. Pendidikan terakhir responden : D3 (13 orang), S1 (86 orang), S2 (22 

orang), dan S3 (2 orang). Posisi jabatan yang responden terdiri dari : kepala dinas dan 

sekretaris masing-masing berjumlah 14 orang, kepala sub bagian 42 orang, dan kepala bidang 

53 orang. Lama bekerja responden terdiri dari : 1-5 tahun (13 orang), 6-10 tahun (31 orang), 

11-15 tahun (36 orang), 16-20 tahun (14 orang), dan di atas 21 tahun (29 orang). 

 

 

Hasil Analisis Data 

Uji Validitas Data dan Reliabilitas Data 

Hasil uji validitas setiap item kuesioner dapat disimpulkan bahwa semua item 

kuesioner setiap variabel memiliki nilai r hitung di atas r tabel. Adapun r tabel dalam 

penelitian ini dengan jumlah data 123 adalah 0,1771. Nilai r hitung terkecil adalah 0,392. 

Maka semua iterm peryataan dalam penelitian ini sudah valid.  

Dari hasil uji reliabilitas, nilai cronbach alpha variabel akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebesar 0,848, variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,734 , 

pertanggungjawaban anggaran sebesar 0,852, kinerja manajerial sebesar 0,738, dan otoritas 

pengambilan keputusan sebesar 0,744 maka dapat disimpulkan bahwa nilai croncbach alpha 

setiap item pertanyaan setiap variabelnya di atas 0,6. Maka item pertanyaan sudah reliabel 

atau handal. Karena semua item pernyataan sudah valid dan reliabel, maka dilakukan 

pengujian model regresi. 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-

Smirnov test dengan taraf signifikan 5%. Jika nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual 

berdistribusi normal. Dari hasil pengujian, nilai sigifikan sebesar 0,095 dan lebih besar dari 

probabilitas 0,05. Maka dapat disimpulkan data residual telah berdistribusi normal. 

 

2. Uji Autokorelasi 

Santoso (2012:242) ada tidaknya autokorelasi dilihat dari ketentuan berikut : 

a. Bila nilai DW terletak di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 



 
 
 
 

b. Bila DW terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Bila DW terletak di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif 

Dari hasil pengujian, nilai DW sebesar 1,689. Nilai ini terletak di atas -2 dan dibawah +2 ( -2 

< 1,689 < 2). Maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi. 

 

3. Uji Multikolinearitas 

Untuk menguji multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel independen. Jika nilai Tolerance > 

0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas. 

Dari hasil pengujian, didapat nilai VIF variabel X1  sebesar 1.290 , variabel X2 sebesar 

1.199, variabel X3 sebesar 1,162, dan variabel X4 sebesar 1,062. Nilai VIF semua variabel 

independen di bawah 10 maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

 

4. Uji Heterokedastisitas 

Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji Park. Jika nilai 

signifikan setiap variabel independen diatas 0,05 maka model regresi terbebas dari 

heterokedastisitas. Dari hasil penelitian, didapat nilai signifikan X1 sebesar 0,749 , X2 

sebesar 0,568 , X3 sebesar 0,383 , dan X4 sebesar 0,186. Maka dapat disimpulkan nilai 

signifikan setiap variabel independen lebih besar dari probabilitas 0,05 maka model regresi 

tidak terjadi gejala heterokedastisitas. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Tabel 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.510 4.364  .804 .423 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 
.327 .123 .224 2.666 .009 

Pertanggungjawaban/ 

Pelaporan Anggaran 
.524 .218 .196 2.410 .018 

Kinerja Manajerial .264 .092 .229 2.865 .005 

Otoritas Pengambilan 

Keputusan 
.717 .213 .256 3.358 .001 

a. Dependent Variable : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

Dari tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut : 

 

 

Y = 3,510 + 0,327 X1 + 0,524 X2 + 0,264 X3+ 0,717 X4 + ɛ 

 

 



 
 
 
 

Dari persamaan regresi berikut, dapat dijelaskan : 

1. konstanta (β0) adalah sebesar 3,510 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel 

kejelasan sasaran anggaran (X1), pertanggungjawaban anggaran (X2), kinerja 

manajerial (X3), dan otoritas pengambilan keputusan (X4) yang mempengaruhi, maka 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terjadi pada Pemerintah Kota 

Tanjungpinang sebesar 3,510. 

2. Nilai koefisien regresi untuk b1X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran) adalah sebesar 

0,327. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Kejelasan Sasaran Anggaran meningkat 

sebesar satu satuan, variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami 

peningkatan sebesar 0,327 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya 

tetap. 

3. Nilai koefisien regresi untuk b2X2 (pertanggungjawaban anggaran) adalah sebesar 

0,524. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Pertanggungjawaban Anggaran meningkat 

sebesar satu satuan, variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami 

peningkatan sebesar 0,524 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya 

tetap. 

4. Nilai koefisien regresi untuk b3X3 (kinerja manajerial) adalah sebesar 0,264. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketika Kinerja manajerial meningkat sebesar satu satuan, 

variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami peningkatan sebesar 

0,264 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap. 

5. Nilai koefisien regresi untuk b4X4 (otoritas pengambilan keputusan) adalah sebesar 

0,717. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Otoritas Pengambilan Keputusan 

meningkat sebesar satu satuan, variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

mengalami peningkatan sebesar 0,717 dengan asumsi bahwa variabel independen 

yang lainnya tetap. 

Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi (Adjusted R Asquare) dilakukan untuk mengetahui proporsi 

atau persentase seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat  dijelaskan oleh variabel 

independen. 

Tabel 2 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .593a .352 .330 3.126 

a. Predictors : (Constant), Otoritas Pengambilan Keputusan, Kinerja Manajerial, 

Pertanggungjawaban/pelaporan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran 

b. Dependent Variable : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa  nilai R square yang diperoleh sebesar 

0,330 yang menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada pada 

Pemerintah Kota Tanjungpinang dipengaruhi oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, 



 
 
 
 

pertanggungjawaban anggaran, kinerja instansi dan otoritas pengambilan keputusan sebesar 

33%, dan sisanya 67% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 3 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 625.398 4 156.350 15.998 .000b 

Residual 1153.203 118 9.773   

Total 1778.602 122    

a. Dependent Variable : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

b. Predictors : (Constant), Otoritas Pengambilan Keputusan, Kinerja Manajerial, Pertanggungjawaban/pelaporan 

Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran 

 

Berdasarkan di atas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0.000. Berdasarkan 

kriteria pengujian bahwa jika F hitung> F tabel dan nilai probabilitas < 0,05 maka Ha 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), 

Pertanggungjawaban Anggaran (X2), Kinerja Manajerial (X3), dan Otoritas Pengambilan 

Keputusan (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Y). 

 

Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan tabel 1 diatas, maka dapat dijelaskan pengaruh secara parsial setiap variabel 

independen (X) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) 

 

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Terhadap Akuntabilitas  Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) (Y) 

 

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Akuntabilitas inerja Instansi Pemerintah (Y) secara parsial hal ini dibuktikan dari hasil 

pengujian menunjukkan nilai sig 0,009 < 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,224. 

Sehingga dapat dijelaskan bahwa semakin jelas sasaran anggaran maka semakin meningkat 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Tanjungpinang. Anggaran yang disusun secara 

jelas dan sesuai dengan kebutuhan daerah akan memudahkan pegawai untuk menyusun 

target-target anggaran agar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2014) dan Saputra 

(2014) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

2. Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran (X2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) (Y) 

 

Pertanggungjawaban Anggaran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Akuntabilitas inerja Instansi Pemerintah (Y) secara parsial hal ini dibuktikan dari hasil 



 
 
 
 

pengujian nilai sig 0,018 < 0,05 dan koefisien beta sebesar 0,196. Dapat dijelaskan bahwa 

ketika pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan semakin baik, maka semakin baik pula 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 

perlu dilakukan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

terkait dengan pertanggungjawaban anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban anggaran 

berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

3. Pengaruh Kinerja Manajerial (X3) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) (Y) 

 

Kinerja Manajerial (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas 

inerja Instansi Pemerintah (Y) secara parsial hal ini dibuktikan dari hasil pengujian 

menunjukkan bahwa nilai sig 0,005 < 0,05 dan nilai koefisien beta 0,229. Sehingga dapat 

dijelaskan bahwa semakin meningkat kinerja manajerial maka akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah semakin baik. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah 

di Kota Tanjungpinang sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

kompleksitas, ukuran dan fungsi instansi daerah Kota Tanjungpinang sehingga dapat 

memberikan keyakinan dan kepastian mengenai efisiensi, efektivitas, pencapaian 

akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan serta hukum yang berlaku. Kinerja manajerial yang baik merupakan gambaran dari 

kinerja pegawai dalam mewujudkan sasaran organisasi, tujuan, visi dan misi organisasi di 

daerahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) 

yang menunjukkan kinerja manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

4. Pengaruh Otoritas Pengambilan Keputusan (X4) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) (Y) 

 

Otoritas Pengambilan Keputusan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Akuntabilitas inerja Instansi Pemerintah (Y) secara parsial hal ini dibuktikan dari hasil 

pengujian menunjukkan bahwa nila sig 0,001 < 0,05 dan koefisien beta 0,256. Sehingga 

dapat dijelaskan bahwa semakin baik otoritas pengambilan keputusan maka akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah juga semakin baik. Adanya  keterlibatan manajer tingkat bawah 

dalam pengambilan keputusan saat penyusunan anggaran maupun pelayanan publik 

menciptakan sikap positif  bagi manajer tingkat bawah, sehingga manajer tingkat bawah akan 

merasa lebih produktif, memahami anggaran dan merasa puas terhadap pekerjaannya, 

sehingga akan menimbulkan perasaan berprestasi manajer yang mengakibatkan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan dinilai baik. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvia (2013) yang menunjukkan bahwa 

otoritas pengambilan keputusan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

BAB V   PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan 

dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada 

bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut : 

a. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) memiliki pengaruh yang positif signifikan 

terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. 

b. Variabel Pertanggungjawaban Anggaran (X2) memiliki pengaruh yang positif signifikan 

terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. 

c. Variabel Kinerja Manajerial (X3) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap 

variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. 

d. Variabel Otoritas Pengambilan Keputusan (X4) memiliki pengaruh yang positif signifikan 

terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. 

e. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Pertanggungjawaban Anggaran (X2), Kinerja 

Manajerial (X3), dan Otoritas Pengambilan Keputusan (X4) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota 

Tanjungpinang. 

 

Saran – Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran – 

saran sebagai berikut : 

1. Dalam membuat perencanaan anggaran pemerintah Kota Tanjungpinang sebaiknya lebih 

mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang 

sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh 

pelaksanaannya dan mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya Manusia yang ada 

sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan 

meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas. 
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