
 
 

 
 

 

 

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 

(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia) 
 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

GANJAR ASDI SUDRAJAT 
 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT’S CHARACTERISTICS TO 

ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT’S PERFORMANCE 

(Study at Local Government Regency/City in Indonesia) 

 

 

By 

 

 

GANJAR ASDI SUDRAJAT 

 

 

The purpose of this research is to examine the effect of local government‟s 

characteristics to the accountability of local government‟s performance. The 

characteristics of local government as independent variables consist of the size of 

local government, financial independence, governmental spending, and the size of 

the legislature as variables. The accountability performance as the dependent 

variable is measured by the result of accountability performance published by 

Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform.  

 

By using multiple regression analysis on 420 samples of local government 

regency/city in Indonesia for year 2015, the result shows that the financial 

independence of local government and size of legislature have positive and  

significant effect on the accountability of local government‟s performance, while 

the size of local government and governmental spending have no significant effect 

on the accountability of local government‟s performance.        

 

 

Keywords : Characteristic of local government, the accountability 

performance, bureaucratic reform, local government’s 

performance accountability report (LAKIP), local government’s 

performance accountability system (SAKIP)  
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PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH  

(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia) 

 

 

Oleh 

 

 

GANJAR ASDI SUDRAJAT 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah 

terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah 

sebagai variabel independen terdiri dari variabel ukuran pemerintah daerah, 

tingkat kemandirian pemerintah daerah, belanja daerah, dan ukuran legislatif. 

Akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan 

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang terbitkan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  

 

Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda terhadap 420 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015, hasil pengujian 

menunjukkan bahwa variabel tingkat kemandirian pemerintah daerah dan ukuran 

legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah dan belanja 

daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 

 

 

Kata kunci : Karakteristik pemerintah daerah, akuntabilitas kinerja, 

reformasi birokrasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah harus 

diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan aspek-aspek kekhasan 

suatu daerah. Pemerintahan yang efektif dan efisien harus didukung dengan 

penerapan reformasi birokrasi yang baik dalam pemerintahan. Pembenahan 

keorganisasian, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur sebagai wujud 

pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan 

dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

Adanya undang-undang dan reformasi birokrasi tersebut menuntut 

komitmen pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengelola potensi 

daerahnya dengan baik serta menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan 

keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi wewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Dalam mewujudkan good 

governance, pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 



2 
 

 
 

dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan diaudit 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, penguatan akuntabilitas 

kinerja juga dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi untuk 

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN) sehingga akan dapat  meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat (Kemenpan-RB, 2015). 

Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan sarana untuk 

melaporkan penyelenggaraan pemerintahan apakah sudah terlaksana dengan 

efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan tepat sasaran. Setiap pemerintah daerah 

harus menerapkan SAKIP dan melaporkan kinerjanya melalui Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dievaluasi oleh 

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di bawah koordinasi Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai 

pihak yang bertugas melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dikelompokkan dalam 7 kategori, 

yaitu kategori AA (sangat memuaskan), A (memuaskan), BB (sangat baik), B 

(baik), CC (cukup), C (kurang), dan D (sangat kurang) (Kemenpan-RB, 2015).   

Pelaksanaan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

telah beberapa kali dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun, kenyataannya 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masih belum dapat mencapai hasil 

akuntabilitas kinerja yang memuaskan. Berikut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun  2015: 
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    Sumber: Data Kemenpan-RB diolah 

 

Gambar 1.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015 

 

 

Berdasarkan data hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kemenpan-RB, 

diketahui bahwa dari total 504 (100%) pemerintah kabupaten/kota, bahkan belum 

terdapat daerah yang memperoleh kategori AA dan hanya 1 daerah (0,19%) yang 

memperoleh kategori A. Sedangkan yang memperoleh kategori BB sebanyak 7 

daerah (1,39%), B sebanyak 30 daerah (5,95%), CC sebanyak 168 daerah 

(33,33%), C sebanyak 231 daerah  (45,83%), dan untuk kategori D sebanyak 67 

daerah (13,29%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masih 

tergolong rendah. 

Rendahnya capaian akuntabilitas kinerja tentu perlu mendapatkan 

perhatian serius dari pemerintah daerah karena akuntabilitas kinerja merupakan 

bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada publik, sehingga apabila 

nilainya rendah maka dapat dipastikan bahwa kinerja pemerintah daerah secara 

keseluruhan juga rendah. Pentingnya akuntabilitas kinerja dan masih rendahnya 
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capaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan topik 

yang menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah perlu dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi 

capaian kinerja pemerintah daerah. Salah satu faktor yang dapat dikaitkan adalah 

karakteristik pemerintah daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) 

mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah yaitu ciri khusus pada pemerintah 

daerah yang dapat membedakannya dengan daerah lain. Perbedaan  kinerja 

pemerintah daerah dapat dipengaruhi dari adanya perbedaan karakteristik yang 

dimiliki oleh setiap daerah. Karakteristik pemerintah daerah dapat dilihat dari segi 

ukuran daerah, tingkat kemandirian, belanja daerah, maupun ukuran legislatif.  

Penelitian yang terkait dengan hubungan antara karakteristik pemerintah 

daerah  dengan kinerja pemerintah daerah telah beberapa kali dilakukan, antara 

lain oleh Afrian (2016) yang menghubungkan karakteristik pemerintah daerah, 

temuan audit (BPK), dan leverage terhadap kinerja pemerintah daerah. Nurdin 

(2015) menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit 

BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Kemudian Rozy dan 

Wijayanti (2014) mengaitkan audit opinion, the original area of revenue, dan the 

equalization fund dengan kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan 

rasio efisiensi. Selain itu, penelitian lain dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari 

(2012) yang menggunakan karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK 

terhadap kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan hasil evaluasi kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam 

Negeri. 
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Beberapa penelitian terdahulu menggunakan rasio efisiensi dan hasil 

evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur 

kinerja pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian ini, dengan mengacu pada 

penelitian Nurdin (2015), penulis akan melakukan pengujian lebih lanjut terkait 

kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Kemenpan-RB sebagai ukuran 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu, masih rendahnya capaian 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan belum banyaknya peneliti yang 

meneliti hal tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Indonesia)”.  

1.2     Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian 

ini dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia? 

2. Apakah tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia?  

3. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia? 

4. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia? 

 



6 
 

 
 

1.3     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

2. Menguji pengaruh tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

3. Menguji pengaruh belanja daerah terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

4. Menguji pengaruh ukuran legislatif terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

1.4     Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait. 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di 

Indonesia sehingga dapat dijadikan tambahan literatur dan bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberikan kontribusi dan informasi mengenai pentingnya 

pencapaian akuntabilitas kinerja yang baik dan sebagai bahan 

pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait pengaruh karakteristik 

pemerintah daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1     Landasan Teori     

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) dalam Pemerintahan 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi didasarkan 

pada hubungan pihak kesatu (prinsipal) yang memberikan kewenangan kepada 

pihak kedua (agen). Teori ini fokus pada asumsi bahwa agen akan berperilaku 

oportunistik apabila terjadi konflik dengan prinsipal. Teori ini telah banyak 

diaplikasikan dalam menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen dalam 

konteks pemerintahan. Konflik antara prinsipal dan agen dapat terjadi karena 

perilaku oportunistik yang mungkin dilakukan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, seperti dalam penyusunan anggaran atau pengambilan kebijakan. 

Adanya perbedaan kewenangan dan kekuasaan antara prinsipal dan agen 

menimbulkan asimetri informasi yang dapat mengurangi kemampuan prinsipal 

dalam mengawasi perilaku agen (Bendickson, Muldoon, Liguori, dan Davis, 

2016).  

Asimetri informasi dapat timbul karena pihak agen mendapatkan akses 

informasi yang lebih banyak daripada pihak prinsipal. Hal ini menimbulkan 

kemungkinan adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak agen 

dengan cara memanfaatkan akses informasi yang lebih besar tersebut. Perilaku 
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menyimpang yang dilakukan oleh agen akan dapat menurunkan tingkat 

kepercayaan masyarakat (prinsipal) terhadap pemerintah (agen). Untuk mengatasi 

hal itu, tindakan audit diperlukan untuk meningkatkan transparansi informasi bagi 

pihak prinsipal terhadap kinerja dari pihak agen (Nyman, Nilsson, dan Rapp, 

2005). Pelaporan kinerja secara periodik juga dilakukan sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja kepada publik sehingga akan meningkatkan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  

2.1.2   Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Parker dan Gould dalam Mzenzi dan Gaspar (2015) menyatakan bahwa 

akuntabilitas adalah pertanggungjawaban individu atas segala kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan. Dalam  instansi pemerintah dapat diartikan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pemerintah (agen) kepada masyarakat (prinsipal) atas 

kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik. 

Pertanggungjawaban secara periodik tersebut dapat dilakukan melalui 

suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan 

diimplementasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). SAKIP merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai 
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aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014). Dalam 

Riantiarno dan Azlina (2011) dijelaskan bahwa penerapan sistem tersebut 

bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, dan bebas 

dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

2.1.3 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Menurut Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk mengetahui 

sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintahnya, serta sekaligus untuk mendorong adanya 

peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi 

implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi 

pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya dan 

mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam 

RPJMN/RPJMD. 

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang 

sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta 

pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan 

akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah (Kemenpan-RB, 2015). 

Kemenpan-RB sebagai pihak yang bertugas melakukan penguatan akuntabilitas 
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kinerja instansi pemerintah akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap 

komponen perencanan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi terhadap 

program dan kebijakan instansi yang bersangkutan dengan bobot nilai yang 

berbeda-beda (Kemenpan-RB, 2015). Alokasi penilaian terhadap masing-masing 

komponen dan sub-komponen adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1   

Alokasi Penilaian Komponen dan Sub-Komponen Evaluasi SAKIP 

 

No. Komponen Bobot Sub Komponen 

1. Perencanaan Kinerja 30% a. Rencana Strategis (10%), meliputi: 

Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas 

Renstra (5%) dan Implementasi 

Renstra (3%) 

b. Perencanaan Kinerja Tahunan 

(20%), meliputi Pemenuhan RKT 

(4%), Kualitas RKT (10%) dan 

Implementasi RKT (6%). 

2. Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran (5%) 

b. Kualitas Pengukuran (12,5%) 

c. Implementasi pengukuran (7,5%) 

3. Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan (3%) 

b. Kualitas pelaporan (7,5%) 

c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%) 

4. Evaluasi Internal 10% a. Pemenuhan evaluasi (2%) 

b. Kualitas evaluasi (5%) 

c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) 

5. Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) 

(5%) 

b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 

(10%) 

c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 

(5%) 

 Total 100%  

Sumber : Permenpan No. 12 Tahun 2015 

Nilai hasil akhir dari penjumlahan masing-masing komponen tersebut akan 

digunakan untuk menentukan nilai akuntabilitas kinerja instansi yang 
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bersangkutan dengan skala nilai dari 0 sampai dengan 100 yang akan diperingkat 

dengan kategori sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

 

Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

No. Kategori Nilai Angka Interpretasi 

1. AA > 90-100 Sangat Memuaskan 

2. A > 80-90 Memuaskan, Memimpin perubahan, 

berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. 

3. BB > 70-80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, 

memiliki sistem manajemen kinerja yang 

andal. 

4. B > 60-70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, 

memiliki sistem yang dapat digunakan 

untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit 

perbaikan. 

5. CC > 50-60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya 

cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem 

yang dapat digunakan untuk memproduksi 

informasi kinerja untuk pertanggung 

jawaban, perlu banyak perbaikan tidak 

mendasar. 

6. C > 30-50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat 

diandalkan, memiliki sistem untuk 

manajemen kinerja tapi perlu banyak 

perbaikan minor dan perbaikan yang 

mendasar. 

7. D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak 

dapat diandalkan untuk penerapan 

manajemen kinerja; Perlu banyak 

perbaikan, sebagian perubahan yang sangat 

mendasar. 

Sumber: Permenpan RB No. 12 Tahun 2015 

 

2.1.4   Karakteristik Pemerintah Daerah 

Poerwadarminta (2006) menyatakan bahwa karakteristik adalah ciri-ciri 

khusus, mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu 

yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Menurut 
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Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), karakteristik pemerintah daerah adalah  

ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah yang membedakannya 

dengan daerah lain. Suhardjanto dan Lesmana (2010) mengatakan bahwa 

karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa karakteristik pemerintah daerah adalah ciri khusus yang dimiliki oleh suatu 

daerah dan membedakannya dengan daerah lain.  

2.1.4.1 Ukuran Pemerintah Daerah 

Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya 

adalah total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Suhardjanto dan Lesmana 

(2010) menyatakan bahwa total aset pemerintah daerah digunakan sebagai ukuran 

pemerintah daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai 

dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat 

ekonomi di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh. Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset 

dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, antara lain: 

1. Aset Lancar 

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera 

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan  sejak tanggal pelaporan, atau dalam wujud  

berupa kas dan setara kas. Aset lancar antara lain berupa kas dan setara 

kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan 
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2. Aset Nonlancar 

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak 

berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk 

kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset 

nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, 

dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas 

pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca. 

2.1.4.2 Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin dari kemandirian suatu daerah. 

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah 

adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk 

digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai 

pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana 

dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bertujuan 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis 

pendapatan, yaitu:   

1. Pajak Daerah  

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pajak daerah dapat digolongkan menjadi: 
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a. Pajak provinsi, terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok 

b. Pajak kabupaten/kota, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak 

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

2. Retribusi Daerah  

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi 

Daerah, terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:  

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD;  

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

pemerintah/BUMN; dan  

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk 

menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak 
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daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:  

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;  

b. jasa giro;  

c. pendapatan bunga;  

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;  

f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing;  

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;  

h. pendapatan denda pajak;  

i. pendapatan denda retribusi;  

j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;  

k. pendapatan dari pengembalian;  

l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;  

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan  

n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.  

2.1.4.3 Belanja Daerah 

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja 

daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Abdullah dan Halim 
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(2003) menyatakan bahwa belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh 

Pemda untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat 

dan pemerintah di atasnya. Klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 

sebagai berikut: 

1. Belanja Operasi 

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja 

operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, 

subsidi, hibah, dan bantuan sosial. 

2. Belanja Modal 

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, 

gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. 

3. Belanja lain-lain/tak terduga 

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak 

terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

kewenangan pemerintah pusat/daerah. 

2.1.4.4 Ukuran Legislatif 

Dalam Setyaningrum dan Syafitri (2012) dijelaskan bahwa di Indonesia, 

yang berperan sebagai badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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(DPRD). Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. Selain memiliki fungsi legislasi dan anggaran, DPRD sebagai wakil 

masyarakat juga memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya 

pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi 

pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah agar tercipta 

suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Semakin tinggi 

tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat 

kemauan dalam bekerja (Kusumawardani, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh 

Syahruddin dan Taifur (2002) menyatakan bahwa DPRD memiliki peranan yang 

besar dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas 

pemerintahannya sehingga dapat mencapai kinerja yang diinginkan.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Mustikarini dan Fitriasari (2012) melakukan penelitian untuk melihat 

hubungan antara karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap 

kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, 

tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan 

daerah, dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif 

terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan belanja daerah dan temuan audit 

BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.  
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Setyaningrum dan Syafitri (2012) menganalisis pengaruh karakteristik  

pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah berupa umur, 

kekayaan, dan ukuran legislatif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap 

tingkat pengungkapan laporan keuangan. Variabel intergovernmental revenue 

berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, sedangkan 

variabel ukuran pemda, diferensial fungsional, spesialisasi pekerjaan, dan rasio 

kemandirian keuangan pemda tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan. 

Penelitin Rozy dan Wijayanti (2014) mengaitkan audit opinion, the 

original area of revenue, dan the equalization fund dengan kinerja keuangan 

daerah. Sampel yang digunakan adalah 35 Pemerintah Kabupaten/kota yang ada 

di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit opinion 

and the original area of revenue berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan daerah. Sedangkan the equalization fund tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan daerah.  

Nurdin (2015) menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan 

temuan audit BPK RI terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 

Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah 

pusat, dan belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilias kinerja pemerintah 

daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif 

terhadap akuntabilias kinerja pemerintah daerah, sedangkan variabel belanja 
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daerah dan temuan audit BPK RI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah. 

Penelitian Okfitasari (2015) menghubungkan karakteristik pemerintah 

daerah dengan kualitas pelaporan keuangan daerah. Karakteristik pemerintah 

daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, 

jumlah SKPD, ukuran legislatif, leverage, umur administratif, status daerah, 

belanja daerah, dan intergovernmental revenue. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ukuran pemerintah daerah dan intergovernmental revenue berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Belanja daerah 

berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan daerah, sedangkan 

variabel jumlah SKPD, ukuran legislatif, leverage, umur administratif, dan status 

daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. 

Suryaningsih dan Sisdyani (2016) menguji pengaruh kemakmuran, status 

daerah, belanja modal, tingkat ketergantungan, dan opini audit terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

kemakmuran, status daerah, dan belanja modal daerah tidak berpengaruh pada 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel tingkat ketergantungan 

dan opini audit berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Afrian (2016) menghubungkan karakteristik pemerintah daerah, temuan 

audit (BPK), dan leverage terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian 

dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Riau tahun 2009 sampai 

dengan 2013. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tingkat kekayaan daerah dan belanja daerah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, temuan audit BPK, 
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dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah 

daerah.  

2.3 Rerangka Pemikiran  

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah 

dikemukakan di atas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

kinerja daerah dengan menghubungkan  pengaruh karakteristik pemerintah daerah 

yang terdiri dari ukuran pemerintah daerah, tingkat kemandirian pemerintah 

daerah, belanja daerah, dan ukuran legislatif terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah. Rerangka pemikiran penelitian ini sebagaimana ditunjukkan 

pada gambar berikut :       

 Variabel Independen 

 

    Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 
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2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia  

 
Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar suatu pemerintah 

daerah tersebut. Untuk menentukan ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari 

berbagai aspek, seperti total aset, total pendapatan, maupun jumlah pegawai 

(Okfitasari, 2015). Dalam penelitian ini, ukuran daerah diproksikan dengan total 

aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki total 

aset yang besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaannya 

sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). 

Pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang 

dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya (Suhardjanto et al., 2010). Penelitian 

sebelumnya yang menggunakan ukuran pemerintah daerah dilakukan oleh 

Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menemukan bahwa ukuran pemerintah 

daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, 

semakin besar ukuran pemerintah daerah dalam hal ini total aset, maka semakin 

tinggi pula akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka 

hipotesis penelitian ini adalah: 

Ha1  : Ukuran  pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

2.4.2 Tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

 
Tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat diketahui dari jumlah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Santosa dan Rahayu  (2005) menyatakan bahwa 

PAD merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri 
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sehingga dapat dijadikan tolok ukur kemampuan dan cermin tingkat kemandirian 

daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pula tingkat kemandirian daerah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah 

telah berhasil dalam menyusun dan melaksanankan program kerja dan kebijakan 

yang dapat meningkatan Pendapatan Asli Daerahnya (Nurdin, 2015) 

 Tingginya PAD seharusnya akan memberikan kemampuan lebih kepada 

pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk dapat 

menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan 

program kerja daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan daerah sehingga akan 

meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Adi (2006) menyatakan 

bahwa adanya peningkatan PAD harus didukung dengan peningkatan kualitas 

layanan publik. Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja 

yang baik dari suatu pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang mendukung 

hal ini dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012), Nurdin (2015), dan 

Afrian (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, 

maka hipotesis penelitian ini adalah: 

Ha2  : Tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

2.4.3 Belanja daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

 

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja 

daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja 

Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait 
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pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja 

daerah khususnya belanja modal harus dapat dialokasikan secara adil dan merata 

tanpa adanya diskriminasi kepada seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk 

pemberian pelayanan umum. Belanja daerah yang besar seharusnya diimbangi 

dengan peningkatkan pelayanan umum dan kinerja pemerintah daerah 

(Mustikarini dan Fitriasari, 2012). Semakin besar belanja daerah khususnya 

belanja modal akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat dan mencapai target dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.  

Selain itu, dalam kaitannya dengan akuntabilitas, belanja daerah harus 

memenuhi konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Nurdin, 2015). Belanja 

daerah harus dapat digunakan secara tepat dengan memperhatikan input dan 

output yang akan diberikan. Sehingga semakin tinggi realisasi belanja daerah 

yang telah direncanakan dengan tepat sesuai dengan prinsip ekonomi, efisiensi, 

dan efektivitas seharusnya akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah. Okfitasari (2015) menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif 

terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Afrian (2016) yang menemukan bahwa belanja 

daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, 

hipotesis penelitian ini adalah: 

Ha3  : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 
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2.4.4 Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

 

 Pihak legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

berperan sebagai prinsipal dan pihak eksekutif sebagai agen dalam pemerintahan. 

Keberadaan pihak legislatif bertujuan untuk mengontrol jalannya pemerintahan 

yang dilakukan oleh eksekutif dan mengawasi pelaporan dan pertanggungjawaban  

penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang efektif dan efisien 

serta pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel (Setyaningrum 

dan Syafitri, 2012). Sumarjo, dalam Marfiana dan Kurniasih (2013) menyatakan 

bahwa DPRD bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah 

daerah sehingga berdampak pada adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

Setyaningrum dan Syafitri (2012) menemukan bahwa jumlah anggota DPRD 

berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib pemerintah. Dengan 

demikian, semakin banyak anggota legislatif maka akan meningkatkan 

pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga dapat  meningkatkan 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Jadi, hipotesis penelitian ini adalah: 

Ha4  : Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja  

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatori. Umar, dalam Rozy dan Wijayanti (2014) dijelaskan bahwa 

penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana 

suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. 

3.2 Definisi dan Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Dependen (Akuntabilitas Kinerja -  AKIN) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu 

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). 

Akuntabilitas kinerja diukur dengan menggunakan hasil evaluasi Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terhadap 
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akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Cakupan 

evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan terhadap komponen manajemen yaitu, 

perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi internal dan komponen 

capaian kinerja (Kemenpan-RB, 2015). Skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 

diukur dalam skala nilai dari 0 sampai dengan 100 yang akan diberikan predikat 

sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB. Berikut 

disajikan ukuran skala rasio akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.  

Tabel 3.1 

Skala Rasio Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

Predikat 
Nilai Angka 

(Rasio) 
Keterangan 

AA > 90-100 Sangat Memuaskan 

A > 80-90 Memuaskan 

BB > 70-80 Sangat Baik 

B > 60-70 Baik 

CC > 50-60 Cukup 

C > 30-50 Kurang 

D 0-30 Sangat Kurang 

      Sumber: Permenpan RB No. 12 Tahun 2015 data diolah 

 

 

3.2.2 Variabel Independen 

3.2.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah (ASET) 

Fitriani (2001) menjelaskan ada tiga alternatif yang dipakai untuk 

mengukur ukuran (size), yaitu total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. 

Suhardjanto dan Lesmana (2010) menggunakan total aset pemerintah daerah 

sebagai proksi untuk variabel ukuran pemerintah daerah karena aset menunjukkan 

sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan 
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Lesmana (2010), penelitian ini juga menggunakan total aset sebagai proksi dari 

ukuran pemerintah daerah. Stevens dalam Patrick (2007) menyatakan bahwa total 

aset merupakan kategori data yang memiliki variabilitas tinggi, sehingga perlu 

dilakukan transformasi data. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

mengubah data dalam bentuk natural logaritma sebagai berikut: 

    Ukuran Pemerintah Daerah = Ln Total Aset 

3.2.2.2 Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah (PAD) 

Tingkat kemandirian pemerintah daerah diukur melalui jumlah Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah. Penelitian terdahulu yang menggunakan 

komposisi PAD dalam menggambarkan tingkat kemandirian pemerintah daerah  

adalah Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menggunakan realisasi PAD 

dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah sebagai proksi pengukuran 

tingkat kekayaan daerah. Sejalan dengan Mustikarini dan Fitriasari (2012), dalam 

penelitian ini menggunakan realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi total 

pendapatan daerah sebagai proksi untuk mengukur tingkat kemandirian 

pemerintah daerah agar tingkat perbandingan kemandirian antar daerah menjadi 

merata. Hal tersebut karena masing-masing daerah memiliki realisasi PAD yang 

berbeda-beda tergantung dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh tiap 

daerah. Proksi tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

Tingkat Kemandirian =  Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

         Total Realisasi Pendapatan Daerah 
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3.2.2.3 Belanja Daerah (BEL) 

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja 

daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Abdullah dan Halim 

(2003) menyatakan bahwa belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh 

Pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada 

masyarakat dan pemerintah di atasnya. Belanja daerah yang besar khususnya 

belanja modal seharusnya diimbangi dengan peningkatkan pelayanan umum dan 

kinerja pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriasari, 2012). Semakin besar 

belanja daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat sehingga dapat mencapai target dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pada 

penelitian ini, realisasi belanja modal dibandingkan dengan total realisasi belanja 

daerah digunakan sebagai proksi untuk mengukur belanja daerah sebagaimana 

dirumuskan sebagai berikut: 

Belanja Daerah  =        Realisasi Belanja Modal 

     Total Realisasi Belanja Daerah 

3.2.2.4 Ukuran Legislatif (LEG) 

Dalam Setyaningrum dan Syafitri (2012) dijelaskan bahwa pada 

pemerintahan Indonesia, yang berperan sebagai badan legislatif adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki 

tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terjadi 

penyimpangan terhadap aturan yang berlaku sehingga tercipta suasana 
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pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel (Setyaningrum dan 

Syafitri, 2012). Semakin banyak jumlah anggota legislatif diharapkan akan 

semakin meningkatkan pengawasan terhadap pemerintahan sehingga akan 

berdampak terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, 

ukuran legislatif diproksikan dengan jumlah anggota DPRD pada pemerintah 

daerah kabupaten/kota. 

Tabel 3.2 

Ringkasan Variabel Penelitian 

Variabel Keterangan Ukuran 
Arah 

Variabel 

AKIN Akuntabilitas 

KinerjaPemerintah 

Daerah 

Skor Akuntabilitas 

KinerjaPemerintah Daerah 

 

ASET Ukuran Pemerintah 

Daerah 

Ln Total Aset + 

PAD Tingkat Kemandirian 

Pemerintah Daerh 

Realisasi PAD/ Total 

Realisasi Pendapatan 

Daerah 

+ 

BEL Belanja Daerah Realisasi Belanja Modal/ 

Total Realisasi Belanja 

Daerah 

+ 

LEG Ukuran Legislatif Jumlah Anggota DPRD + 

Sumber : Olah data penulis 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di 

Indonesia tahun 2015. Pemilihan sampel menggunakan cara purposive sampling, 

yang berarti sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian (Sekaran dan Bougie, 2010). Kriteria tersebut yaitu pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015 yang Laporan Keuangan Pemerintah 
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Daerahnya telah diaudit oleh BPK dan memiliki data yang lengkap untuk 

pengukuran seluruh variabel.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Dalam Rozy dan Wijayanti ( 2014) dijelaskan bahwa 

metode dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen 

dan data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data 

sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran dan Bougie, 

2010). Data sekunder yang dibutuhkan dalam variabel penelitian dapat dirinci 

sebagai berikut: 

1. Data skor Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diperoleh dari website 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kemenpan-RB). 

2. Data mengenai total aset, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan 

belanja daerah diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015 yang telah diaudit oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

3. Data ukuran legislatif, yaitu jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) diperoleh dari dari website Komisi Pemilihan Umum,  

pemerintah daerah, dan dari sumber lain. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan model regresi 
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linier berganda, uji signifikansi simultan (uji statistik f), dan uji signifikansi 

parameter individual (uji statistik t). 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013). Analisis 

ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku 

data sampel tersebut (Ghozali, 2013). Analisis ini akan memberi penjelasan 

mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu karakteristik pemerintah daerah 

terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam Rozy dan Wijayanti (2014) dijelaskan bahwa tujuan pengujian 

asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi 

yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. 

Pada pengujian penelitian ini, pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data penelitian 

yang baik adalah yang berdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat diukur 

menggunakan dua cara (Ghozali, 2013), yaitu: 

1. Analisis Grafik,  

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan normal probability 

plot dari residual. Apabila normal probability plot menunjukkan titik-titik 
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yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti 

arah garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

2. Uji Statistik 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Uji ini lebih akurat karena tidak akan menimbulkan persepsi diantara 

pengamat satu dengan pengamat lain seperti pada pengujian normalitas 

dengan analisis grafik. Data dikatakan berdistribusi normal jika pada 

kolom unstandardized residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%.   

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah gejala adanya hubungan linear yang signifikan 

antar variabel independen yang ada di dalam model regresi (Ghozali, 2013). 

Tujuan uji multikolinieritas adalah menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, model yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013). 

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan 

melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF 

tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013). 
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3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi  heteroskedastisitas  (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan uji glejser untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas 

dalam model. Uji glejser ini dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual 

terhadap variabel independen (Ghozali, 2013). Jika hasilnya menunjukkan 

variabel independen signifikan secara statistik (< 0,05) mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.  

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada  periode t-1 (sebelumnya). Hal ini dapat muncul ketika terdapat 

hubungan yang signifikan antara 2 data yang berdekatan. Biasanya gangguan ini 

muncul pada data time series (Ghozali, 2013). Gejala auotokorelasi ini dapat 

dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Dasar keputusan pengujian ini 

sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3 sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 

Dasar Keputusan Pengujian Durbin-Watson 

Nilai Statistik Durbin-Watson Arti 

< 1,10 Ada korelasi 

1,10 – 1,54 Tanpa kesimpulan 

1,55 – 2,45 Tidak ada korelasi 

2,46 – 2,90 Tanpa kesimpulan 

> 2,91 Ada korelasi 

          Sumber : Olah data penulis 

3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Model Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk 

mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen. Model regresinya dapat diformulasikan sebagai berikut: 

AKIN = α + β1ASET + β2PAD + β3BEL + β4LEG + e 

Keterangan : 

AKIN   = Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

α    = Konstanta 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien Regresi Variabel Independen 

e  = Koefisien Error 

ASET  = Ukuran Pemerintah Daerah 

PAD  = Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah 

BEL  = Belanja Daerah 

LEG  = Ukuran Legislatif 
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Dasar analisis pengujian ini adalah jika hasil pengujian menunjukkan 

koefisien garis regresi (β1, β2, β3, dan β4) bernilai positif, maka terdapat pengaruh 

positif variabel independen terhadap variabel dependen (hipotesis terdukung).  

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji ini digunakan untuk menerangkan sampai sejauh mana variasi variabel 

dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independennya. R
2
 memiliki nilai 

interval antara 0 dan 1 ( 0 < R
2 

> 1) (Ghozali, 2013). Apabila nilai koefisien 

determinasi (R
2
) sama dengan 0 berarti variabel dependen  tidak dapat diterangkan 

oleh variabel independen  sama sekali. Sementara jika nilai koefisien determinasi 

(R
2
) sama dengan 1 berarti variabel dependen secara keseluruhan dapat 

diterangkan oleh variabel independen. Jadi semakin tinggi nilai R
2
 maka suatu 

regresi tersebut akan semakin baik. 

3.5.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji statistik f dilakukan dengan 

melihat nilai prob (f-statistik), jika nilai prob (f-statistik) lebih kecil dari  5%, 

maka seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

3.5.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh ukuran pemerintah 

daerah, tingkat kemandirian pemerintah daerah, belanja daerah, dan  ukuran 
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legislatif pemerintah daerah secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig 

(significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen  secara parsial (Ghozali, 2013).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

karakteristik pemerintah daerah berupa ukuran pemerintah daerah,  tingkat 

kemandirian pemerintah daerah, belanja daerah, dan  ukuran legislatif terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2015. 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa hasil rata-rata skor 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 

2015 adalah sebesar 46,83% atau pada kategori C (Kurang). Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar peringkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015 masih sangat rendah. Oleh karena 

itu diperlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk dapat selalu 

meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. Variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 

Pemerintah daerah belum dapat melakukan penatausahaan dan 

pengelolaan aset dengan baik serta memanfaatkan aset yang dimiliki 

dengan optimal untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah.  
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2. Variabel tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota 

di Indonesia. Peningkatan PAD akan meningkatkan kemampuan 

pemerintah daerah untuk dapat merencanakan, menetapkan ukuran, dan 

indikator kinerja serta melaksanakan program kerja sesuai dengan sasaran 

dan target yang telah ditentukan.  

3. Variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Perencanaan dan 

penganggaran belanja daerah yang masih lemah dan tidak terkontrol 

dengan baik mengakibatkan belanja daerah yang telah dianggarkan dalam 

mendanai kegiatan maupun pembelian barang modal kurang dapat 

memberikan hasil output/outcome sesuai dengan yang diharapkan.  

4. Variabel ukuran legislatif pemerintah daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota 

di Indonesia. DPRD sebagai pihak yang bertugas melakukan pengawasan 

terhadap kinerja pemerintah telah bekerja secara efektif sehingga 

pemerintah dapat bekerja dengan baik dan tidak menyalahgunakan 

kewenangannya.  

5.2 Keterbatasan   

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan  

perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan data pada tahun 2015 saja karena data 

pada tahun 2014 menggunakan kategori penilaian yang berbeda sehingga 
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tidak dapat dikembangkan menjadi data panel. Sedangkan untuk data pada 

tahun 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih dalam proses 

audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga belum dapat 

diakses dan digunakan dalam penelitian. 

2. Peneliti tidak mendapatkan data skor akuntabilitas kinerja secara detail per 

komponen hasil evaluasi SAKIP sehingga kurang dapat menjelaskan 

komposisi dari nilai akuntabilitas kinerja masing-masing pemerintah 

daerah. 

3. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan bahwa model penelitian 

hanya mampu menjelaskan pengaruh karakteristik pemerintah yang 

diwakili oleh ukuran pemerintah daerah,  tingkat kemandirian pemerintah 

daerah, belanja daerah, dan  ukuran legislatif terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sebesar 23,6% sedangkan 

sisanya sebesar 76,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model 

penelitian.  

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan 

sebelumnya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah sebaiknya dapat memperbaiki manajemen serta 

meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap aset yang dimiliki 

agar aset-aset tersebut dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara 

optimal untuk menunjang kinerjanya dalam mencapai sasaran dan target 

yang telah ditentukan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas 

kinerjanya. 
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2. Pemerintah daerah sebaiknya dapat menambah program kerja yang dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya agar pemerintah daerah 

menjadi semakin mandiri dan mengurangi ketergantungannya dengan 

pemerintah pusat. 

3. Dalam perencanaan belanja dan realisasinya sebaiknya pemerintah daerah 

dapat menentukan sasaran, target, dan indikator yang jelas agar anggaran 

yang telah dikeluarkan dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan. 

4. DPRD sebaiknya dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi 

dan mengontrol jalannya pemerintahan agar dapat meminimalisasi 

tindakan penyimpangan yang dilakukan pemerintah. 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang paling 

baru dan sampel yang lebih besar dengan periode waktu yang lebih 

panjang misalnya tahun 2015 s.d. 2016 sehingga dapat diketahui 

perkembangan skor akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, perlu menambahkan variabel lain 

di luar aspek keuangan yang diduga memiliki pengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, misalnya opini BPK dan jumlah 

Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). 
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