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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Sektor publik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1952 dimana 

pada waktu itu sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen 

ekonomi  makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan 

pembangunan (Mardiasmo, 2009:18). 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari 

individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-

sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab 

hal-hal yang menyangkut tanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat 

dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil 

pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada 

masyarakat.  

Menurut Mardiasmo (2009:21) akuntabilitas merupakan konsep yang 

lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu 

aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk 

melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada pertanggungjawaban 

oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 
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pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik (BPKP 2011).  

Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya dalam 

hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau 

unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah 

dibebankan kepadanya. 

Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya 

manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian 

sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber 

daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.  

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor 

publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo, 

(2009:21) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus 

dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu : 

1. Akuntabilitas Kejujuran dan akuntabilitas hukum ( accountability for 

probity and legality ) 

Akuntabilitas Kejujuran ( accountability for probity ) terkait dengan 

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power ), sedangkan 

akuntabilitas hukum ( accountability for legality ) terkait dengan jaminan 
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adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan 

dalam penggunaan sumber dana publik. 

2. Akuntabilitas proses ( proses accountability ) 

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 

dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 

adminitrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian 

pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, 

misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan 

lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber kelambanan dalam 

pelayanan. 

3. Akuntabilitas program ( program accountability ) 

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan 

yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang 

optimal dengan biaya yang minimal. 

4. Akuntabilitas kebijakan ( policy accountability ) 

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban 

pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang 

diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

Dilihat dari sistem penilian Indikator Kinerja serta Kriteria penilaian 

yang digunakan adalah kebenaran normatif, pada umumnya instansi 
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pemerintah serta para akademisi setuju. Kesetujuan berbagai pihak ini 

karena : 

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi mendasarkan pada praktik – praktik terbaik 

adminitrasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan (Manejemen) 

kinerja. Namun demikian tentulah, perjanjian kriteria ini bukan konsesus 

nasional yang menjadi kitab pedoman, akan tetapi paling tidak MENPAN 

& RB sudah mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan 

mencari solusi perbaikan bersama-sama dengan pihak yang dievaluasi. 

2. Kriteria penilaian terhadap berbagai aspek dan komponen yang dinilai 

tersebut, telah mempertimbangkan biaya pengumpulan data. 

Setelah proses pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan, 

mempedomani Peraturan Mentri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Maka pengkategorian peringkat kinerja sebagai berikut : 

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 

manejemen kinerja yang andal. 

4 B > 60 – 70 Baik, Akuntabilitas Kinerjanya 

sudah baik, memiliki sistem 

yang dapat digunakan untuk 

manejemen kinerja, dan perlu 

sedikit perbaikan. 

5 CC > 50 – 60 Cukup (Memadai), 

Akuntabilitas kinerjanya cukup 
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baik, taat kebijakan, memiliki 

sistem dapat digunakan untuk 

memproduksi informasi kinerja 

untuk pertanggungjawaban, 

perlu banyak perbaikan minor 

dan perbaikan yang mendasar. 

6 C > 30 – 50 Kurang, Sistem dan tatanan 

kurang dapat diandalkan, 

memiliki sistem untuk 

manejemen kinerja. Tapi perlu 

banyak perbaikan minor dan 

perbaikan yang mendasar. 

7 D > 0 – 30 Sangat Kurang, Sistem dan 

tatanan tidak dapat diandalkan, 

untuk penerapan manejemen 

kinerja. Tapi perlu banyak 

perbaikan, sebagian perubahan  

yang sangat mendasar. 

  

2.1.2 Good Governance 

Good governance diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu 

usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Good 

governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu 

perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, 

fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan 

publik. 

Munculnya konsep good governace di Indonesia sebagai reaksi atas 

perilaku pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan stakholder-nya. 

Hal ini terlihat jelas ketika krisis terjadi di Indonesia sejak tahun 1997. Krisis 

tersebut memberi pelajaran berharga bahwa pembangunan yang dilaksanakan 

selama ini ternyata tidak didukung struktur ekonomi yang kokoh. Hampir 
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semua pengusaha besar kita menjalankan roda bisnis dengan manajemen yang 

tidak baik dan sarat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (Trisnaningsih, 

2007). World Bank ( dalam Mardiasmo, 2009:18) mendefinisikan Good 

Governance sebagai suatu penyelenggaraan manejemen pembangunan yang 

solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar 

yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, 

dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administrati, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politicall framework 

bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

Penerapan good governance dalam sektor publik berarti membangun 

kultur, nilai-nilai serta etika yang melandasi pengembangan perilaku 

profesional. Diterapkannya good governance pada sektor publik, diharapkan 

akan memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesi pada 

organisasi sektor publik. Upaya ini dimaksudkan agar kiprah yang 

dihasilkannya akan lebih aktual dan terpercaya, untuk mewujudkan kinerja 

yang lebih baik dan optimal. Komitmen organisasi merupakan salah satu 

karakter sangat penting dalam melaksanakan tugasnya. (Taufik, 2013).  

Definisi lain menyebutkan governance adalah “Mekanisme 

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh 

sektor Negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif”. 

Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang 

sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari 

terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya 
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institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat 

terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang 

berbeda. Meskipun mengakui ada banyak faktor yang terlibat dalam proses 

sosial, governance bukanlah sesuatu yang terjadi secara chaotic, random atau 

tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang 

berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang 

dijalankan oleh negara. (Yuda, 2009).  

Pelaksanaan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut 

keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan 

birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan yang 

baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam 

memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi 

kepemerintahan yang baik (good governance) dicirikan dengan 

terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal ini sejalan dengan esensi 

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang ditujukan untuk 

memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus masyarakat 

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

Menurut Evayanti (2009) prinsip-prinsip pemerintah yang baik 

meliputi:  

1. Akuntabilitas (accountability) yang diartikan sebagai kewajiban untuk 

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

masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut 

berperan dalam perumusannya.  

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

hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil 

dan konsisten.  

4. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan 

pembangunan.  

Menurut United Nation Development Program (UNDP) karakteristik 

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

Bayu (2016)  :  

1. Participation  

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Rule of law  

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 

3. Tranparency  

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. 

4. Responsiveness  
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Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani 

stakeholders 

5. Consensus orientation  

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.  

6. Equity 

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 

7. Effectiveness and efficiency 

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna 

(efektif). 

8. Accountability  

   Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang 

dilakukan. 

9. Strategic vision  

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi 

jauh.  

Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat diimplentasikan dalam 

berbagai sektor dengan penerapan pola interaksi dan kolaborasi antara 

pemerintah dengan masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dengan 

masyarakat madani untuk melakukan transformasi dan reformasi birokrasi di 

segala bidang sudah mulai dilakukan namun belum sesuai dengan harapan. 
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2.1.3 Kompetensi 

Kebijakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ( MenPAN-RB) yang antara lain menegaskan bahwa 

kompetensi merupakan persyaratan dan pertimbangan penting dalam penataan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Manajemen sumber daya aparatur negara harus 

berbasis kompetensi yang mencakup pada semua aspek dalam pengelolaan 

manajemen sumber daya manusia ( human resources development ) yang 

meliputi antara lain : rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, 

pelatihan, dan pengembangan pegawai ( training and development ). 

Kompetensi merupakan unsur yang sangat penting dan mendapat 

perhatian dalam manejemen sumber daya aparatur, lebih spesifik dalam 

kaitannya dengan pengangkatan PNS dalam jabatan struktual, yang sudah 

tercermin dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 

Tahun 1974  tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, khususnya pada Pasal 17 

sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam PP No. 

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, dan 

selanjutnya telah ditetapkan PP No. 13 Tahun 2002  tentang perubahan atas PP 

No. 100 Tahun 2000. Dalam pasal 5 ditegaskan bahwa kompetensi sebagai 

salah satu persyaratan dalam pengangkatan dalam jabatan. 

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 

tahun 2011 standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar 

kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal 

yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. 



25 
 

 
 

Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari 

individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam 

jabatan tertentu.  

Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) kompetensi 

didefinisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Perkembangan pemikiran 

dan praktik manajemen sumber daya aparatur negara berbasis kompetensi, 

dengan mengacu pada kebijakan tentang UU kepegawaian, telah mengarah 

pada berkembangnya konsep dan standar kompetensi jabatan. Menurut 

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46 Tahun 2003, 

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai 

Negeri Sipil tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif dan 

efisien.  

Boulter, Dalziel, dan Hill (2003) dalam Edy sutrisno (2009:203), 

mengemukakan kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seseorang 

yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, 

atau situasi tertentu. Keterampilan adalah hal-hal yang orang bisa lakukan 

dengan baik.  

Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 dalam edi 

sutrisno (2009:203) kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang 
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dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan. sikap perilaku 

yang diperlukan dalam tugas dan jabatannya (Pasal 3). Mulyasa (2003) dalam 

Edy sutrisno (2009:203) mengemukakan kompetensi merupakan perpaduan 

dari pengetahuan, keterampilan. nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak.  

Gordon (1988) dalam Edy sutrisno (2009:204), menjelaskan beberapa 

aspek yang terkandung konsep kompetensi sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.  

2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif 

yang dimiliki oleh individu.  

3. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.  

4. Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan 

secara psikologi telah menyatu dalam diri seseorang . 

5. Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang,suka-tidak suka) 

atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. 

6. Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan. 

2.1.4 Pengendalian Akuntansi 

Kusumaningrum (2010), mengatakan bahwa sistem pengendalian 

yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian 

yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Menurut Mulyadi 

(2008) dalam Nurul Fathia (2017) , Pengendalian akuntansi mengasumsikan 
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bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur 

prestasi pelaksanan kegiatan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil 

keputusan yang sesuai dengan rencana. Pengendalian akuntansi mencakup 

semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran 

kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan 

dana dari penggunaan yang tidak sah. 

Menurut Mardiasmo (2009:21) mengatakan bahwa pengendalian 

intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan. Pengendalian akuntansi bermanfaat dalam mengukur, 

mengevaluasi akuntabilitas kinerja dan dapat memotivasi manejer unit bisnis 

dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. (Indra Bastian, 2011:459).  

Sedangkan Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) pengendalian 

intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen 

dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: 

a. keandalan pelaporan keuangan 

b. efektivitas dan efisiensi operasi 

c. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
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Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah 

memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: 

anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Pengendalian dan 

laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang 

terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan 

penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NAMA PENELITI JUDUL PENELITAN HASIL 

Febriani, 2016 Pengaruh Good 

Governance,Kompensasi, 

Komitmen Organisasi, 

Motivasi, Dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa Good 

Governance, Komitmen 

Organisasi, dan Motivasi secara 

parsial berpengaruh signifikan, 

tetapi Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Ira Amelia, Nur 

Azlina, 2014 

Pengaruh Good 

Governance Dan 

Pengendalian Intern 

Terhadap Kinerja 

Pemerintah Kabupaten 

Pelalawan 

Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa Good 

Governance berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

pemerintah daerah kabupaten 

pelalawan. Dan pengendalian 

intern berpengaruh terhadap 

kinerja pemerintah daerah. 

Egrinaen 

Mauliziska 

Nugraheni Putri, 

2015 

Pengaruh Kompetensi 

Aparatur Pemerintah 

Daerah, Penerapan 

Akuntabilitas Keuangan, 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, Dan Ketaatan 

Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi 

berpengaruh terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah Daerah, 

Penerapan Akuntabilitas 

Keuangan berpengaruh terhadap 

Kinerja Instansi Pemerintah 



29 
 

 
 

Pada Peraturan 

Perundangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(Akip) 

Daerah, Pemanfaatan Teknologi 

Informasi tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah. Ketaatan 

pada Peraturan Perundangan 

tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Instansi Pemerintah 

Daerah. 

Rizka Fahrul Rozi, 

2012 

Pengaruh Ketataan 

terhadap Peraturan 

Perundangan 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, Pengendalian 

akuntansi dan 

Kompetensi Aparatur 

Pemerintah Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(Studi Empiris Pada 

SKPD Kabupaten 

Indragiri hulu) 

Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa Ketaatan 

pada peraturan perundangan 

berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, Pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja  

instanssi pemerintah,  

pengendalian akuntansi  

berpengaruh terhadap  

akuntabilitas kinerja instanssi  

pemerintah, kompetensi aparatur  

pemerintah berpengaruh  

terhadap akuntabilitas kinerja  

instansi pemerintah.  

Deliah Nur 

Satarida Yusardi, 

2016 

Pengaruh  Pengendalian  

Akuntansi dan Sistem  

Pelaporan Terhadap  

Akuntabilitas Kinerja  

Instansi Pemerintah  

(Studi Kasus Pada Satuan  

Kerja Perangkat Daerah  

Kabupaten Bandung  

Barat).  

 

Hasil penelitian dapat  

disimpulkan bahwa  

Pengendalian Akuntansi  

berpengaruh terhadap  

Akuntabilitas Kinerja Instansi  

Pemerintah, Dan Sistem  

Pelaporan berpengaruh terhadap  

Akuntabilitas Kinerja Instansi  

Pemerintah. 

Eko Setiawan, 

2013 

Pengaruh Kejelasan  

Sasaran Anggaran,  

Pengendalian Akuntansi  

Dan Sistem Pelaporan   

Terhadap Akuntabilitas  

Kinerja Pemerintah 

Hasil penelitian dapat  

disimpulkan bahwa kejelasan  

sasaran anggaran berpengaruh 

terhadap akuntabilitas  kinerja  

instansi pemerintah.  

Pengendalian akuntansi  

berpengaruh signifikan terhadap  

akuntabilitas kinerja instansi  

pemerintah Kabupaten  

Pelalawan. Sistem pelaporan  
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tidak berpengaruh terhadap  

akuntabilitas kinerja instansi  

pemerintah 

Reni Yulianti, 2014 Pengaruh Kejelasan  

Sasaran Anggaran,  

Kesulitan Sasaran  

Anggaran, Pengendalian  

Akuntansi Dan Sistem  

Pelaporan Terhadap  

Akuntabilitas Kinerja  

Instansi Pemerintah  

(Studi Pada Satuan  

Kinerja Perangkat  

Daerah Kabupaten  

Pelalawan) 

Hasil penelitian dapat  

disimpulkan bahwa kejelasan  

sasaran anggaran berpengaruh  

terhadap akuntabilitas  kinerja  

instansi pemerintah. kesulitan  

sasaran anggaran berpengaruh  

terhadap akuntabilitas kinerja  

instansi pemerintah.  

pengendalian akuntansi  

berpengaruh terhadap  

akuntabilitas kinerja instansi  

pemerintah. sistem pelaporan  

berpengaruh terhadap  

akuntabilitas kinerja instansi  

pemerintah. 

Azwir Nasir dan 

Ranti Oktari, 2010  

Pengaruh Pemanfaatan  

Teknologi Informasi Dan  

Pengendalian Intern  

Terhadap Kinerja  

Instansi Pemerintah  

(Studi Pada Satuan Kerja  

Perangkat Daerah  

Kabupaten Kampar).  

 

Hasil penelitian menunjukkan  

bahwa Pemanfaatan Teknologi  

Informasi tidak berpengaruh  

terhadap Kinerja Instansi  

Pemerintah. Pengendalian Intern  

memiliki pengaruh positif  

terhadap Kinerja Instansi  

Pemerintah.  

 

2.3 Pandangan Islam tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara 

periodik (BPKP 2011). Pandangan Islam mengenai hal tersebut sangat jelas 
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diterangkan dalam Firman Allah dalam Surah Al-„Anfal ayat 27 sebagai 

berikut : 

َۡٱصَ ۡٱۡ َۡيَسۡ  ىٱمن ۖ   َ ٱَۡا َ ۡيَن  وُلٱون ََۡٱصَل  ۡۡهَّل  ۡٱََّ وَن ٱ ونَ ۖٱ   َ ٱَۡٱّۡ ۡهَّلٱ  َواَِ ۖن َۡۡأ  ۡلن ٱ َواَِ ۖٱ  َۡۡأ  وََ َۡنهٱ ىتن ۖۡوُلَن ۡإٱنۡكن ََۡٱَرونََّهنۥٓ َ ٱۡۡهَّل  نعن

ىٱنَهۡ مٱ ؤ  ۡمُّ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-

amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-

„Anfal: 27) 

َ ٱۡ منمن سٱۡصَنََۡو  َهّۡۡىِ  تن ۖۡيَن  وُلٱهََِۡٱإٱَا َۡحَمم  ۡصَه  ٓ َىَٰ ۡإّٱ تٱ
ىََٰ ََمَٰ ٱ ٱَۡۡأ  ۡصَنَۡنَؤدُّ كن ۖ  َن من

َۡيَأ  ۡۡهَّل  ظنمن ۖۡ۞إٱن  ِۡيَعٱ م  َۡوٱعٱ ۡۡهَّل  ۡإٱن  َعد  ۖٱِۚ  ّ يّٱ

ۡ َٗ ن ِۡيَصٱ نَعَۢ ََۡكَِنَۡومٱ ۡۡهَّل  ۡإٱن  ٨٥ۡۡيٱهٱۦٓۗٓ

Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-

Nisa‟ : 58) 

Potongan ayat-ayat di atas, Allah SWT memerintahkan orang Islam 

untuk benar-benar menjaga amanah atau tanggung jawabnya yang telah 

diperoleh. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Inspektorat 

Kabupaten Kampar mengharuskan bertanggung jawab terutama pada 

masyarakat. Hal tersebut dilakukan seolah-olah untuk menjaga amanah 
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pemilik masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Islam juga 

memberikan larangan untuk berkhianat kepada amanah yang telah diberikan. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Untuk memperjelas pelaksanaan penelitian dan sekaligus untuk  

mempermudah dalam pemahaman, maka perlu dijelaskan suatu kerangka 

pemikiran sebagai landasan dalam pemahaman. Dalam penelitian ini, variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Variabel independen terdiri dari good governance, kompetensi dan 

pengendalian akuntansi.  

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

di implementasikan Pada Gambar 2.1 sebagai berikut: 

      Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

     

 

 

         

2.5 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk pertanyaan (Sugiyono,2013:93). Dikatakan sementara karena jawaban 

Good Governance 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(AKIP) 

Kompetensi 

Pengendalian Akuntansi 
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yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar 

kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang 

dirumuskan. 

2.5.1 Pengaruh Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Good Governance merupakan esensi kepemerintahan yang baik (good 

governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, 

hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang 

ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan 

mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. (Yuda, 

2009). Menurut Kurniawan (2014)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

penerapan Good Governance menghasilkan pengaruh yang signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh  peneliti terdahulu yaitu oleh Taufik (2013) berpendapat bahwa 

pemahaman prinsip-prinsip  good governance, pengendalian intern, dan 

komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  

H1:  Good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 
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2.5.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi     

Pemerintah   

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 

tahun 2011 standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar 

kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal 

yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. 

Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari 

individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam 

jabatan tertentu.  

Kompetensi menurut Robbins (2009:38) bahwa kompetensi adalah 

kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai 

tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) 

faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.  

Mengelola sumber daya manusia berdasarkan kompetensi diyakini 

mampu mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya. Kompetensi 

biasanya digunakan sebagai dasar bagi setiap entitas dalam memilih orang, 

mengelola kinerja, melaksanakan pelatihan dan pengembangan serta 

penentuan kompensasi (Suwardji dkk, 2012), Adiputri (2014), Manik (2010), 

Adiputra (2011), Qamariah dan Fadli (2011), Sulistyaningsih (2009) dan 

menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja dimana 

kompetensi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja instansi 

pemerintah. Orang yang memiliki kompetensi tinggi diharapkan memiliki 

kinerja yang baik pula sehingga setiap pegawai dalam Kantor Inspektorat 
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dituntut untuk meningkatkan kompetensinya dalam usaha peningkatan kinerja 

organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Penelitian Oktiandra (2010) menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP).   

H2: Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

2.5.3 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

Pengendalian akuntansi bermanfaat dalam mengukur, mengevaluasi 

akuntabilitas kinerja dan dapat memotivasi manejer unit bisnis dalam 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan. (Indra Bastian, 2011:459). Menurut 

Indraswari (2010), bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi 

akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau 

sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua 

prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau 

mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk 

pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan 

prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. 

Penelitian Setiawan (2013) yang menunjukkan bahwa pengendalian 

akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemeritah Kabupaten Pelalawan, sama halnya dengan penelitian 

Indudewi (2009) yang menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi 
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berpengaruh positif dan signifikan dimana pengendalian adalah proses yang 

dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya 

digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh  peneliti terdahulu yaitu Indraswari Kusumaningrum (2010) 

yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan 

uraian diatas dapat ditarik suatu hi potesis hubungan antara pengendalian 

akuntansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagi berikut. 

H3:  Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

2.5.4 Good Governance, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Jika dilihat dari teori dan penelitian terdahulu masing- masing variabel 

terkait antara Good Governance, Kompetensi, Pengendalian Akuntansi yang 

memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dimana Good Governance Esensi kepemerintahan yang baik (good 

governance) dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik, 

hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang 

ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan 

mengurus masyarakat setempat, dan meningkatkan pelayanan publik. (Yuda, 

2009). Berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 
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tahun 2011 standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar 

kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal 

yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. 

Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari 

individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam 

jabatan tertentu.  

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah 

memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: 

anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Pengendalian dan 

laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana 

yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan 

penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. Menurut Mardiasmo 

(2009:21) akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. 

Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis 

dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan 

accountability mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward 

kepada pemberi tanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 
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pertanggungjawaban secara periodik (BPKP 2011). Berdasarakan teori diatas 

dapat di buat kesimpulan sebagai berikut: 

H4: Good Governance, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi 

berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 

 


