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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kinerja (Performance) 

Kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Secara umum, 

kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005)  bahwa istilah kinerja 

berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  

Bastian (2010) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh 

organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan 

balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan 

di masa mendatang .  Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, 

baik oleh pribadi maupun organisasi. Hamzah (2009).  

Menurut Mangkunegara (2005 : 67) kinerja itu dapat didefinisikan 

sebagai: Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

 Pengertian kinerja menurut Hasibuan (2009: 94) mengatakan bahwa : 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan dan tepat waktu.  
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Sedangkan  menurut Bernardin dan Russsell dalam Andhika (2010), 

bahwa kinerja adalah : “Merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi 

pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

Sedang kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) 

dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan.   

Menurut pendapat T.R Mitchell dalam Andhika (2010) mengatakan bahwa 

kinerja meliputi beberapa aspek  : 

a. Quality of work, kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapannya. 

b. Promptness, ketangkasan atau kegesitan pegawai dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

c. Initiative, semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam 

memperbesar tanggungjawabnya. 

d. Capability, kemampuan individu untuk mengerjakan sebagian tugas dalam 

suatu pekerjaan baik kemampuan intelektual (yakni kemampuan yang 

diperlakukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, 

kecepatan kekuatan dan keterampilan serupa) dan kemampuan fisik. 

e. Communication, komunikasi merupakan bagian penting untuk 

membangun relasi dan menumbuhkan motivasi antar pegawai sehingga 

terbina suatu kerjasama yang harmonis. 

Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja 

organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan 

kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja 

kelompok. Mangkunegara (2005).    
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Kinerja Instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Andhika (2010) 

Menurut Mardiasmo (2009) manfaat pengukuran kinerja sektor publik 

dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah yang berfokus pada 

tujuan dan sasaran program unit kerja sehingga meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik, 

pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan 

pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

Menurut Bastian (2010)  ada 5 alat ukur kinerja organisasi sektor publik, 

antara lain:  

1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

Indikator ini dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, informasi, 

kebijaksanaan/ peraturan perundang-undangan dan sebagainya.  

2. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ atau nonfisik, 

seperti : pencapaian tujuan kebijakan.  

3. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung), 

seperti : Pelaksanaan program dan kegiatan. 

4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 

dari pelaksanaan kegiatan, seperti : Tepat lokasi dan tepat waktu. 

5. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi 
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yang telah ditetapkan,  seperti : meningkatkan kepercayaan masyarakat, 

meningkatkan prestasi kerja, efisiensi, efektivitas. 

Entitas yang mempunyai kewajiban membuat Pelaporan Kinerja 

Organisasi  Sektor  publik  dapat  diidentifikasi sebagai berikut : pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, dan unit pelaksana teknis. 

Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan 

Perwakilan  Rakyat  (DPR), sehingga   masyarakat  dan  anggota  DPR (users) 

bisa menerima  informasi  yang  lengkap dan tajam tentang kinerja program 

pemerintah serta unitnya (PP RI No. 24 tahun 2005). Pelaporan kinerja yang 

diterbitkan secara terus-menerus akan menjadi langkah maju dalam 

mendemonstrasikan  proses  akuntabilitas. Perbandingan pengukuran kinerja 

dapat  dibangun  atas  pengukuran  kinerja  dan  menambah  dimensi  lainnya 

untuk  akuntabilitas  perbandingan  dengan  unit  kerja  organisasi  lain  yang 

serupa.  

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses menetapkan indikator-

indikator dan target kinerja dan mengumpulkan hasil-hasil kinerja aktual untuk 

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

sasaran kegiatan atau program yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan 

strategis. Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada  publik  dan  meningkatkan akuntabilitas (Audit Commision, 2000)   

dalam Azwir (2014). 

Lebih lanjut, Ven (dalam Sunarcahya, 2008) mengukur kinerja aparat 

Pemerintah Daerah melalui 7 indikator, yaitu : 

1. Pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program. 

2. Ketepatan dan kesesuaian hasil. 
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3. Tingkat pencapaian program. 

4. Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat. 

5. Kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran. 

6. Pencapaian efisiensi operasional. 

7. Perilaku pegawai. 

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah 

suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator 

untuk setiap organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang 

dihasilkan.  Menurut Mardiasmo (2009) penentuan indikator kinerja perlu 

mempertimbangkan komponen berikut:  

1. Biaya pelayanan (cost of service).  

2. Penggunaan (utilization).  

3. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards).  

4. Cakupan pelayanan (coverage).  

5. Kepuasan (satisfaction).  

 Seperti halnya kinerja pemerintahan daerah dengan sendirinya merupakan 

semua hasil-hasil yang didapatkan ataupun hasil-hasil yang dicapai selama 

berjalannya pelaksanaan otonomi daerah yang tentunya untuk mencapai tingkat 

kinerja yang kita harapkan, dan ini semua memuat tentang penjabaran sasaran dan 

program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan rencana strategis pemerintah 

daerah. Mardiasmo (2009) .  Dengan adanya rencana strategis tersebut maka kita 

akan dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai target atau 

sasaran (kinerja) yang telah diterapkan baik itu dengan indikator yang kuantitatif 

maupun dengan indikator yang kualitatif. 
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2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Menurut A. Dale Timple (dalam Fierda Pangestika, 2016), terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Instansi pemerintah, yaitu dilihat dari 

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan sifat seorang individu meliputi sikap, kepribadian, fisik, 

jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya, dan variabel 

personal lainnya. Sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kinerja Pegawai yang berasal dari lingkungan, meliputi kebijakan 

organisasi, kepemimpinan, tindakan-tindakan rekan kerja, pengawasan, sistem 

upah, dan lingkungan sosial.    

Disamping itu,  Sopiah (2008), mengungkapkan bahwa lingkungan juga 

bisa dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai instansi 

pemerintah. Faktor lingkungan ini terkait dengan situasi lingkungan yang 

kondusif akan menciptakan kenyamanan dalam bekerja sehingga dapat memacu 

terjadinya peningkatan Kinerja Pegawai instansi pemerintah. Sebaliknya, suasana 

kerja yang tidak nyaman, seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak 

adanya dukungan dari atasan, dan banyak terjadi konflik dalam lingkungan 

organisasi, akan memberi dampak negatif yang dapat mengakibatkan Kinerja 

Pegawai menurun.    

Henry Simamora (dalam Fierda Pangestika, 2016) mengungkapkan, faktor 

yang mempengaruhi Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut :  

1.  Faktor individual yang terdiri dari :  

a.  Kemampuan dan keahlian  

b.  Latar belakang  

c.  Demografi  
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2.  Faktor psikologis yang terdiri dari :  

a.  Persepsi  

b.   Attitude  

c.   Personality  

d.   Pembelajaran  

e.   Motivasi  

3.  Faktor organisasi yang terdiri dari :  

a.  Sumber daya  

b.  Kepemimpinan  

c.  Penghargaan  

d.  Struktur  

e.  Job design  

Berdasarkan pendapat  A. Dale Timple, Sopiah, dan Henry Simamora 

(dalam Fierda Pangestika, 2016), dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kinerja  Instansi  Pemerintah, diantaranya adalah Sistem 

Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah (SAKPD), Karakteristik Pemerintah 

Daerah yang termasuk kedalam faktor organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang termasuk kedalam faktor individu, faktor psikologis sekaligus faktor 

organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)  termasuk kedalam faktor 

individu sekaligus faktor organisasi. 

Sedarmayanti (2007), mengemukakan indikator Kinerja Pegawai terdiri 

atas lima aspek terkait dengan kualitas kerja (quality of work), ketepatan waktu 

(pomptness), insiatif (initiative), kemampuan (capability), dan komunikasi 

(communication). Kinerja Pegawai secara objektif dapat dievaluasi melalui tolak 

ukur tingkat kinerja. Terdapat empat indikator dari Kinerja Pegawai yaitu : 
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a. Kualitas, dalam arti pekerjaan yang dihasilkan oleh pegawai dengan 

kinerja yang baik pasti sesuai kualitas yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut.  

b. Kuantitas, menunjukkan jumlah pekerjaan yang mampu dihasilkan 

individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar suatu 

pekerjaan.  

c. Ketepatan waktu, terdapat jenis pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan 

tepat waktu agar tidak menghambat pekerjaan yang lain. Ketepatan waktu 

juga mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari hasil pekerjaan.  

d. Efektivitas, yaitu tingkat penggunaan sumber daya manusia organisasi 

untuk memaksimalkan atau mengurangi agar diperoleh keuntungan atau 

kerugian.  Bernadin dan Russel (dalam Fierda Pangestika, 2016)  

Menurut Chester I. Barnard dan Robert E. Quinn (dalam Fierda 

Pangestika, 2016), terdapat empat indikator Kinerja Pegawai, yaitu sebagai 

berikut :  

a. Efektivitas dan efisiensi, merupakan hal yang berkaitan erat dengan 

ketercapaian hasil. Efektif belum tentu efisien. Bila tujuan tercapai bisa 

dikatakan kegiatan tersebut efektif. Akan tetapi apabila dalam melakukan 

kegiatan terdapat banyak akibat-akibat yang lebih besar, sehingga 

menimbulkan ketidakpuasan walaupun tujuan tercapai, hal tersebut berarti 

tidak efisien.  

b. Otoritas dan tanggung jawab, merupakan hak pegawai untuk memberikan 

perintah dan pegawai tersebut menjadi bagian yang tidak terlepas dari 

kepemilikan perintah. Otoritas berhubungan dengan komunikasi formal 

dari seorang pegawai kepada pegawai lain untuk melakukan suatu 



 
 

15 

kegiatan  sesuai   dengan   kontribusi. Tanggung   jawab   adalah   sifat 

dari komunikasi formal yang dimiliki pegawai dalam menjalankan 

kegiatan.  

c. Disiplin,  yaitu  sikap  taat  dan  hormat   terhadap   perjanjian   yang 

dibuat   antara   organisasi  dan pegawai. Disiplin berkaitan dengan 

hukum, peraturan,  dan  sanksi  yang   akan   dijatuhkan   kepada  pihak 

yang  melanggar.  

d. Inisiatif, sangat berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas yang dimiliki 

oleh seorang pegawai dalam bentuk ide yang dapat dikembangkan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Indikator kualitas kerja, ketepatan waktu, dan kemampuan yang 

disampaikan oleh Sopiah, sama artinya dengan beberapa poin indikator yang 

dikembangkan oleh Chester I. Barnard dan Robert E. Quinn. Kualitas kerja terkait 

dengan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh pegawai, ketepatan waktu 

terkait dengan kedisiplinan yang dimiliki pegawai, dan kemampuan terkait dengan 

otoritas dan tanggung jawab pegawai pada saat bekerja.  

Begitu pula, dengan indikator kuantitas dan kualitas dari Henry Simamora 

(dalam Fierda Pangestika, 2016), juga terdapat dalam poin indikator yang 

dikembangkan oleh Chester I. Barnard dan Robert E. Quinn (dalam Fierda 

Pangestika, 2016). Dalam mencapai kualitas dan kuantitas kerja untuk mencapai 

kinerja yang tinggi, tentu pegawai juga harus memperhatikan otoritas dan 

tanggung jawab pegawai tersebut di dalam organisasi. 

Oleh  karena  itu,  variabel  Kinerja  Instansi  Pemerintah   dalam 

penelitian ini menggunakan indikator yang  terkait dengan efektivitas dan 

efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, serta inisiatif. 
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2.1.3 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No 13 

tahun 2006 yakni : “Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah 

serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 

penggolongan  dan   peringakasan, atau transaksi dan/atau kejadian keuangan 

serta  pelaporan  keuangan  dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD  yang  dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 

computer. Abdul Halim (2007). 

Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi 

akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan dihasilkan 

Bastian (2010). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan 

keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku 

agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 

periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. 

Penyusunan laporan keuangan daerah yang berpedoman pada Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ini sesungguhnya adalah dalam rangka 

peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang 

dimaksud juga mampu meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan 

dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat 

penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK 

memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan 

keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan 
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secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa 

yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak 

memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). 

Menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan No. 1 dalam Emilda (2014) 

tujuan laporan keuangan adalah:  

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.  

2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pemakai.  

3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan 

manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya.  

Sebagai sebuah konsekuensi logis dari amanah yang dicantumkan dalam 

PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka Menteri 

Dalam Negeri  mengeluarkan  Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah setidak-tidaknya 

terdiri dari:  

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  

3. Neraca  

4. Laporan Operasional  

5. Laporan Arus Kas  

6. Laporan Perubahan Ekuitas  

7. Catatan Atas Laporan Keuangan  
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Laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi 

kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang 

menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan 

keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.  

Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan 

menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk 

menyediakan informasi non keuangan. 

Menurut Nordiawan (2011) mendefenisikan sistem akuntansi keuangan 

daerah sebagai berikut : “serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan 

data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan aplikasi komputer”. 

Sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok 

(Nordiawan, 2011)  yaitu :  

1. Pertanggung jawaban  

2. Manajerial  

3. Pengawasan  

Salah satu tujuan SAKD adalah menyediakan informasi keuangan yang 

lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang 

handal, dapat dipertanggung jawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak 

eksternal. SAKD atau Sitem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki beberapa 

karakteristik (Nordiawan, 2011), diantaranya:  
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1. Basis akuntansi  

2. Sistem pembukuan  

Menurut  Mardiasmo (2010), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

(SAKD)  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang relevan, handal, dan 

dapat dipercaya.  Sistem  akuntansi  pemerintah  daerah  yang lemah 

menyebabkan  pengendalian  intern  lemah  dan  pada  akhirnya  laporan 

keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk 

pembuatan keputusan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan 

keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk 

pembuatan  keputusan.  

 

2.1.4 Sumber Daya Manusia (SDM) 

Menurut Wiley (2002) dalam Putri Wulandari (2014) mendefinisikan 

bahwa  “Sumber  Daya  Manusia  merupakan  pilar  penyangga  utama  sekaligus 

penggerak  roda  organisasi  dalam  usaha  mewujudkan  visi  dan misi serta 

tujuan  dari  organisasi  tersebut”.  Sumber  daya  manusia  merupakan  salah   

satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan 

bahwa  pengelolaan  sumber daya  manusia  dilakukan  sebaik  mungkin  agar 

mampu  memberikan  kontribusi  secara  optimal  dalam  upaya  pencapaian 

tujuan  organisasi.  

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam 

pembuatan  laporan keuangan daerah, Hasibuan (2009:3). Laporan  keuangan 

wajib  disusun  secara  tertib  dan  disampaikan   masing-masing   oleh  

pemerintah  pusat dan daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Penyusunan  dan persiapannya memerlukan sumber daya manusia yang 

menguasai  akuntansi  pemerintahan.   
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Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau 

individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan 

efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, 

untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). 

Menurut Tjiptoherijanto (2001), untuk menilai kapasitas dan kualitas 

sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, 

dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. 

Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. 

Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa 

adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari 

latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari 

keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. 

Menurut Endelman, et al (2005)  dalam Marzuki (2011) sumber daya 

manusia yang baik semacam pengalaman, pendidikan dan komitmen dari pekerja 

dan juga sumber daya organisasi yang terdiri dari sistem dan kebijakan 

berpengaruh langsung terhadap kinerja. Kompetensi   merupakan   suatu   

karakteristik   dari   seseorang   yang memiliki   keterampilan (skill), pengetahuan 

(knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

(Hevesi, 2005) dalam Desi Indriasari dkk  (2008).   

 

2.1.5 Karakteristik Pemerintah Daerah  

Menurut Poerwo Darminto (2006), karakteristik adalah ciri-ciri khusus; 

mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang 

membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain.   
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Hendro Sumarjo (2010) meneliti tentang pengaruh Pengaruh Karakteristik 

Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa Ukuran (size) pemerintah daerah, leverage, dan 

intergovermental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Kemakmuran (wealth) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah disebabkan masih kecilnya peran Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran legislatif atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penelitian tersebut dinyatakan 

tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  

Patrick (2007) dalam Hendro Sumarjo (2010) menggunakan ukuran (size) 

pemerintah daerah sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur 

organisasi. Ukuran (size) pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar 

organisasi. 

Pendapatan daerah dapat berasal dari (1) pajak dan pendapatan dari 

properti; (2) warisan, donasi, property recording; (3) pendapatan dari denda dan 

hukuman (berdasarkan peraturan lainnya); (4) tingkat bunga dari kredit yang 

dipinjam oleh pemerintah daerah; (5) tingkat bunga dari pembayaran tertunda 

yang berasal dari penerimaan pemerintah daerah; (6) tingkat bunga dari sumber 

keuangan pada akun bank (Stat.gov.pl, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Adi 

(2006) mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka 

memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga kualitas 

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik.  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga 

perwakilan rakyat di suatu daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta 

pemilihan umum (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum 

(Wikipedia.com, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh IRIS Indonesia 
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bekerjasama dengan Syahruddin dkk (2002) dalam Hendro Sumarjo (2010) 

mengungkapkan DPRD memiliki peranan yang besar dalam mengawasi 

pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya sehingga dapat 

mencapai kinerja yang diinginkan.  

Suatu entitas yang memiliki leverage yang besar artinya memiliki tingkat 

resiko yang besar pula. Penelitian yang dilakukan Choiriyah (2010) 

mengungkapkan bahwa leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-

rata ekuitas. Leverage menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan 

sehingga dapat terlihat tingkat resiko tidak tertagihnya utang, Perwitasari (2010) 

dalam Hendro Sumarjo (2010).  Lebih lanjut, Perwitasari (2010) mengungkapkan 

bahwa pemerintah daerah yang memiliki leverage tinggi maka memiliki kinerja 

yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjelaskan karakteristik 

pemerintah daerah menggunakan ukuran (size) pemerintah daerah yang diproksi 

dengan total aset, kemakmuran (wealth) yang diproksikan dengan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah total 

anggota DPRD, leverage yang diproksikan dengan debt to equity dan 

intergovernmental revenue diproksikan dengan perbandingan antara jumlah total 

dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan sebagai variabel independen.  

 

2.1.6  Pemanfaatan Teknologi Informasi  

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 

tentang   Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah   yang   merupakan pengganti 

dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan 

Daerah (Pembaruan PP No. 65 Tahun 2010).   
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Martin (dalam Sinollah, 2009) mendefinisikan Teknologi Informasi yang 

tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses 

dan menyimpan informasi melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi. Ia melihat IT tidak hanya sebagai teknologi komputernya 

saja yang dipergunakan untuk pemrosessan dan penyimpanan data. Pengertiannya 

lebih luas lagi, karena Martin juga memasukan teknologi komunikasi yang 

digunakan untuk melakukan pengiriman informasi. 

Teknologi Informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang 

digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan untuk menggunakan 

informasi tersebut dalam segala bentuknya. (Mc Keown,2001) 

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, 

manajemen data, dan jaringan (Wilkinson et al. (2000).  Walaupun secara umum 

telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi 

antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan 

perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih 

rendah, kemampuan multiprocessing (Wahana Komputer, 2003), namun 

pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi 

informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka 

implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan 

teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, 

perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya 

manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi 

faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. 

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki 

pengaruh terhadap kinerja pemerintah. 
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Menurut Desi Indriasari dkk (2008), teknologi informasi selain sebagai 

teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan 

informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran 

informasi. Komputer sebagai  komponen dari teknologi informasi merupakan alat 

yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga 

bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. 

Pemanfaatan teknologi  informasi  tersebut  mencakup  adanya : (a) 

pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 

secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar 

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di 

seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009). 

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/ sikap akuntan 

menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan 

kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thomson et.al. (1991) 

merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam 

melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat 

melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, 

frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. 

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil 

yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi maupun kinerja 

individu yang bersangkutan. Pengolahan  data  menjadi  suatu  informasi dengan 

bantuan komputer jelas  akan  lebih  meningkatkan  nilai  dari informasi yang 

dihasilkan. Peningkatan  nilai  informasi tersebut bisa kita amati dari hal sebagai 

berikut (Wahana Komputer, 2003).  

Untuk pemrosesan data manual biasanya berlaku bahwa semakin cepat 

waktu yang diinginkan untuk pemrosesan, maka biaya yang dibutuhkan akan 
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semakin besar. Dengan bantuan komputer pengolahan data bisa diatur sedemikian 

rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih 

di bawah manfaat itu sendiri. Kita bisa mengatur pengolahan data sehingga 

manfaat ekonomis sebuah informasi dapat diperoleh secara maksimal. 

Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. 

Output  lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih 

lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN.  

Yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam 

hal (Wilkinson et al., 2000) : 

1. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat, 

2. Keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar, 

3. Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah, 

4. Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu, 

5. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi 

ketika dibutuhkan,  

6. Pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak, dan 

7. Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manajer yang belajar untuk 

menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan 

pembuatan keputusan.  

Menurut Thompson (dalam Sinollah, 2009), Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :  

a. Faktor sosial  

b. Affect (perasaan individu)  

c. Kesesuaian tugas  

d. Konsekuensi jangka panjang  

e. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi  

f. Kompleksitas  
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Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel 

dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan 

pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya 

pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian 

hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat 

mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap 

pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Pujonggo, 2004).  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian  terdahulu  diperlukan sebagai bahan rujukan, dan penulis 

merasa  beberapa jurnal penelitian terdahulu sangat relevan untuk dijadikan  

acuan  penelitian ini,  untuk memberikan  gambaran  hasil  penelitian  terdahulu  

disajikan pada tabel  dibawah ini : 

Tabel 2.1  Penelitian Terdahulu 
 

No Penulis 

(Tahun) 

Judul  

Penelitian 

Publikasi Variabel  Alat 

Analisis 

Hasil  

Penelitian 

1 Sony 

 Hersona   

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Pengembangan 

SDM Terhadap 

Kinerja Pegawai 

Pada Badan 

Kepegawaian 

Daerah Kab. 

Karawang. 

Jurnal 

Manajemen 

Vol. 09 No.03 

April 2012 

Dependen: 

Kinerja Pegawai 

Badan 

Kepegawaian 

Daerah  

 

Independen: 

Pengembangan 

SDM 

Analisis model 

Asosiatif  

(dalam gambar, 

tabel, skema) 

dengan bantuan 

SPSS 

-  SDM berpengaruh Positif  

terhadap Kinerja Pegawai 

Badan  Kepegawaian Daerah  

 

2 Sri 

Rahayu 

(2014) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran,  

Kualitas SDM, 

dan Penerapan 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Terhadap Kinerja 

Pemda.  

Jurnal S1 

Akuntansi 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha.  

Volume 2 No. 

1 Tahun 2014 

Dependen: 

Kinerja Pemda 

 

Independen: 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran, SDM, 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Analisis  model 

regresi linier 

berganda 

dengan bantuan 

SPSS 

-  Partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja Pemda.    

-  Kualitas sumber daya manusia 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja Pemda. 

-  Penerapan sistem informasi 

akuntansi berpengaruh positif 

terhadap kinerja Pemda. 
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3 Sinollah 

(2009) 

Pengaruh 

Teknologi 

Informasi 

Terhadap 

Kinerja Aparatur 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Tulungagung. 

Jurnal 

Otonomi 

Volume 9 

No.1. Juli 

2009 

Dependen: 

Kinerja Aparatur 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Tulungagung. 

 

Independen: 

Teknologi 

Informasi 

Analisis model 

regresi linier 

berganda 

dengan bantuan 

SPSS 

-  TI berpengaruh positif  

   terhadap Kinerja  

   Aparatur  Pemda.  

 

 

4 Kusuma 

Wardani 

(2012) 

Pengaruh Size, 

Kemakmuran, 

Ukuran 

Legislatif, 

Leverage 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah di 

Indonesia. 

Accounting 

Analysis 

Journal 1 (1) 

(2012) 

Dependen: 

Kinerja Keuangan 

Pemerintah 

Daerah. 

  

Independen: 

Ukuran (size) 

pemerintah 

daerah, leverage, 

intergovermental 

revenue, 

Kemakmuran 

(wealth), dan, 

ukuran legislatif. 

Analisis model 

regresi linier 

berganda 

dengan 

bantuan SPSS 

- Ukuran (size) berpengaruh  

positif 

-  Leverage tidak berpengaruh  

   positif 

-  Kemakmuran tidak  

   berpengaruh positif 

-  Ukuran legislatif  

   berpengaruh positif 

  

5 Ariessa 

Permata 

Bowta 

(2013)  

Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Akuntansi 

Pemerintah 

Daerah 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah  

Daerah. 

Jurnal 

Ekonomi dan 

Bisnis (2013) 

Dependen: 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi  

Pemerintah 

Daerah. 

 

Independen: 

Sistem Akuntansi 

Pemerintah 

Daerah 

Analisis model 

regresi linier 

sederhana. 

-  Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah. 

6 Azwirnasir 

dan Ranti 

(2014) 

Pengaruh 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi dan 

Pengendalian 

Intern Terhadap 

Kinerja Instansi 

Pemerintah  

(Studi Pada 

SKPD  Kampar) 

Jurnal 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Riau (2014) 

Dependen: 

Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah 

 

Independen: 

Pemanfaatan  

Teknologi 

Informasi, dan 

Pengendalian 

Intern 

Analisis  model 

regresi linier 

berganda 

dengan bantuan 

SPSS 

-  Pemanfaatan Teknologi 

Informasi tidak berpengaruh 

positif 

-  Pengendalian Intern 

berpengaruh positif 

7 NurAzlina  

IraAmelia 

(2014) 

Pengaruh Good 

Governance dan 

Pengendalian 

 Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Dependen: 

Kinerja Pemerintah 

Daerah 

Analisis  model 

regresi linier 

berganda 

-  Good governance  

berpengaruh signifikan positif 

-  Pengendalian intern  
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Intern Terhadap 

Kinerja 

Pemerintah 

Kabupaten 

Pelalawan 

Jember -Vol. 

12 No. 2 Des 

2014 

 

Independen: 

Good governance, 

Pengendalian 

intern 

dengan bantuan 

SPSS 

berpengaruh signifikan positif 

 

8 Mertyani 

Sari Dewi 

(2015) 

Faktor-faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah 

Jurnal S1   

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha   

Volume 3 No. 

1 Tahun 2015 

Dependen: 

Kinerja Pemda 

 

Independen: 

Partisipasi 

penyusunan 

anggaran, Kualitas 

SDM, Sistem 

pengendalian 

intern, 

Pengawasan 

fungsional, 

Penerapan system 

informasi 

akuntansi. 

Analisis  model 

regresi linier 

berganda 

dengan bantuan 

SPSS 

-  Terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara 

partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja 

Pemda. 

-  Terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara 

kualitas sumber daya manusia 

terhadap kinerja Pemda. 

-  Terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara 

sistem pengendalian intern 

pemerintah terhadap kinerja 

Pemda. 

-  Terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara 

pengawasan fungsional 

terhadap kinerja Pemda. 

-  Terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara 

penerapan sistem informasi 

akuntansi terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

9 Riawan 

(2016) 

Pengaruh 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

dan Kualitas 

Anggaran 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Daerah 

Yang Dimoderasi 

Dengan SIMDA 

Pada SKPD 

Kabupaten Buton 

Utara 

JESP-Vol. 8, 

No 1 Maret 

2016 ISSN 

(P) 2086-

1575 E-ISSN 

2502-7115 

Dependen: 

Kinerja keuangan 

daerah. 

 

Independen: 

Kualitas SDM, 

Kualitas anggaran, 

SIMDA. 

Explanatory 

Research 

model multiple 

linier 

regression 

dengan bantuan 

Struktural 

Equation 

Model (SEM) 

dengan 

program 

Partial Least 

Square (PLS). 

-  Kualitas sumber daya manusia 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

daerah. 

-  Kualitas anggaran 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

daerah. 

-  Sistem Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA) 

berpengaruh positif signifikan 

dalam memoderasi kualitas 

sumber daya manusia 

terhadap kinerja keuangan 

daerah. 

-  Sistem Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA) 

berpengaruh positif signifikan 

dalam memoderasi kualitas 

anggaran terhadap kinerja 

keuangan daerah 
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10 Siti Aisyah 

Karmizi 

Enni Savitri 

(2014) 

Pengaruh Good 

Governance, Gaya 

Kepemimpinan, 

Komitmen 

Organisasi dan 

Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah 

(Studi Pada 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten 

Kampar) 

JOM FEKON 

Vol. 1 No. 2  

(2014) 

Dependen: 

Kinerja 

Pemerintah 

Daerah 

 

Independen: 

Good governance, 

Gaya 

kepemimpinan, 

Komitmen 

organisasi, dan 

Budaya organisasi. 

Analisis  

model regresi 

linier 

berganda 

dengan 

bantuan SPSS 

-  Good governance 

berpengaruh signifikan 

-  Gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan 

-  Komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan 

-   Budaya organisasi tidak 

berpengaruh signifikan 

Sumber : Data Olahan, 2017 

Dari penelitian terdahulu, penulis mengambil variabel Sistem Akuntansi 

Keuangan Pemerintah Daerah untuk diteliti kembali adalah karena sistem 

akuntansi keuangan  merupakan prosedur mulai dari proses pengumpulan data, 

pencatatan, penggolongan dan peringkasan, atau transaksi  keuangan serta 

pelaporan keuangan  yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah 

secara baik. Selanjutnya, sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi 

membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada, maka Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang melaksanakan sistem akuntansi sangat memegang peranan 

penting. Sementara itu, Karaktersitik Pemerintah Daerah seperti besarnya 

organisasi, sumber pembiayaan,  dan pengawasan dari legislatif juga menjadi hal 

yang patut diperhitungkan dalam mendukung kinerja instansi pemerintah. Adapun     

pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)  saat ini sudah tidak bisa dielakkan lajunya 

perkembangan aplikasi computer, sehingga dengan memanfaatkan Teknologi 

Informasi akan mempercepat dan mempermudah pelayanan pemerintah, 

khususnya dalam pelaporan keuangan/ akuntansi. Untuk itulah, penulis menguji 

kembali keempat variabel tersebut dalam suatu penelitian, apakah dengan 

menggunakan teori yang sama tetapi dengan responden dan lokasi yang berbeda 

akan menghasilkan penelitian yang sama sehingga memperkuat teori yang ada dan 

dapat digeneralisasikan. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

2.3.1  Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah 

Daerah Terhadap Kinerja OPD Kota Pekanbaru.  

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri No 13 

tahun 2006 yakni : “Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah 

serangkaian prosedur mulai  proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan 

dan peringakasan, atau transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan 

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer (Halim, 2007 : 77). 

Dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup 

besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal ini 

menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah itu sendiri untuk selalu meninjau 

dan melaporkan pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, maka sistem 

akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan dalam pemerintah daerah. 

Pentingnya Sistem ini dijelaskan dalam UU No 58 tahun 2005 tentang 

pengelolaan keuangan daerah. pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sistem akuntansi pemerintah sebagai sistem akuntansi yang mengolah 

semua transaksi keuangan, asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pusat, yang 

meghasilkan informasi akuntansi dan laporan yang diperlukan oleh badan diluar 

pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif, antara lain DPR, maupun oleh 

berbagai tingkat manejemen di  pemerintah pusat, Yuzana (2012 : 141).  
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Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki beberapa karakteristik 

yang sama dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yaitu:  

a.  Basis Kas  

SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat 

pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat 

pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Aset, Kewajiban, dan Ekitas 

Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian 

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.  

b.  Sistem Pembukuan Berpasangan  

Sistem Pembukuan Berpasangan (double entry system) didasarkan atas 

persamaan dasar akuntansi, yaitu: Aset = Utang + Ekuitas Dana. Setiap transaksi 

dibukakan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain.  

SAPD terdiri dari 2 subsistem, yaitu: 

1.  Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah  

SAPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah 

(PPKD), yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level 

Pemerintah Daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, 

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, 

transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.  

2.  Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah  

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan oleh 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat  Daerah. Transaksi-transaksi yang 

terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh Pejabat 

Penatausahaan Keuangan.  Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja 

merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-

transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan 
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kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses 

tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan 

dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Nordiawan (2010). 

Penelitian As Syifa (2014) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah hasilnya 

menyebutkan bahwa Sistem akuntansi keuangan Pemerintah daerah  berpengaruh 

positif terhadap kinerja instansi Pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah  berpengaruh 

terhadap kinerja OPD Kota Pekanbaru. 

 

2.3.2  Pengaruh Penerapan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja OPD 

Kota Pekanbaru   

 

Menurut Endelman, et al (2005)  sumber daya manusia yang baik 

semacam pengalaman, pendidikan dan komitmen dari pekerja dan juga sumber 

daya organisasi yang terdiri dari sistem dan kebijakan berpengaruh langsung 

terhadap kinerja.  

Penelitian tentang penerapan sumber daya manusia yang dilakukan oleh 

Sony Hersona  (2012) tentang analisis pengaruh pengembangan SDM terhadap 

kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang, hasilnya 

menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengembangan SDM 

terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Karawang. 

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H2 : Penerapan Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kinerja OPD Kota 

Pekanbaru.   
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2.3.3 Pengaruh Penerapan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap 

Kinerja OPD Kota Pekanbaru 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma Wardhani (2012), hasilnya 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran (size) dengan 

pengukuran kinerja. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran 

besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan 

pemerintah daerah yang kecil ukurannya.  

Kemakmuran (wealth) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari PAD 

(Pendapatan Asli Daerah). Kemakmuran (wealth) tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan masih kecilnya peran Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kusuma 

Wardhani (2012).     

Peranan dari legislatif terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, 

termasuk penganggaran daerah. Lembaga legislatif harus memperhatikan 

mengenai seberapa besar pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilakukan 

dan berapa pemasukan yang akan diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan 

pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan 

bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja yang baik, dan hasil 

penelitian Kusuma Wardhani (2012) menunjukkan bahwa Ukuran legislatif atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinyatakan  terpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah.  

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan Kusuma Wardhani (2012) 

pada sektor publik menunjukkan bahwa semakin besar leverage yang dimiliki 

oleh suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal ini 

menunjukkan bahwa entitas tersebut tidak mampu dalam membiayai 
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operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan dana dari pihak eksternal. Artinya 

leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H3 : Penerapan karakteristik pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja 

OPD Kota Pekanbaru.   

 

2.3.4 Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja OPD 

Kota Pekanbaru. 

   

Pemanfaatan teknologi informasi diharap meningkatkan kinerja yang 

merupakan bagian dari Kinerja Instansi Pemerintah. Pemanfataan teknologi 

informasi diukur berdasarkan ketergantungan pemakai terhadap sistem informasi 

yang ada untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pengolahan 

data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih 

meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan.  (Wahana Komputer, 2005). 

Penelitian yang dilakukan Sinollah (2009) dengan judul Pengaruh 

teknologi informasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten 

Tulungagung, hasil penelitian menyebutkan bahwa Pengaruh teknologi informasi 

memberikan kontribusi yang signifikan positif  terhadap kinerja aparatur 

pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uraian di atas 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H4 : Penerapan  teknologi  informasi berpengaruh terhadap kinerja OPD Kota 

Pekanbaru. 
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Selanjutnya, dari uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis 

membuat model penelitian sebagai berikut :  

 

2.4  Model Penelitian 

Gambar : 2.1 Model Penelitian 

  Variabel Independen       Variabel Dependen  

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Data Olahan, 2017 
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Karakteristik Pemda (X3) 

Teknologi Informasi (X4) 


