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ABSTRAK 

Mashuda  : Pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) Terhadap Kinerja Aparatur Sipil 

Negara Kota Batu Tahun 2018 

Dosen Pembimbing  : Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev 

 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 2018. Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem 

pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintah baik pusat 

maupun daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerjannya dalam kurun 

periode tertentu. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan akuntabilitas kinerja 

yang diwujudkan oleh sebuah sistem pertanggungjawaban berbasis kinerja. Selain 

itu penellitian ini juga dilatarbelakangi oleh buruknya nilai Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Batu pada tahun 2017 dengan 

perolehan “C”, sehingga memerlukan upaya peningkatan kinerja Aparatur Sipil 

Negara Kota Batu selaku pelaksana kegiatan dan program atas sasaran startegis 

yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Performance 

Measure Theory oleh Paul Harsey et al sebagai alur pikir penelitian. Populasi 

penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 29 Organisasi 

Pemerintah Daerah Kota Batu berjumlah 1789. Sampel penelitian ini berjumlah 

95 responden. Hasil penelitian ini adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) memiliki pengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara 

Kota Batu Tahun 2018. Prosentase pengaruh tersebut sebesar 28,9%. Dari hasil 

analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja dan capaian kinerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 2018. Sedangkan 

pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 2018.  

 

Kata Kunci :Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kinerja, 

Aparatur Sipil Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Mashuda : Effect of the Government Institution Performance 

Accountability System (SAKIP) on the performance of the Batu 

City State Civil Servant in 2018. 

Supervisor : Ratnaningsih Damayanti, S.IP., M.Ec.Dev 

 

This research is a quantitative research with the purpose to determine the 

effect of the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP) 

on the performance of the Batu City Civil servant in 2018.The Government 

Agency Performance Accountability System (SAKIP) is a system of accountability 

which must be made by every government agency wether central or regions it is to 

take responsibility for their performance within a certain period of time. This is 

based on Presidential Regulation Number 29 of 2014 about Government Agency 

Performance Accountability Systems (SAKIP). This research is based of the 

importance of implementing performance accountability which is permitted by a 

performance-based accountability system.Furthermore, this research is also 

based on the poor value of Batu City Government Institution Performance 

Accountability System (SAKIP) in 2017 with the acquisition of "C", thus requiring 

efforts to improve the performance of the Batu City Civil Servant as executors of 

activities and programs on determined strategic goals. This research used 

Performance Measure Theory of Paul Harsey et al as research mindset. The 

population of this research is the State Civil Servant spread in 29 Regional 

Government Organizations of Batu City in total 1789. The sample of this study 

amounted to 95 respondents.The results of this study are the Government Agency 

Performance Accountability System (SAKIP) has an influence on the performance 

of the Batu City State Civil Servant in 2018. The percentage of these effects is 

28,9%. From the results of analysis multiple linear regression it can be concluded 

that performance planning, performance measurement and performance 

achievements do not have a significant effect on the performance of the Batu City 

State Civil Servantin 2018. While performance reporting and performance 

evaluation have a significant influence on the performance of Batu City State 

Civil Servantyear 2018. 

  

 

Keywords: Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), 

Performance, State Civil Servant. 
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tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dalam hal ini adalah 

Inspektorat Kota yang bertanggung jawab kepada Walikota. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) : Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintahan dengan perjanjian kerja pada instansi 

pemerintahana. 

Benefit : Indikator terkait tujuan akhir dari sebuah pelaksanaan kegitan. 

Tujuan akhir ini dapat dirasakan secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Capaian Kinerja  : Tolak ukur keberhasilan sebuah program kegiatan. 

E-Kinerja : Bentuk pelaporan kinerja oleh setiap ASN berdasarkan absensi 

dan pencapaian kinerja setiap hari melalui laporan kerja. 

Estimator : Pihak yang dapat memberikan perhitungan atau prediksi. 

Evaluasi Kinerja  : Bentuk pengendalian pencapaian hasil kinerja. 

Impact : Salah satu ukuran tingkat pengaruh yang ditimbulkan baik 

secara sosial, ekonomi atau kepentingan lainnya yang ingin 

dicapai oleh pencapaian kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inspektorat : Organisasi Pemerintah Daerah yang merupakan unsur 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Katalisator  : Seseorang yang dapat memberikan perubahan dengan baik. 

Kinerja : Hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok pegawai dalam melaksanakan fungsi, 

tugas dan tanggung jawab yang diemban. 

LAKIP : Hasil akhir SAKIP yang menggambarkan capaian kinerja 

sebuah instansi pemerintah atas pelaksanaan program kegiatan 

yang telah dibiayai APBN/APBD. 

Leading Sector : Sektor yang memiliki fungsi sebagai pemimpin dalam 

menggerakkan sektor-sektor lainnya. 

Manajemen Kinerja : Proses komunikasi yang dilakukan secara berkala dan 

berulang ditujukan untuk membangun kejelasan sasaran atau 

tujuan. 

OPD : Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

Outcome : Bentuk cerminan berfungsi tidaknya sebuah penyelenggaraan 

kegiatan yang dapat diukur berdasarkan jangka waktu tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pelaporan Kinerja : Bentuk pertanggungjawaban sebagai bukti untuk 

menyiapkan, menyusun dan menyampaiakan laporan kinerja. 

Pengawasan Intern : Seluruh proses kegiatan pemeriksaan, reviu, pemantauan, 

evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, 

sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang 

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok 

ukur yang telah ditetapkan. 

Pengawasan : Kegiatan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan 

secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.   

Pengukuran Kinerja : Dasar acuan atas keberhasilan dan kegagaln dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

Perencanaan Kinerja : Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari 

sasaran dan program yang ditetapkan. 

Punishment : Sebuah hukuman yang menjadi konsistensi akibat adanya 

pelanggaran. 

Reformasi Birokrasi : Upaaya mewujudkan perubahan secara drastis menuju 

perbaikan ataupun pembaharuan terhadap sebuah sistem 

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

aspek kelembagaan , ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia 

aparatur. 

Renstra : Dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin 

dicapai dalam kurun waktu satu hingga lima tahun sehubungan 

dengan tugas dan fungsi OPD serta memperhitungkan 

perkembangan lingkungan strategis. 

Responsiveness : Daya tanggap dalam memberikan pelayanan. 

Reward : Pengahrgaan yang diberikan karena prestasi tertentu. 

RPJMD : Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka 

periode 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran visi, misi, dan 

program kerja kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP 

Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.  

SAKIP : Rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah. 

Signifikansi : Nilai tingkat kepercayaan. 

Steakholder : Kumpulan atau kelompok individu yang memilliki kepentingan 

dan memiliki hubungan satu sama lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Timeliness : Ketetapan waktu. 

Transparansi : Adanya keterbukaan atas informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya waktu dituntut adanya perbaikan pelayanan 

publik yang efektif dan efisien. Tuntutan ini merupakan akibat kurang efisien 

dan efektifnya proses birokrasi yang terjadi di pemerintahan. Selain itu kurang 

produktifnya birokrasi pemerintahan juga menambah alasan yang memperkuat 

untuk dicipitakannya sebuah pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal ini 

tak lebih karena masyarakat harus melalui banyak meja untuk mendapatkan 

pelayanan. Proses ini dinilai cukup rumit dan membutuhkan proses yang 

menjenuhkan. 

Selain itu kondisi yang perlu disoroti adalah keadaan hubungan antara 

birokrasi dengan aparatur negara yang sudah berjanji mengabdi pada rakyat. 

Prosedur birokrasi yang sudah mendapatkan cap lamban, terlalu prosedural 

dan mahal dalam pembiayaannya hingga urusan dilalaikannya kepentingan 

publik. Selama sebuah urusan berbau pemerintah atau tangan pemerintah ikut 

campur maka dapat dipastikan bahwa urusan tersebut akan berbiaya tinggi 

atau semakin kompleks.  

Permasalahan di atas pun tak terlepas dari buruknya mentalitas aparatur 

birokrat pemerintah yang harus diubah. Yang mana mentalitas birokrat dari 

orientasi penguasa menjadi berbuat melayani kepentingan masyarakat secara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jujur dan adil.
1
 Perlu adanya optimalilasi ini dikarenakan pemerintah dengan 

segala struktur perangkatnya merupakan pilar utama penyelenggara negara 

yang telah dihadapkan dengan segala keadaan global yang kompleks. Peran 

dan strateginya sangat diperlukan untuk mampu aktif mengakomodasi segala 

perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sangatlah penting mengingat 

bahwa Aparatur Sipil Negara berada dalam posisi sebagai perumus atau 

pembuat kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala posisi peraturan.
2
 

Tuntutan ini menjadi salah satu alasan munculnya reformasi birokrasi 

yang menekankan pada manajemen bassed kinerja. Reformasi birokrasi ini 

terwujud dengan penambahan fokus capaian kerja pada instansi pemerintahan. 

Yang awalnya adalah berupa output ditambah menjadi outcome atau lebih 

befokus pada capaian jangka panjangnya. Atau sebagai cerminan pelaksanaan 

fungsi keluaran dari kegiatan dalam sebuah program. 

Menurut Owen E.Hughes (1994) paradigma public management 

dikarenakan gagalnya administrasi secara efektif dan efisien sehingga perlu 

diwujudkan orientasi yang lebih berfokus pada tujuan kepada pencapaian hasil 

(kinerja) dan akuntabilitas.
3
 Dorongan yang kuat untuk menggantikan 

kekakuan birokrasi menjad organisasi publik yang lebih fleksibel, 

kepegawaian dan lebih mengganti kepada aktivitas yang memberikan ruang 

lebih kreatif pada pegawai. Selain itu diperlukan adanya penguatan tujuan 

organisasi baik individu maupun organisasi secara jelas, memberikan tolak 

                                                           
1
 Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta. PT. Bumi aksara. Hlm. 

34. 
2
Ibid. 

3
 Pahrizal Iqrom. 2013.  Reformasi Birokrasi Nusantara. Malang.  UB Press. Hlm. 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ukurnya sehingga dapat diukur keberhasilan performance nya dengan berbagai 

indikator tertentu. Komitmen yang kuat juga perlu ditanamkan kepada 

Aparatur Sipil Negara yang berkuasa dengan sikap-sikap netral yang sesuai 

dengan fungsi yang dijalankan namun tetap beriringan dengan tuntutan.  

Reformasi birokrasi ini tak terlepas dari upaya untuk menerapkan good 

governance.  Yang mana reformasi ini harus dilakukan disemua sektor mulai 

dari ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan politik. Reformasi ini juga harus 

diikuti dengan adanya pendayagunaan aparatur negara dengan iringan 

tuntutan-tuntutan masyarakat demi terciptanya adminitrasi negara yang 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara dengan 

mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Pembenahan atau 

perubahan manajemen kinerja pemerintah perlu diperhatikan. 

Good governance menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk 

menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan ekstra. Perlu 

tekanan dari dalam atau luar tubuh birokrasi pemerintah dengan memperbesar 

partisipasi warga negara dan penguatan birokrasi pemerintahan. Realisasi 

good governance dapat dilihat dari bagaimana efektifitas pemerintah dalam 

mewujudkan program-program yang berkaitan dengan pelayanan publik. 

Yang mana keberhasilan ini tergantung upaya pemerintah pada seberapa besar 

pemerintah menggunakan partisipasi masyarakat.   

Jika dihubungkan lebih lanjut maka usnsur penting yang tidak dapat 

dipisahkan adalah good governance dan efektifitas pemerintah (organisasi, 

pelayanan, pengelolaan kewenangan, pemberdayaan masyarakat dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kesejahteraan). Hal tersebut dijadikan sebagai indikasi bahwa good 

governance berkaitan dengan penyelenggraan pemeritah daerah khususnya 

public policy dan merespon public interest.
4
 

Untuk menghubungkan lebih lanjut, tentunya terdapat aspek-aspek 

penting dalam mewujudkan good governance. Salah satunya adalah 

akuntabilitas. Demi menghindari proses-proses praktik kecurangan seperti 

korupsi, kolusi dan nepotisme aspek akuntabilitas sangat diperlukan. 

Akuntabilitas diartikan sebagai wujud upaya pertanggungjawaban pemerintah 

sebagai pengguna uang publik dalam menciptakan kesejahteraan bersama. 

Selain itu sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala bentuk kegiatan 

yang sudah terlaksana dalam kurun periode tertentu. Tidak hanya sebatas itu, 

akuntabilitas menjadi wujud dari tuntutan penggunaan sumber daya yang 

nilainya cukup besar. Selain itu sebagai wujud dorongan berbagai pihak 

mempertanyakan efektivitas birokrasi pemerintah.  

Untuk menjawab persoalan capaian kerja diatas, Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menjadi salah 

satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang mana output dari sistem ini 

berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya 

disingkat LAKIP. Dalam pasal 1 Perpres Republik Indonesia tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah nomor 29 tahun 2014 menjelaskan 

bahwa :
5
 

                                                           
4
 R. Siti Zuhro. Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Hlm. 6.  

5
 Perpres Republik Indonesia Pasal 1 nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Sistem ini merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.” 

 

Penting adanya sebuah sistem ini untuk merespon pemikiran yang 

sering ada disebuah instansi pemerintah bahwa tercapai atau tidaknya tugas 

pokok dan fungsi pelaksanaan kerja hanya ditentukan oleh kemampuan 

instansi dalam menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Padahal 

seharusnya sebuah sebuah instansi juga harus memikirkan kebermanfatan 

program yang telah dilaksanakan.  Perlu adanya bentuk pertanggung jawaban 

sebuah instansi dalam melaporkan keberhasilan maupun kegagalan program 

yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam jangka waktu tahunan secara 

periodik. 

Masih banyaknya instansi Pemerintah Daerah yang mendapat nilai 

buruk menjadi sebuah permasalahan yang perlu dikaji. Berdasarkan data yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) tentang SAKIP 2017 setidaknya terdapat 131 

kabupaten/kota yang mendapatkan rapor buruk dengan nilai “CC”, “C”, dan 

“D”, bahkan 21 kabupaten/kota belum menyampaikan LAKIP nya.
6
 Salah 

                                                           
6
 Tribunews. 13 Februasi 2018.  “Rapor Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah III, 34 Pemda Raih 

Predikat A, BB dan B”. Yogyakarta. Online. Diakses pada 18 Maret 2018 pukul 8:24. Tersedia di 

https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2018/02/13/rapor-akuntabilitas-

kinerja-pemda-wilayah-iii-34-pemda-raih-predikat-a-bb-dan-b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



satunya adalah pemerintah Kota Batu yang mendapat nilai terburuk dari 34 

kabupaten/kota di Jawa Timur dengan predikat “C”.
7
 Dipertegas oleh Punjul 

Santoso, Wakil Wali Kota Batu yang berharap bahwa SAKIP tahun 2018 agar 

lebih sinkron antara perencanaan dan realisasinya yang mana misi semua 

Dinas harus sejalan dengan program Bappeda.
8
 

Kota Batu dipilih sebagai sasaran penelitian dikarenakan masalah 

ketidaksinkronan perencanaan dengan LAKIPnya. Yang mana menurut ketua 

DPRD Kota Batu Cahyo Edi Purnomo dalam media kabar online mengatakan 

bahwa Kota Batu menjadi kota dengan perencanaan terbaik nasional tapi nilai 

SAKIPnya “mblendes” (buruk).
9
 Inkonsistensi pengerjaan program dengan 

perencanaannya menjadi alasan utama mengapa nilai SAKIP Kota Batu buruk.  

Hal ini dipertegas oleh Plt (Pelaksana Tugas) Wali Kota Batu Punjul Santoso 

mengakui bahwa terjadi masalah tidak sesuainya RPJMD (Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah), RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan DPA (Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran), sehingga menyebabkan nilai SAKIP yang buruk. 

                                                           
7
 Pemerintah Kota Batu. 7Februari 2018. “Dewanti Wajibkan Pejabat dan ASN Pemkot Kota Batu 

Perbaiki Kinerja”. Kota Batu. Online.Diakses pada 18 Maret 2018 pukul 8:34. Tersedia di 

http://website.batukota.go.id/berita-2576-dewanti-wajibkan-pejabat-dan-asn-pemkot-batu-

perbaiki-kinerja 
8
 Surya Malang. 14 Februari 2018. “Pemkot batu Kejar Perbaikan Nilai Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah”. Kota Batu. Online. Diakses pada 18 Maret 2018 pukul 8:43. 

Tersedia di https://www.google.co.id/amp/suryamalang.tribunnews.com/amp/2018/02/14/pemkot-

batu-kejar-perbaikan-nilai-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah.  
9
 Radar Malang. 22 Desember 2017. “Kota Batu Perencanaan Terbaik Nasional, ternyata 

Pelaksanaannya “mbelendes”.  Malang. Online. Diakses pada 26 Maret 2018 pukul 19:46. 

Tersedia di http://www.radarmalang.id/kota-batu-perencanaan-terbaik-nasional-ternyata-

pelaksanaannya-mblendes/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan kondisi kinerja pelaksanaan APBDKota Batu yang 

didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 

bahwa aspek APBD meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja serta aspek 

pembiayaan. APBD Pemerintah Kota Batu selama kurun waktu tahun 2013-

2017 mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2013 

kekuatan belanja daerah Kota Batu sebesar  Rp 568 Milyar lebih  dan  tahun 

2017 meningkat menjadi sebesar Rp 608 Milyar lebih dengan peningkatan 

rata-rata per tahun sebesar  3,76%.
10

 Namun diketahui bahwa realisasi belanja 

tidak langsung selama periode tahun 2013-2017, setiap tahunnya mengalami 

kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 4,47%.  

Belanja langsung selama periode 2013-2017, setiap tahunnya juga 

mengalami kenaikan dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 4,69%. 

Apabila dibandingkan antara target dan realisasi anggaran belanja daerah 

selama periode 2013-2017, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah 

setiap tahunnya belum mencapai 100%. Hal ini antara lain dikarenakan 

pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus datangnya sering terlambat 

sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan, efisiensi pelaksanaan 

kegiatan (sisa lelang), dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (DBHCHT) dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

                                                           
10

Rancangan Akhir RPJMD Kota Batu tahun 2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomor 20/PMK.07/2009. Maka daerah sangat berhati-hati dalam 

penggunaannya sehingga berdampak pada realisasi penyerapan anggaran. 

Dari tahun ketahun realisasinya meningkat secara fluktuatif dan menurun 

cukup tajam pada tahun 2017. 

Selain itu pada tahun berikutnya 2017 anggaran pemerintah Kota Batu 

memperoleh surplus anggaran sebesar 182 Milyar. Besarnya surplus anggaran 

pada tahun 2017 menandakan rendahnya penyerapan anggaran. Rendahnya 

penyerapan anggaran belanja daerah mencerminkan kinerja anggaran yang 

tidak optimal.
11

 Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Batu merupakan 

hasil dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan. 

Yang mana dalam hal ini didasarkan pada Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

penetapan Indikator Kinerja Utama dengan menetapkan 12 Indikator Kinerja 

Utama dalam kurun waktu tahun 2013-2017. 

Pada tahun 2017 telah ditetapkan 4 sasaran termasuk 15 Bidang SPM 

dengan 4 Misi, 4 Tujuan dan 17 Indikator Kinerja Uatama Sasaran. 

Pemerintah Kota Batu pada tahun 2017 menargertkan nilai SAKIPnya 

memperoleh nilai “B” atau dengan predikat “Baik”. Namun hasil Menteri 

Pendayaguanaan Aparatur atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Batu mendapat nilai 42,03 

dengan kategori “C” atau dengan predikat “Agak Kurang”.
12

 Hal ini 

menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggarannya masih 

rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal tersebut disebabkan 

                                                           
11

Ibid. 
12Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batu Tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan 

yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Batu masih belum berjalan 

dengan optimal dan masih memerlukan perbaikan secara mendasar.   

Dalam mendukung implementasi SAKIP tentunya perlu adanya 

kordinasi yang baik antaraparatur dalam sebuah instansi dalam menyusun 

program kerja. Aparatur Sipil Negara yang ada disetiap Organisasi Pemerintah 

Daerah yang kemudian disingkat OPD bertugas untuk mem-break down visi 

pemerintah daerah melalui program-program yang direncanakan. Kemampuan 

membaca visi, misi dan tujuan organisasi ini perlu dimiliki oleh Aparatur Sipil 

Negara daerah. Pentingnya SAKIP sebagai alat untuk mengukurnya melalui 

pertanggungjawaban kinerja. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh 

SAKIP terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara dengan 

persoalan buruknya nilai SAKIP Pemerintah Kota Batu.Yang tertuang dalam 

penelitian berjudul “Pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu 

tahun 2018”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan 

masalah bagaimana pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP)terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 

2018. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dari penjabaran latar belakang dan identifikasi rumusan masalah diatas, 

penelitian ini mencoba mempelajari dan menilai seberapa besar pengaruh 

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 

kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

diatas, peneliti menjabarkan manfaat penelitian menjadi dua, yaitu manfaat 

akademis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian dijabarkan sebagai 

berikut : 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Sebagai salah satu sumber pengembangan pengetahuan di bidang 

peningkatan kinerja aparatur negara. 

2. Menjadi bahan tambahan wawasan bagi peneliti untuk mengaplikasikan 

ilmu yang diperoleh di lapangan. 

3. Sebagai bahan acuan dalam pengembangan atau pembuatan penelitian 

yang sama. 

4. Bagi peneliti dijadikan sebagai salah satu prasyarat mendapatkan gelar 

sarjana. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi pihak-pihak terkait, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 

bahan evaluasi bagi instansi pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja 

aparatur negara. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna 

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN TEORI  

Dalam kajian teori ini peneliti membahas tentang penelitian terdahulu, 

kerangka teori, operasionalisasi teori dan kerangka pikir. Adapun teori yang 

dikemukakan sebagai berikut : 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dalam bagian ini peneliti menggunakan empat penelitian terdahulu, yaitu 

tulisan Seto Wibisono, Hafiez Sofyan dan Rusdi Akbar, Ummu Kaltsum dan 

Abdul Rohman, dan Indraswari Kusumaningrum. Berikut jabaran penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai acuan peneliti : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul 

Penelitian 

Peneliti dan 

Tahun 

Hasil Penelitian Titik Pembeda 

1 Pengaruh 

Penerapan 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Seto Wibisono 

(2013) 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ketiga variabel yakni 

perencanaan 

anggaran, 

implementasi angaran 

dan 

pertanggungjawaban 

anggaran berpengaruh 

positif terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi  

pemerintah. 

- Dalam penelitian 

kuantitatif ini, peneliti 

menggunakan teori 

agency yang 

menggunakan sudut 

pandang adanya 

hubungan pihak satu 

dengan pihak yang 

lain. 

- Fokus dalam 

penelitian ini adalah 

adanya penerapan 

penganggaran yang 

menjadi variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peencanaan dalam 

sistem 

pertanggungjawaban. 

2 Hubungan 

Faktor Internal 

Institusi dan 

Implementasi 

Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(SAKIP) di 

Pemerintah 

Daerah” 

Hafiez Sofyan 

dan Rusdi Akbar 

(2013) 

 

Penelitian kuantitatif 

ini memiliki hasil 

bahwa faktor-faktor 

yang berhubungan 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

implementasi sistem 

pengukuran kinerja 

adalah faktor 

organisasional, yaitu : 

pelatihan, dan respon 

organisasi yang 

terbuka terhadap 

perubahan, faktor 

karakteristik individu, 

yaitu : self efficacy 

yang tinggi dan sifat 

conscieniousness.  

Jurnal ini 

menggunakan 
institusional theory, 

peneliti mencoba 

menggunakan kacamata 

secara organisasional 

dalam mengkaji SAKIP. 

Selain itu peneliti juga 

menambahkan sudut 

pandang secara 

behavioral dalam hasil 

penelitiannya. 

3 “Pengaruh 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

Terhadap 

akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Melalui Sistem 

Pengendalian 

Inetern Sebagai 

Variabel 

Intervening 

(Studi empiris 

pada Satuan 

Kerja 

Perangakat 

Daearah Kota 

Salatiga) 

Ummu Kaltsum 

dan Abdul 

Rohman (2013) 

Kejelasan tujuan 

anggaran secara 

signifikan 

mempengaruhi 

pengendalian internal 

sistem. Akan tetapi 

kejelasan tujuan 

anggaran secara tidak 

langsung 

mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja 

pemerintah instansi 

melalui variabel 

interventing sistem 

pengendalian internal. 

Dalam penelitian 

kuantitatif ini peneliti 

menggunakan teori 

Kontinjensi sebagai 

teori dalam akuntansi 

manajemen. 

Dalam mengkaji 

sebuah proses kinerja, 

peneliti menggunakan 

Sistem Pengendalian 

Internal sebagai 

sistem bassed kinerja 

dalam menilai sebuah 

proses akuntabilitas. 

4 Pengaruh 

Kejelasan 

Sasasaran 

Anggaran, 

Pengendalian 

Indraswari 

Kusumaningrum 

(2010) 

Penelitian dengan 

tujuan menguji 

pengaruh kejelasan 

sasaran anggaran, 

pengndalian akuntansi 

Dalam penelitian 

kuantitatif ini peneliti 

lebih berfokus pada 

penggunaan Sistem 

Pengendalian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akuntansi dan 

Sistem 

Pelaporan 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Provinsi Jawa 

Tengah 

dan sistem pelaporan 

terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah ini 

memiliki permasalahn 

umum yaitu 

pemerintah sebagai 

penanggung jawa 

pengelolaan keuangan 

daerah ditunt untuk 

melaporkan 

pertanggungjawaban 

nya serta aktivitas 

kinerja sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja. 

Yang mana dalam 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

positif dari ke tiga 

variabel tersebut 

terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah. 

Akuntansi sebasai 

sistem bassedkinerja. 

Selain itu peneliti 

memiliki penguatan 

latar belakang 

permasalahan pada 

perfomance gap 

(celah kinerja). 

5. Efektivitas 

Penerapan 

Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(SAKIP) pada 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Badung (Studi 

Kasus pada 

BKPP; Bagian 

Umum dan 

Perlengkapan 

dan 

Bankesbangpol) 

Yunita Christy 

dkk. (2017) 

Hasil penelitian yang 

didapatkan adalah 

SAKIP yang 

berorientasi pada 

insentif tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja PNS. Akan 

tetapi SAKIP yang 

berorientasi 

eksplorasilah yang 

memiliki pengaruh 

terhadap kinerja PNS 

Penelitian kuantitatif 

menggunakan 

Performance Theory 

Franci-Santos yang 

memiliki 5 cakupan 

besar. Selain itu 

peneliti lebih berfokus 

pada penilaian SAKIP 

sebagai sistem 

pertanggungjawaban 

bassed kinerja.   

Sumber : Diolah Peneliti. Tahun 2018. 

Pertama, Seto Wibisono dalam tulisannya berjudul “Pengaruh Penerapan 

anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemerintah” menggambarkan bahwa terjadi pengaruh positif dari ke tiga 

variabelnya. Dimana penerapan anggaran berbasis yang diturunkan menjadi 3 

variabel berupa perencanaan anggaran, implementasi anggaran, dan 

pertanggung jawaban anggaran memiliki pengaruh yang positif dan serempak 

terhadap akuntabilitas kinerja SKPD di Kota Surabaya. Dengan kata lain jika 

penerapan anggaran berbasis kinerja naik, maka akan akan berbanding lurus 

dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja.
1
 

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan agency theory yang 

mana termasuk pendekatan behavioralisme yang mana individu tersebut 

diwakili oleh pemerintah yang harus membuat perencanaan, implementasi, dan 

pertanggungjawaban anggaran. Peneliti menghadirkan tulisannya dengan 

ontology positivis yang mana kinerja sebuah instansi pemerintah daerah dapat 

diukur dengan 3 variabel dan penerapan anggaran sebagai indikatornya. Hal ini 

menunjukkan bahwa realita penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dilihat 

dan diukur, sehingga tepat jika metode yang digunakan adalah kuantitatif. 

Akan tetapi dalam penyajian data pembahasan, peneliti hanya menjelaskan 

secara deskriptif saja, dalam artian membaca table. Hal ini sangat kurang 

menarik, karena pembaca tidak bisa mengetahui alasan berbanding lurusnya 

pengaruh penganggaran berbasis kinerja dengan kinerja instansi pemerintah. 

Hasil penelitian ini kurang menjawab pertanyaan penelitian. 
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 Seto Wibisono. September 2016. Pengaruh Penerapan anggaran Berbasis Kinerja Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 5. No. 9. Hlm. 

19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kedua, Jurnal yang berjudul “Hubungan Faktor Internal Institusi dan 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

Pemerintah Daerah” yang ditulis oleh Hafiez Sofyan dan Rusdi Akbar, 

bertujuan untuk menguji hubungan faktor teknis, organisasional, karakteristik 

individu pegawai pemda dan implementasi pengukuran kinerja di tingakat 

pemerintah daerah istimewa Yogyakarta.
2
 Dalam temuan tulisan tersebut 

menjelaskan bahwa implementasi SAKIP ditentukan oleh faktor organisasional 

yaitu pelatihan dan respon organisasi yang terbuka pada perubahan. Selain itu 

self efficacy dan conscientiousness menjadi faktor individu yang berpengaruh 

postif pada SAKIP dan juga pada penggunaan informasi kinerja. 

Peneliti menggunakan teori institusional yang menggambarkan bahwa 

sebuah sistem pengukuran kinerja erat kaitanya dengan penemuan aspek 

pendukung dan penghambat tercapainya tujuan organisasi, yang mana hal ini 

SAKIP menjadi stimulus pencapaian kinerja. Dilihat dari sisi teoritis, sama 

dengan literature sebelumnya bahwa tulisan ini dikategorikan menggunakan 

ontology postivis dan penggunaan pendekatan behavioralisme dengan alasan 

yang sama. Yang menjadi menarik dan dijadikan sebagai acuan 

adalahpenelitimenganalisis betul tabel hasil penelitian, tidak sekedar membaca 

tabel. Sehingga memunculkan saran yang sesuai dengan permasalahan analisis. 

Ketiga, Ummu Kaltsum dan Abdul Rohman menggunakan teori 

Kontijensi dalam jurnal berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran 

                                                           
2
 Hafiez Sofyan dan Rusdi Akbar. Desember 2013. Hubungan Faktor Internal Institusi dan 

Implementasi Ssitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. 

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 10. No. 2. Hlm. 184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terhadap akuntabilitas Kinerja Instasnis Pemerintah Melalui Sistem 

Pengendalian Inetern Sebagai Variabel Intervening (Studi empiris pada Satuan 

Kerja Perangakat Daearah Kota Salatiga)”. Dalam temuannya, mereka 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap 

sistem pengendalian intern. Selain itu juga terdapat pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui sistem 

pengendalian intern sebagai variable intervening.
3
 Peneliti tidak menjelaskan 

mengapa pengaruh itu terjadi sehingga analisis hasil penelitian dirasa kurang. 

Yang menjadi menarik adalah saat pemerintah daerah kota Yogyakarta 

mendapat nilai SAKIP “B” namun tidak diseimbangi dengan pencapaian nilai 

SAKIP oleh kabupaten/kotanya. Yang mana diperkuat dengan posisi kota 

Salatiga yang mendapat nilai terendah dengan nilai “D’. Sehingga sangat 

menarik mengapa hal ini bisa terjadi. Seharusnya dalam penelitian ini juga 

harus mengungkapkan ketidaksesuaian tersebut. Selain itu variable yang 

digunakan oleh peneliti merupakan variable baru atau berbeda dengan 

penelitian sebelumnya sehingga memunculkan hasil yang variatif.  

Keempat, tesis yang ditulis oleh Indraswari Kusumaningrum ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan fokus penelitian menguji pengaruh 

kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi pada 

proses akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi jawa tengah. Peneliti 

menggunakan analisis regresi dalam menganalisis data dengan hasil penelitian 

                                                           
3
 Ummu Kaltsum dan Abdul Rohman. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melaui Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel 

Intervening. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Vol. 1. No. 

1. Hlm. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menunjukkan bahwa ketiga variabel diatas memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peneliti dilatar 

belakangi oleh nilai LAKIP pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 2008 

dengan kategori baik. Akan tetapi ternyata dalam LAKIP tersebut masih 

terdapat celah kinerja. Yang mana performance gap tersebut dikarenakan 

perbedaan target kinerja dengan realisasinya yang lebih rendah. Sehingga 

peneliti beranggapan bahwa dalam penyusunan LAKIP pemerintah provinsi 

Jawa Tengah tahun 2008 tersebut perlu mendapat komitmen perbaikan 

bersama. 

Kelima,  Jurnal yang berjudul Efektivitas Penerapan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintahan Daerah 

Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik) menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang mana dalam 

penelitian ini terdapat lima kelompok peran sistem yaitu (1) mengukur kinerja; 

(2) stratgey management; (3) internal dan eksternal komunikasi; (4) 

mempengaruhi perilaku; (5) pembelajaran dan manangkap umpan balik.
4
 Hasil 

penelitian yang didapatkan adalah SAKIP yang berorientasi pada insentif tidak 

berpengaruh terhadap kinerja PNS. Akan tetapi SAKIP yang berorientasi 

eksplorasilah yang memiliki pengaruh terhadap kinerja PNS. 

                                                           
4
 Yunita Christy. 2017. Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik). Vol. 9. No. 2. Jurnal Akuntansi Universitas Maranatha. Hlm. 95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Kinerja 

 Kinerja (performance) merupakan hasil kerja yang secara kualitas dan 

kuantitas dilakukan oleh seseorang atau kelompok pegawai dalam melaksanakan 

fungsi, tugas dan tanggung jawab yang diemban. Selain itu kinerja merupakan 

hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau kelompok kerja yang mana 

dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawabnya memiliki legalitas, 

ketaatan hukum dan kesesuaian terhadap moral maupun etika.
5
 Sehingga prestasi 

kerja ini menghasilkan sebuah hasil kerja (out put) dengan kualitas dan kuantitas 

dalam kurun periode tertentu yang dicapai berdasarkan tanggung jawabnya. 

 Dalam mencapai tujuan kerja atau hasil kerja tentunya seorang individu 

maupu kelompok telah merencanakan sasaran dan tujuan. Hal tersebut digunakan 

sebagai indikator kemajuan dalam mewujudkan sasaran atau tujuan kerja tersebut. 

Terdapat lima indikator dalam kinerja yaitu input, output, outcome, benefit, dan 

impact. Indikator pertama adalah input. Input menjadi segala kebutuhan dengan 

tujuan agar rancangan kegiatan yang telah disusun oleh seseorang atau organisasi 

menghasilkan keluaran yang ditentukan. Input ini dapat berupa pendanaan, 

sumber daya manusia, kebijakan dan juga ketersediaan informasi. 

 Kedua, indikator output menjadi sesuatu yang diharapkan atas pelaksanaan 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Output bisa berupa keluaran berbentuk fisik 

maupun nonfisik. Outcome menjadi indikator ketiga yang mana menjadi bentuk 
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 Suryadi Prawirosentono. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cerminan berfungsi tidaknya sebuah penyelenggaraan kegiatan. Outcome dapat 

diukur berdasarkan jangka waktu tertentu. Biasanya pengukuran outcome 

membutuhkan waktu yang cukup lama (outcome final). Namun outcome juga 

dapat diukur dalam kurun waktu yang cukup singkat melalui pengukuran outcome 

antara. Indikator keempat adalah benefit atau manfaat. Manfaat ini merupakan 

indikator terkait tujuan akhir dari sebuah pelaksanaan kegiatan. Tujuan akhir ini 

dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Indikator kelima adalah 

impact atau dampak. Dampak atau impact menjadi salah satu ukuran tingkat 

pengaruh yang ditimbulkan baik secara sosial, ekonomi atau kepentingan laiinya 

yang ingin dicapai oleh pencapaian kinerja. Sehingga dampak ini dijadikan 

sebagai capaian dengan ukuran jangka panjang dan lebih luas efeknya. 

2.2.1.1 Manajemen Kinerja 

 Untuk pencapaian tujuan dan sasaran kerja yang lebih baik, sebuah kinerja 

seseorang atau kelompok diperlukan sebuah manajemen kinerja. Manajemen 

kinerja dijadikan sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara berkala dan 

berulang. Manajemen kinerja ini ditujukan untuk membangun kejelasan sasaran 

atau tujuan. Bagi individu, manajamen kinerja ini dapat memberi manfaat untuk 

mengenali rintangan-rintangan peningkatan kerja, penilaian seberapa jauh 

pencapaian kerja hingga mengetahui posisi individu dalam bekerja.
6
 Sedangkan 

bagi sebuah organisasi, manajemen kinerja berguna sebagai pengelolaan 

dokumentasi masalah-masalah kerja secara teratur, memotivasi pekerja, 
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 Robert Bacal. 2002. Performance Management. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



meningkatkan komitmen, hingga pengambilan keputusan dalam memperbaiki 

keadaan organisasi atau perusahaan. 

 Dengan adanya manajemen kinerja, sebuah pelaksanaan kinerja tentunya 

akan mendapatkan penilaian kinerja. Yang mana ini merupakan usaha pimpinan 

dalam menilai capaian kerja dalam sebuah perusahaan yang dipimpinnya. 

Penilaian ini dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk mengatahui 

sejauh mana seorang pegawai melaksanakan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya dengan instrumen-instrumen penilaian kinerja yang telah ditetapkan.  

2.2.1.2 Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat 

efisiensi dan efektifitas sebuah kegiatan dalam kata lain menjadi tolak ukur. 

Selain itu penilaian kinerja ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

pekerjaan. Sehingga dapat melahirkan penafsiran tentang tindakan apa yang harus 

dilakukan guna memperbaiki keputusan dengan pemberian umpan balik pada 

karyawan yang dinilai.  

 Dalam mengukur kinerja terdapat beberapa perbedaan indikator yang 

digunakan. Seperti penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonedia Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi pegawai negeri sipil. 

Penilian kinerja didasarakan oleh prinsip objektifitas, terukur, akuntabilitas, 

partisipasi, dan transparansi.
7
Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa untuk menilai 

prestasi Pegawa Negeri Sipil diperlukan dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai 
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(SKP) dengan bobot 60 % (enam puluh persen) dan perilaku kerja dengan bobot 

40 % (empat puluh persen).
8
 Dalam pengukuran berdasarkan SKP ini terdapat 

aspek penilaian yakni kualitas, kuantitas, waktu dan biaya sesuai dengan 

karakteristik, sifat dan jenis kegiatan. Sedangkan dalam pengukuran perilaku kerja 

didasarkan oleh indikator orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, 

kerjasama dan kepemimpinan. 

2.2.2 Performance Theory oleh Gibson 

 Gibson menyatakan bahwa job performance adalah sebuah hasil dari 

pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kefektifan dengan 

kinerja laiinya. Variabel yang mempengaruhi kinerja adalah individu, psikologis, 

dan organisasi. Variabel individu adalah variabel yang mempengaruhi 

kemampuan seseorang dengan adanya keterampilan baik fisik maupun mental, 

latar belakang individu seperti keluarga, tingkat sosial, pengalamn, umur, jenis 

kelamin hingga asal usul. Sedangkan variabel psikologis meliputi presepsi, sikap, 

kepribadian, dan motivasi. Organisasi menjadi variabel ketiga yang meliputi 

sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan design pekerjaan. Dalam 

sebuah proses kinerja ini dapat menimbulkan tekanan dari dalam diri individu 

yaitu berupa stres. Stres kerja ini merupakan tanggapan atau respon sebagai alat 

penyesuaian yang disebabkan oleh perbedaan individu dalam bekerja, lingkungan, 

hingga peristiwa psikologis lainnya yang berlebihan pada diri seseorang.  
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 Kemampuan atau keterampilan menjadi hal yang berperan penting untuk 

mengarahkan perilaku dan kinerja seseorang. Kemampuan tersebut yang dimiliki 

oleh seseorang dapat berasal dari latihan atau bawaan sejak lahir. Kemampuan ini 

berhubungan dengan keterampilan seseorang dalam berkomunikasi dengan jelas, 

bekerjasama dengan individu yang lain, dan menyelaraskan diri dengan kemauan 

atau kehendak manajer. Sehingga persyaratan kerja dalam bekerja dapat mencapai 

sebuah kinerja. Dalam aspek individu ini, jenis kelamin juga memiliki pengaruh 

penting daam kinerja sebuah organisasi atau perusahaan. Yang mana sejatinya 

tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara kemampuan, kreativitas dan 

kecerdasan antara laki-laki dan perempuan.  

 Dari variabel psikologi, presepsi seseorang menjadi faktor dalam kinerja 

karena menjadi proses kognitif dalam memilih, mengatur, menyimpan dan 

menginterpretasikan tugas-tugas yang menjadi wewenang dalam bekerja. Cara 

bekerja seseorang berbeda-beda akan tetapi dibalik itu memiliki arti yang lebih 

banyak untuk mengerti perilaku daripada keadaan itu sendiri.
9
 Selain itu sikap 

seseorang dapat berpengaruh terhadap kinerjanya dikarenakan sikap menjadi 

keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari dan diatur untuk memberikan 

pengaruh pada respon seseorang terhadap rekan kerja, atau keadaan dalam 

bekerja.
10
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Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., dan Donnelly, J. H.. 2008. Organisasi, Perilaku, Struktur, dan 
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 Disamping itu motivasi sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang 

dapat menggerakkan atau mengarahkan perilaku untuk mengambil sebuah 

tindakan. Yang terjadi adalah manajer kerap menyukai memotivasi karyawannya 

secara positif untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang tinggi.
11

 

Nantinya akan timbul sebuah presepsi seseorang terhadap pekerjaannya yang 

didasarkan pada faktor lingkungan kerja.  

 Dalam variabel organisasi Gibson menjelaskan bahwa kompensasi sebagai 

bentuk timbal balik kerja berupa upah atau gaji yang diterima karyawan sebaga 

pengganti jasa menjadi faktor dalam kinerja. Imbalan tersebut dapat menarik 

seseorang untuk bergabung dalam organisasi atau perusahaan untuk tetap bekerja 

dan memicu motivasi kerja. Sehingga tujuan peningkatan prestasi kerja dapat 

tercapai. Dalam variabel ini kepemimpinan sebagai kemampuan untuk 

mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan juga menjadi faktor penentu 

kinerja. 
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2.2.3 Teori Model Satelit Kinerja Organisasi oleh Paul Harsey et al 

 Sebuah proses kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Dalam satelit model yang dikemukakan oleh Paul Harsey et al, mengatakan 

bahwa kinerja organisasi diperoleh dari terjadinya integritas dari faktor-faktor 

pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, proses sumber daya 

manusia, dan struktur.
12

Dalam faktor pengetahuan mencakup adanya 

permasalahan teknis, administratif, proses kemasnusiaan dan sistem. Sumber daya 

non manusia meliputi peralatan, pabrik, lingkungan kerja, teknologi dan dana 

yang dipakai. Posisi startegis meliputi permasalahan bisnis atau pasar, kebijakan 

sosial, dan perubahan lingkungan. Proses kemanusiaan meliputi sikap dan norma 

yang berlaku dan adanya interaksi. Sedangkan struktur mencakup permasalahan 

organisasi, sistem manajemen yang digunakan, sistem informasi dan fleksibelitas.

 Dari variabel diatas Paul Harsey et al merumuskan bahwa untuk 

pelaksanaan kinerja terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi kinerja dengan 

dirumuskan melalui akronim ACHIEVE. 

 A – Ability (knowledge dan skill) 

 C –  Clarity (Understanding atau role perception) 

 H – Help (Organizational support) 

 I – Incentive (motivation atau willingness) 

 E – Evaluation (coaching dan legal personnel practices) 

 V –  Validity (valid dan legal personel pratices) 
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 E – Environtment(environtment fit) 

 Sehingga dapat diketahui bahwa sebenarnya kinerja sangat diperngaruhi 

oleh faktor yang internal dalam diri pekerja sendiri sebagai bentuk kemampuan 

atau kompetensi. Selain itu faktor organisasi sebagai wujud seberapa besar 

pengaruh pemimpin memberdayakan pekerjanya dalam mengahrgai pekerja, 

membantu peningkatan kinerja dan kemampuan kerja melalui coaching, 

mentoring, dan counselling.
13

 

2.2.4 Performance Measures Theory oleh Paul Harsey et al 

 Untuk menentukan indikator kinerja terkadang menggunakan secara 

beragatian dengan pengukuran kinerja (performance measures). Pengukuran 

kinerja ini terkait dengan hasil yang diakuantitatifkan dan mengusahakan data 

setalah kejadian.
14

Pengukuran kinerja ini juga disarakan pada sudut pandang 

prospektif atau melihat ke masa yang akan datang dan retrospektif atau melihat ke 

belakang. Dalam teori ini kinerja ditentukan oleh tujuan dan motif kerja. Yang 

mana tujuan kerja yang hendak dicapai memerlukan adanya motif. Karena dengan 

tanpa adanya dorongan sebuah sasaran kerja mustahila akan tercapai. Dengan 

demikian tujuan dan motif menjadi variabel utama.  

 Meskipun tujuan dan motif menjadi variabel utama dalam pengukuran 

kinerja, sebuah pelaksanaan kinerja juga memerlukan dukungan variabel lainnya. 

Variabel tersebut meliputi standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, dan 
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peluang. Kriteria ini dijadikan sebagai acuan untuk menciptakan keefektifitasan 

dan keefisiensian kerja. Dalam artian melakukan hal yang benar dan melakukan 

sesuatu dengan cara yang benar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan 2.1 

Alur Pikir Performance Measures Theory oleh Paul Harsey et al 

 

 

 

 

 

Sumber : Paul Harsey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johsnon, 

Management of Organizational Behavior (1963) Diolah Peneliti 

Dari gambar diatas diketahui bahwa tujuan (goals) dijadikan sebagai 

keadaan yang berbeda secara aktif dicari oleh seorang individu atau kelompok. 

Tujuan menjadi pandangan akan masa yang akan datang. Tujuan menjadi arahan 

bagi seseorang atau kelompok untuk menentukan kemana arah kinerja yang harus 

dicapai. Untuk mencapai tujuan, diperlukan adanya kemampuan dan kemauan 

yang berasal dari individu, kelompok dan organisasi.
15

 Kinerja individu atau 

organisasi dapat dikatakan berhasil jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Standar (standard) menjadi sangat penting karena menjadi pengingat 

sebuah tujuan kapan dapat diselesaikan. Standar menjadi ukuran tingkat 

ketercapaian sebuah tujuan. Sehingga jika dalam pengukuran kinerja tidak ada 

standar yang ditetapkan maka tidak akan diketahui kapan tujuan yang ditetapkan 
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tercapai.
16

 Selain itu standar juga dapat dijadikan patokan tingkat keberhasilan, 

dalam kata lain standar menjawab apakah tujuan gagal atau berhasil. Kinerja 

dapat dikatakan berhasil jika mampu mencapai standar yang ditentukan antara 

bawahan dan atasan. 

Umpan balik (feedback) memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan dan 

standar. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, 

dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar.
17

 Umpan balik ini juga 

berfungsi sebagai alat untuk mempertimbangkan tujuan sebenarnya. Yang mana 

tujuan tersebut dapat diterima oleh pekerja sebagai tujuan yang bermakna dan 

berharga. Umpan balik ini dijadikan sebagai masukan untuk mengukur sejauh 

mana kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Sehingga dapat 

diketahui bagaimana evaluasi kinerja dan hasil umpan balik dapat dijadikan untuk 

memperbaiki kinerja. 

Sarana (means) merupakan sumber daya yang dapat digunakan dalam 

mencapai tujuan. Sarana ini sebagai pembantu dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan dalam mencapai tujuan. Dapat dikatakan saran alat 

faktor penunjang. Tanpa adanya sarana atau alat pekerjaan tidak akan dapat 

dikerjakan. Sehingga tugas-tugas dalam pekerjaan yang bersifat spesifik tidak 

dapat dilakukan.
18

 

                                                           
16

Ibid.  
17

Ibid.  
18

Ibid. Hlm. 104.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompetensi (competence) merupakan syarat utama dalam kinerja. 

Kompetensi berasal dari kemampuan seseorang yang dimiliki dari lahir atau 

diperoleh dengan latihan yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan dengan 

baik. Seseorang haruslah memiliki kompetensi yang lebih agar pekerjaannya 

berjalan dengan baik. Yang mana kompetensi ini memungkinkan seseorang 

mewujudkan tugas yag berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan.
19

 

Motif (motive) merupakan pendorong bagi seseorang untuk mengerjakan 

sesuatu. Dalam bekerja seseorang haruslah memiliki dorongan kuat untuk 

menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Dorongan tersebut dapat berasal dari 

dalam diri atau faktor eksternal. Seperti manajer yang memberikan fasilitas gaji 

atau insentif, pemberian reward dan pengakuan kerja, penetapan tujuan kerja yang 

menantang, meminta umpan balik, hingga pemberian kebebdana dalam 

melakukan pekerjaan. Contoh tersebut dapat menjadi dorongan bagi pekerja untuk 

semangat bekerja untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. 

Peluang (opportunity) dijadikan sebagai kesempatan untuk menunjang 

peningkatan prestasi kerja. Dalam peningkatan prestasi kerja ini dapat ditentukan 

oleh ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat.
20

 Sehingga jika 

mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak atau memiliki nilai prioritas yang 

tinggi maka dapat dipastikan akan mengambil jatuh waktu yang lebih. Sedangkan 

ketidakpercayaan dalam bekerja terhadap kualitas layanan yang berpengaruh pada 
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kepuasan konsumen akan menghambat kemapuan memenuhi syarat untuk 

berprestasi. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan teori Performance 

Measure oleh Paul Harsey et al. Karena dalam teori tersebut dijelaskan rinci 

bagaimana sebuah kinerja dapat diukur. Jika dibandingkan dengan teori 

Performance Gibson dan teori Satelit kinerja organisasi Paul Harsey et al, 

performance measure  theory oleh Paul Harsey lebih mencakup instrumen Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Cakupan faktor-faktor 

penilaian kinerja berdasarkan teori tersebut dapat mendukung sebuah pelaksanaan 

SAKIP. 

2.2.5 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

 Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

menjelaskan bwah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

menjadi sebuah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur 

yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, 

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Dalam pelaksanaannya, prosedur penyunanan penetapan kinerja daerah, semua 

instansi pemerintah wajib untuk menyusun out put dari SAKIP ini. Out put dari 

sistem ini berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

yang disusun oleh setiap instansi. Dalam linkup pemerintah daerah, instansi 

pemerintah daerah secara kolektif dari segala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(SKPD) akan melaporkan kinerjanya dalam bentuk LAKIP tahunan. Yang mana 

laporan tersebut sebagai bukti pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah 

daerah dalam penggunaan APBD.  

 Selanjutnya untuk mengatahui sejauh mana instansi pemerintah dalam 

mengimplementasi SAKIP-nya, maka dalam proses peningkatan kinerja instansi 

pemerintah perlu adanya suatu evaluasi SAKIP. Sehingga Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan 

No 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP. 

Peraturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2014 tentang SAKIP. Dalam evaluasi cakupan peraturan tersebut terdapat 

lima variabel ukuran yaitu penilaian terhadap perencanaan kinerja, pengukuran 

kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
21

 

 Kelima variabel tersebut dijabarkan ke dalam indikator-indikator. Dalam 

perencanaan kinerja terdapat penilaian rencana startegis yang meliputi pemenuhan 

Renstra, kualitas Renstra dan implementasi Renstra. Selain itu juga terdapat 

perencanaan kinerja yang meliputi pemenuhan perencanaan kinerja tahunan, 

kualitas perencanaan kinerja tahuan, dan implementasi perencanaan kinerja 

tahunan.  

 Sedangkan dalam variabel ke dua yaitu pengukuran kinerja terdapat 

indikator pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi 

pengukuran. Dalam vaiabel ke tiga yaitu pelaporan kinerja terdapat indikator 
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pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, pemanfaatan informasi kinerja. 

Variabel keempat yaitu evaluasi kinerja yang memiliki tiga indikator yaitu 

pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi. Sedangan 

dalam variabel kelima yaitu capaian kinerja yang memiliki empat indikator 

meliputi kinerja yang dilaporkan (output), kinerja yang dilaporkan (outcome), 

kinerja tahun berjalan (benchmark) dan kinerja laiinya. 

Tabel 2.2 

 Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

 

No Variabel Indikator 

1 Perencanaan Kinerja a. Rencana Startegis 

- Pemenuhan Renstra 

- Kualitas Renstra 

- Implementasi Renstra 

b. Perencanaan Kinerja Tahunan 

- Pemenuhan Perencanaan Kinerja 

Tahunan 

- Kualitas Perencanaan Kinerja 

Tahunan 

- Implementasi Perencanaan Kinerja 

Tahunan 

2 Pengukuran Kinerja a. Pemenuhan pengukuran 

b. Kualitas pengukuran 

c. Implementasi pengukuran 

3 Pelaporan Kinerja a. Pemenuhan pelaporan 

b. Penyajian informasi kinerja 

c. Pemanfaatan informasi kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Evaluasi Kinerja a. Pemenuhan evaluasi 

b. Kualitas evaluasi 

c. Pemanfaatan hasil evaluasi 

5 Capaian Kinerja a. Kinerja yang dilaporkan (output) 

b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 

c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 

d. Kinerja lainnya. 

Sumber : Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi menerbitkan Peraturan No 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi 

Atas Implementasi SAKIP. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Dalam bagian ini peneliti membuat kerangka pikir dengan sumber 

performance measures theory oleh Paul Harsey et al. Kerangka pemikiran ini 

bertujuan untuk menjelaskan fokus penelitian yang menunjukkan variabel 

penelitian yaitu pengaruh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(SAKIP) sebagai variabel independen dan kinerja aparatur pegawai pemerintah 

Kota Batu sebagai variabel dependen. Berikut merupakan kerangka pemikiran 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan 2.2 

Kerangka pikir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   : Memiliki pengaruh yang signifikan (parsial) 

   : Tidak memiliki pengaruh yang signifikan (parsial) 

   : Memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan. 

Sumber : Diolah Peneliti. Tahun 2019. 

2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang menjadi objek 

penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batu (X) dan kinerja Aparatur Sipil Negara 

Kinerja Aparatur Sipil 

Negara Kota Batu 

(Y) 

 

Permasalahan  

Buruknya nilai SAKIP Kota Batu pada tahun 2017 yang disebabkan 

ketidaksinkronan anggaran dan Inskonsistensi pengerjaan program sehingga 

perlunya peningkatan kinerja aparatur 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) (X) 

1. Perencanaan Kinerja (X1) 

2. Pengukuran Kinerja (X2) 

3. Pelaporan Kinerja (X3) 

4. Evaluasi Kinerja (X4) 

5. Capaian Kinerja (X5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kota Batu (Y). Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan Hipotesis Nol 

(H0) dan Hipotesis Alternatif (Ha). Yang mana jika H0 diterima maka Ha ditolak, 

dan jika H0 ditolak maka Ha diterima. Berdasarkan rumusan, kajian teoritis dan 

kerangka konseptual di atas maka hipotesisnya adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batu 

Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

H0 :β0 = 0 (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasni Pemerintah (SAKIP) Kota Batu 

tidak berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu) 

Ha : β1 ≠ 0 (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasni Pemerintah (SAKIP) Kota Batu 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu) 

2.5 Hipotesis Penelitian 

 Berikut merupakan hipotesis penelitian : 

1. H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perencanaan kinerja 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara perencanaan kinerja 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

2. H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengukuran kinerja 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengukuran kinerja 

terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

3. H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelaporan kinerja terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaporan kinerja terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara evaluasi kinerja terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara evaluasi kinerja terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

5. H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara capaian kinerja terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara capaian kinerja terhadap 

kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

6. H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau 

simultan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja terhadap kinerja Aparatur 

Sipil Negara Kota Batu. 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau 

simultan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja terhadap kinerja Aparatur 

Sipil Negara Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti membahas tentang metode penelitian. Metode 

penelitian dijadikan sebagai cara untuk mengetahui alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian. Sehingga metode penelitian dianggap sangat penting oleh 

peneliti. Karena dalam penggunaan metode yang tepat akan menghasilkan hasil 

penelitian yang tepat pula. Artinya apabila peneliti telah menggunakan 

metodologi yang sesuai dengan apa yang diteliti maka hasil penelitian tersebut 

dapat dipertanggung jawabkan. Mengingat pentingnya metode penelitian, maka 

dalam penelitian disusun dengan betul-betul sistematis, tidak simpang siur. Yang 

mana harapan peneliti adalah antara alur permasalahan dan penyelesaian 

masalahnya dapat ditulis dengan lancar dan sempurna. Dalam bab ini peneliti 

akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, definisi konsep dan 

definisi operasional, populasi dan sempel, teknik penarikan sampel, pengukuran, 

dan analisa data. Metode penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut.  

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis 

dan terukur. Hal ini disebabkan karena peneliti ingin mendapatkan jawaban atas 

permasalahan yang diteliti. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian 

Kuantitatif dengan metode survey serta menggunakan teknik analisis Stastistik 

Inferensial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada data-data 

numerikal yang diolah dengan metode statistika.
1
 Selain itu penelitian ini 

dijadikan bahan untuk menguji sebuah teori, penyajian suatu fakta atau 

mendekripsikan statistik, dan menunjukkan hubungan antar variabel.
2
 Selain itu 

penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin diketahui.
3
 Menurut Priyono metode survey merupakan 

jenis penelitian kuantitatif berdasarkan pengambilan data. Penelitian ini 

menggunakan kuioser atau wawancara sebagai instrumen penelitian.
4
 Dalam 

pelaksanaan survey, kondisi penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti. 

Sedangkan Statistik Inferensial menurut Sugiyono adalah teknik analisis data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang jelas dan teknik 

pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.
5
 Dalam artian, 

hasil analisis menjadi sebuah hasil yang bersifat generalisasi menggambarkan 

keseluruhan populasi. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di pemerintahan daerah 

Kota Batu yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman No.507 Pesanggrahan, 

Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Yang mana pemerintah daerah 

Kota Batu memiliki 38 Oraganisasi Perangkat Daerah.  
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3.3 Definisi Konseptual dan Definis Operasional 

Menurut Sugiyono, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.
6
 

3.3.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa 

konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif 

masih bisa dipahami maksudnya.
7
 

3.3.1.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai 

aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan 

dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam 

rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah.
8
 

3.3.1.2 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan 

mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian 

misi melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu 

proses.
9
 Selain itu pengukuran kinerja ini sebagai alat untuk 

                                                           
6
 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hlm. 

38. 
7
 Azwar. Op. Cit. Hlm. 72. 

8
 Perpres Republik Indonesia Pasal 1 nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah.   
9
 Stout. 1993. The Role of Planninging in Coordinated Decision Making. Santa Monica. Hlm. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengetahui sejauh mana pencapaian target didapatkan. Pengukuran 

kinerja merefleksikan filosofi dan kultur dari suatu organisasi serta 

menggambarkan seerapa baik suatu kinerja telah diselesaikan dengan 

biaya, waktu, dan kualitas yang optimal.
10

 

3.3.2 Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal 

dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak.
11

 Dalam 

definis operasional ini dijelaskan bagaiamana variabel dirumuskan 

berdasarkan karakteristiknya. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang 

digunakan yaitu : 

1. Variabel Independen (X) 

Berdasarkan Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP 

terdapat lima variabel dalam cakupan peraturan tersebut. Berikut merupakan 

lima variabel tersebut : 

1. Perencanaan Kinerja (X1) 

2. Pengukuran Kinerja (X2) 

3. Pelaporan Kinerja (X3) 

4. Evaluasi Kinerja (X4) 

5. Capaian Kinerja (X5) 

Perencanaan Kinerja, merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

                                                           
10

 Tatikonda dan Tatikonda. 1998. We Need Dynamic Performance Measures. US. Journal 

Management Accounting. Hlm. 67. 
11

 Azwar. Op. Cit. Hlm. 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui 

berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kierja ditetapkan rencana 

capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat 

sasaran dan kegiatan.
12

 Yang dimaksudkan diatas adalah bahwa sasaran 

menjadi poin sebagaimana dimuat dalam sebuah dokumen renstra, yang akan 

diwujudkan pada tahun kerja yang bersangkutan. Sedangkan program 

menjadi hal yang berada dalam lingkup kebijakan yang tertuang dalam 

rencana strategik yang kemudian ditetapkan program-program yang akan 

diwujudkan dalam tahun kerja bersangkutan. Kemudian, kegiatan menjadi 

sebuah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh 

sebuah instansi pemerintah berdasarkan kebijakan dan program. 

Pengukuran Kinerja, digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi 

pemerintah.
13

Pengukuran kinerja ini menjadi sebuah hasil dari penilaian yang 

bersifat sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam 

pengukuran kinerja tersebut, digunakan data berupa internal dan eksternal 

yang dimanfaatkan sebagai data kinerja yang telah menguraikan perencanaan 

kinerja. Menurut Lembaga Administratif Negara, pengukuran kinerja ini 

menjadi tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator 

kinerja kegiatan.
14

 Selain itu juga menjadi tingkat pencapaian target dari 

                                                           
12

 Lembaga Administrasi Negara. 2003. Hlm. 12 
13

Ibid. Hlm. 18. 
14

Ibid. Hlm. 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen 

Rencana Kinerja. 

Pelaporan Kinerja, sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai bukti 

kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja 

secara tertulis, periodik dan melembaga. Hal ini bertujuan untuk 

mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam jangka waktu 

tertentu setiap tahun anggaran berlangsung. Dalam pelaporan kinerja ini, 

sebuah instansi pemerintah harus menjelaskan keberhasilan dan kegagalan 

tingkat kinerja yang dicapainya. Yang mana pelaporan kinerja ini menjadi 

output dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berupa Laporan 

Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Evaluasi Kinerja, demi mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan 

dan kendala dari misi yang terlaksana, sehingga dapat dinilai dan dipelajari, 

maka program tersebut harus dievaluasi. Evaluasi kinerja tersebut dianalasisi 

keefektifan dan tingkat efisienitasnya melalui data nilai yang diinput. 

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang 

menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau 

dampak.
15

 Selain itu, analisis dilakukan untuk mengetahui perkembangan 

kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien yang 

tentunya harus sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan. Sehingga sinkrosisasi menjadi hal paling penting demi keakuratan 

data dalam mengevaluasi. 

                                                           
15

Ibid. Hlm. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capaian Kinerja, menjadi indikator terkahir dalam Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijadikan tolak ukur 

keberhasilan sebuah program dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian ini 

berupa kinerja yang dilaporkan. Capaian menjadi penting dan berhasil jika 

capaian tersebut tidak hanya berupa output saja, melainkan outcome yang 

memiliki benefit, dan impact.  

2. Variabel Dependen (Y) 

Pengukuran kinerja ini juga disarakan pada sudut pandang prospektif 

atau melihat ke masa yang akan datang dan retrospektif atau melihat ke 

belakang. Yang mana kinerja dipengaruhi oleh standar, umpan balik, alat atau 

sarana, kompetensi dan peluang. Konsep kinerja diturunkan dalam 

pengukuran kinerja aparatur sebagai variabel dependen (Y). 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

 

Konsep Variabel Indikator Item 

Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(SAKIP) 

Perencanaan 

Kinerja 

(X1) 

Rencana Strategis - Pemenuhan Renstra 

- Kualitas Renstra 

- Implementasi Renstra 

Perencanaan 

Kinerja Tahunan 

- Pemenuhan Perencanaan 

Kinerja Tahunan 

- Kualitas Perencanaan Kinerja 

Tahunan 

- Implementasi Perencanaan 

Kinerja Tahunan 

Pengukuran 

Kinerja(X2) 

Pemenuhan 

Pengukuran 

- Kinerja yang dapat diukur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kualitas 

Pengukuran 

- Dasar untuk menilai tingkat 

keberhasilan atau kegagalan 

kinerja yang dijanjikan 

Implementasi 

Pengukuran 

- membandingkan realisasi 

dengan target kinerja 

- membandingkan capaian 

kinerja tahun ini dengan 

beberapa tahun terakhir 

Pelaporan 

Kinerja 

(X3) 

Pemenuhan 

Laporan 

- Mekanisme pencatatan 

program dan kegiatan yang 

akurat. 

- Kontrak kinerja 

- Sebagai bahan penyampaian 

penganggaran secara 

transparan 

Penyajian 

informasi kinerja 

- Rencana anggaran 

- Penggunaan anggaran 

- Pertanggungjawaban yang 

transparan 

Pemanfaatan 

informasi kinerja 

- Sebagai informasi 

berorientasi kepada 

kepentingan masyarakat 

- Sebagai bahan pencegahan 

penggunaan dana APBN/D 

untuk kegiatan yang tidak 

dapat 

dipertanggungjawabkan 

Evaluasi 

Kinerja 

(X4) 

Pemenuhan 

evaluasi 

- Informasi implementasi 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Monitor tindak lanjut 

rekomendasi hasil evaluasi 

periode sebelumnya 

Kualitas evaluasi - Penilaian keberhasilan 

program 

- Rekomensasi perbaikan 

perencanaan 

Pemanfaatan hasil 

evaluasi 

- Sebagai bahan peningkatan 

akuntabilitas 

- Sebagai bahan peningkatan 

kinerja 

- Layanan publik 

- Penurunan KKN 

- Patokan program kerja tahun 

kedepan 

Capaian 

Kinerja 

(X5) 

Kinerja yang 

dilaporkan 

(Output) 

- Target program 

- Realisasi program 

 Kinerja yang 

dilaporkan 

(Outcome) 

- Benefit 

- Impact 

Kinerja tahun 

berjalan 

(benchmark) 

- Target program tahun 

sebelumnya 

- Realisasi program tahun 

sebelumnya 

- Capaian program tahun 

sebelumnya 

 Kinerja (Y) Motif - Harapan 

- Insentif 

Tujuan - Target Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Produktivitas 

Umpan Balik - Evaluasi Kerja 

- Realisasi Kerja 

 Peluang - Pemanfaatan waktu kerja 

 Sarana - Lingkungan Kerja 

- Dorongan organisasi kerja 

Standar - Sasaran Kerja 

- Kuantitas Kerja 

- Kualitas Kerja 

- Prestasi Kerja 

- Produkivitas 

- Responsivitas 

- Akuntabilitas 

- Timeliness 

- Perjanjian kerja 

Kompetensi - Pengetahuan  

- Skill 

Sumber : Diolah peneliti. Tahun 2018. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian.
16

 Jadi 

populasi adalah jumlah keseluruhan populasi dari hasil perhitungan secara 

kuantitatif atau kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya.
17

 Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah seluruh 

                                                           
16

 Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. Rineka 39Cipta. Hlm. 

130.37 
17

Ibid66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pegawai pemerintahan Kota Batu.
18

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan populasi aparatur pegawai pemerintah di Kota Batu 

sebanyak 1789 yang tersebar di 29 Organisasi Pemerintah Daerah.  

Tabel 3.2 

Populasi Organisasi Pemerintah DaerahKota Batu 

 

No Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Batu Jumlah 

Sampel 

1. Sekretariat Daerah 190 

2. Sekretariat DPRD 30 

3. Inspektorat 42 

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 53 

5. Badan Keuangan Daerah 119 

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 23 

7. 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah 
43 

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 46 

9. Dinas Kesehatan 39 

10. Dinas Ketahanan Pangan 37 

11. Dinas Komunikasi dan Informatika 66 

12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 83 

13. Dinas Lingkungan Hidup 173 

14. Dinas Pariwisata 63 

15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 87 

16. 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
49 

17. 
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja 
54 

18. Dinas Penanggulangan Kebakaran 46 

19. Dinas Pendidikan 86 

20. Dinas Perhubungan 70 

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 38 

22. Dinas Pertanian 104 

23. 
Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman dan 

Pertanahan 
52 

24. Dinas Sosial 29 

25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 20 

26. Kecamatan Batu 30 

27. Kecamatan Bumiaji 27 

28. Kecamatan Junrejo 32 

                                                           
18

 Data 83Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu. Online. Diakses pada 18 Mei 2018 pukul 00:35. 

Tersedia d173i http://kotabatu.web.id/item/profil-badan-kepegawaian-daerah-bkd-kota-batu/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. Satuan Polisi Pamong Praja 58 

Jumlah 1789 

Sumber : Jumlah Pegawai Baru. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kota Batu. Diolah Peneliti. 2018. 

3.4.2 Teknik Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dengan karakteristik 

tertentu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian dari 

populasi yang dianggap mewakili populasi karena memiliki ciri atau 

karakteristik yang sama.
19

 Sehingga sampel harus dilihat sebagian suatu 

pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri.
20

 Dalam 

penelitian ini peneliti memilih sampel secara acak di 29 Organisasi 

Pemerintah Daerah (OPD) Kota Batu. Sehingga semua populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel (random). Selain itu 

peneliti juga membagi jumlah sampel di setiap OPD dengan proporsi 

yang telah ditentukan berdasarkan jumlah populasi yang tersebar di 

setiap OPD, mengingat terdapat perbedaan jumlah populasi di setiap 

OPD (proportional). Dalam penentuan sampel secara proporsional, 

peneliti menggunakan rumus penentuan sampel proporsional oleh 

Sugiyono (2010). Berikut merupakan perhitungan sampel di setiap 

Organisasi Pemerintah Daerah di Kota Batu. 

 

  

                                                           
19

 Sugiyono. Op. Cit. Hlm. 109. 
20

 Bailey. 1994. Method of Social Reasearch. Simon and Schuster.Hlm. 83. 

Jumlah sampel tiap OPD = 
Jumlah Sampel

Jumlah Populasi
 x Jumlah Populasi tiap OPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Teknik Penarikan Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan random proportional 

sampling. Dalam penarikan sampel peneliti memiliki kriteria khusus terhadap 

sampel. Yaitu aparatur pegawai pemerintah Kota Batu(PNS)berjumlah 1.789 

yang terbagi dalam 29 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Batu.  

Dengan jumlah populasi sampel tersebut peneliti menggunakan rumus slovin 

dalam menentukan jumlah sampel terpilih yang akan menjadi responden. 

  
 

  (  )   
 

Keterangan : 

n : besaran sampel yang dicari 

N  : besaran populasi 

d : nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitiankarena kesalahan penarikan sampel). 

  
    

     (   )    
 

  
    

       
 

  
    

     
 

        

Dari hasil penarikan sampel diatas didapatkan jumlah sampel yaitu 94,7 

maka peneliti membulatkan jumlah sampel tersebut menjadi 95 sampel. Sehingga 

95Aparatur Sipil Negara Kota Batu menjadi responden dalam penelitian ini. Dari 

jumlah responden diatas peneliti akan membagi kuisoner pada jumlah 95 respon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam 29 Organisasi Pemerintah Daerah.Setelah itu peneliti menentukan jumlah 

sampel disetiap OPD berdasarkan rumus penentuan sampel oleh Sugiyono agar 

sampel tersebut tersebar secara proporsional. Berikut merupakan penarikan 

sampel disetiap Organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu. 

Tabel 3.3 

Perhitungan Jumlah Sampel 

 

No Nama OPD Perhitungan 
Jumlah 

Sampel 

1.  Sekretariat Daerah    

    
 x 95 = 10,08 10 

2.  Sekretariat DPRD   

    
 x 95 = 1,59 2 

3.  Inspektorat 
  

    
 x 95 = 2,23 2 

4.  Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

  

    
 x 95 =2,81 3 

5.  Badan Keuangan Daerah 
   

    
 x 95 = 6,31 6 

6.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
  

    
 x 95 = 1,22 1 

7.  Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah 

  

    
 x 95 = 2,28 2 

8.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil 

  

    
 x 95 = 2,44 2 

9.  Dinas Kesehatan 
  

    
 x 95 = 2,07 2 

10.  Dinas Ketahanan Pangan 
  

    
 x 95 = 1,96 2 

11.  Dinas Komunikasi dan Informatika 
  

    
 x 95 = 3,50 4 

12.  Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan 

  

    
 x 95 = 4,40 4 

13.  Dinas Lingkungan Hidup 
   

    
 x 95 = 9,18 9 

14.  Dinas Pariwisata 
  

    
 x 95 = 3,34 3 

15.  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

  

    
 x 95 = 4,61 5 

16.  Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 

  

    
 x 95 = 2,60 3 

17.  Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

  

    
 x 95 = 2,86 3 

18.  Dinas Penanggulangan Kebakaran 
  

    
 x 95 = 2,44 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.  Dinas Pendidikan 
  

    
 x 95 = 4,56 5 

20.  Dinas Perhubungan 
  

    
 x 95 = 3,71 4 

21.  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
  

    
 x 95 = 2,01 2 

22.  Dinas Pertanian 
   

    
 x 95 = 5,52 6 

23.  Dinas Perumahan, Kawasan dan 

Permukiman dan Pertanahan 

  

    
 x 95 = 2,76 3 

24.  Dinas Sosial 
  

    
 x 95 = 1,53 2 

25.  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
  

    
 x 95 = 1,06 1 

26.  Kecamatan Batu 
  

    
 x 95 = 1,59 2 

27.  Kecamatan Bumiaji 
  

    
 x 95 = 1,43 1 

28.  Kecamatan Junrejo 
  

    
 x 95 = 1,69 2 

29.  Satuan Polisi Pamong Praja 
  

    
 x 95 = 3,07 3 

Total 95 95 

Sumber : Diolah Peneliti. Tahun 2018.  

3.6 Pengukuran 

Pengukuran merupakan proses yang logis dan prosedural untuk 

menghasilkan ukuran.
21

 Pengukuran berguna untuk mengidentifikasi jenis 

variabel yang diukur dan memberikan jarak pada skala ukur sebagai standar 

perbandingan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala ukurun Likert. 

Yang mana skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

presepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial.
22

 Dalam penelitian ini 

responden akan mengisi kuisoner dengan empat kategori jawaban yaitu sangat 

setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Yang mana dari keempat 

kategori tersebut memiliki nilai sebagai berikut ; 

a. Sangat Setuju (SS)  : 4 

b. Setuju (S)    : 3 

                                                           
21

 Bernstein, Stephen dan Ruth Bernstein. 1999. Scaum’s Outline of Theory and Problem of 

Elements of Statistics I: Statisctics and Propbability. NY: McGraw-Hill.  
22

 Sugiyono. Op. Cit. Hlm. 132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Tidak Setuju (TS)   : 2 

d. Sangat Tidak Setuju (STS): 1 

3.6.1 Sumber Data 

Berikut merupakan sumber data penelitian : 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari pembagian kuisoner dan 

wawancara kepada responden dan juga informan terkait dalam penelitian 

ini. Data primer ini menjadi data yang diperoleh peneliti secara langsung. 

2. Data Sekunder  

Merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada 

dan bersifat mendukung data primer. Data sekunder ini berupa 

dokumentasi pemerintah Kota Batu yang dipublikasikan atau tidak 

dipublikasikan. 

3.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh akan digunakan 

untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut :  

1. Kuisoner 

Teknik pengumpulan data melalui pembagian formulir dengan 

berikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dibagikan kepada responden terpilih. Pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan dibuat secara terstruktur. 

2. Wawancara 

Metode yang harus dilakukan oleh peneliti dengan cara 

bertatap muka dengan informan untuk menggali informasi. 

Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk 

dijawab oleh informan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengambilan informan berdasarkan 

purposive sampling. Yaitu peneliti memiliki kriteria kepada 

informan yang akan diwawancarai. Yang mana kriteria peneliti 

adalah Aparatur Sipil Negara Kota Batu yang secara langsung 

membantu penyusunan dan mengevaluasi Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Batu. 

Dalam wawancara ini, peneliti mengumpulkan data terkait 

pelaksanaan SAKIP Kota Batu tahun 2017 sebagai penguat 

data yang dikumpulkan berdasarkan media melalui 3 (tiga) 

leading sector SAKIP Kota Batu, selain itu wawancara ini juga 

bermaksud untuk mengetahui proses evaluasi SAKIP Kota 

Batu, dengan dukungan pencarian data tentang pandangan ASN 

Kota Batu terkait pengaruh SAKIP terhadap kinerja ASN 

melalui pandangan responden yaitu para Asn Kota Batu. 

Berikut merupakan informan penelitian : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.4 

Informan Penelitian 

 

No Informan Instansi Tugas Materi Wawancara 

1. Rizaldi Badan Penelitian, 

Perencanaan, 

PembangunanKota 

Batu 

Perencana 

Pembangunan 

Daerah dan 

Kordinator SAKIP 

Daerah 

Pelaksanaan dan 

Evaluasi SAKIP 

Kota Batu tahun 

2017 

2. Ririn 

Anggraini 

InspektoratKota 

Batu 

Evaluator SAKIP Pelaksaan SAKIP 

Kota Batu tahun 

2018 

3. Bayu Sekretariat Daerah 

Bagian Organisasi 

Leading Sector 

Pelaporan SAKIP 

Pelaksaan dan 

Evaluasi SAKIP 

Kota Batu tahun 

2017 dan 2018 

Sumber : Diolah Peneliti. 2018. 

3. Observasi 

Pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-

unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala penelitian.
23

 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada bulan 

Juni – Juli 2018 di Pemerintah Kota Batu. Observasi ini 

bermaksud untuk mengetahui proses evaluasi pelaksanaan 

SAKIP Kota Batu yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Batu.  

4. Dokumentasi 

Metode melalui pengumpulan data terkait penelitian melalui 

buku-buku, dokumentasi instansi terkait dan juga regulasi. 

Dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti adalah dokumen 

SAKIP Kota Batu tahun 2017, dokumen Rencana Strategis 

Kota Batu 2012-2017, dokumen Rencana Strategis Kota Batu 
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2018-2022, dokumen perjanjian kinerja, RPJMD Kota Batu 

hingga hasil evaluasi SAKIP OPD. 

3.7 Analisa Data 

3.7.1 Analisis Regresi Liner Berganda 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi berganda. 

Analisis regresi berganda adalah regresi linier untuk menganalisis 

besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya 

lebih dari dua.
24

 Berikut merupakan pesamaan model regresi berganda : 

                      

Keterangan : 

Y : nilai prediksi dari Y 

a : bilangan konstan 

b1, b2... : koefisien variabel bebas 

x1, x2 : variabel independen 

1. Uji Simultan (F) 

Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga melakukan uji F 

(signifikan silmultan) yang mana untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut 

merupakan persamaan uji F atau uji signifikan simultan : 

        
   (   )

(     )(   )
 

Keterangan : 

F  : pendekatan distribusi probabilitas fischer 
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R : koefisiensi korelasi berganda 

K : jumlah variabel bebas 

n : banyaknya sampel 

2. Uji Parsial (T) 

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan uji T atau uji 

signifikansi pengaruh parsial. Uji T digunakan untuk menguji apakah suatu 

vaiabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.
25

 Berikut 

merupakan persamaan uji T atau uji parsial : 

1. Perumusan hipotesis 

H0 = B1 = 0 Ha = B1 ≠ 0 

H0 = B2 = 0 Ha = B2 ≠ 0 

H0 = B3 = 0 Ha = B3 ≠ 0 

H0 = B4 = 0 Ha = B4 ≠ 0 

H0 = B5 = 0 Ha = B5 ≠ 0 

H0 = B6 = 0 Ha = B6 ≠ 0 

2. Menentukan daerah kritis 

Daerah kritis ditentukan oleh nilai t-tabel dengan derajat bebas n-k, 

dan taraf nyata α. 

3. Menentukan nilai t-hitung 

Berikut merupakan persamaan penentuan nilai t hitung :
26

 

        
   )
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Keterangan : 

t-hitung : besarnya t-hitung 

b  : koefisien regresi 

Sb  : standar error 

4. Menetukan daerah keputusan 

Daerah keputusan untuk menerima H0 atau menerima Ha.
27

 

5. Memutuskan hipotesis 

H0 : Diterima jika t-hitung ≤ t label 

Ha : Diterima jika t-hitung ≥ t label 

3. Koefisiensi Determinasi (Adjusted R Square) 

Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) Uji ini bertujuan untuk 

menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat 

yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan 

adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R Square. 

Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka 

yang digunakan adalah Adjusted R Square. 

3.7.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah pengujian untuk mengetahui keabsahan dari 

instrumen penelitian yang dipakai dalam sebuah penelitian. Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 
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kesahihan suatu instrumen.
28

 Dalam pengujian validitas ini 

menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS).  

Keputusan pengujian validitas intrumen sebagai berikut  

1. Item pertanyaan dikatakan valid apabila rhitung> r tabel. 

2. Item pertanyaan dikatakan tidak valid apabila rhitung<rtabel. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah pengujian untuk mengetahui ketetapan suatu 

instrumen (alat ukur) di dalam mengukur gejala yang sama walaupun 

dalam waktu yang berbeda.
29

Reliabilitas instrumen yaitu suatu instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka 

akan menghasilkan data yang sama.
30

Dalam pengujian Reliabilitas ini 

menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS). Tingkat 

reliabel suatu variabel atau konstrusi penelitian dapat dilihat dari hasil uji 

statistis Cronbach alpha (α). Menurut kriteria Nunnaly (1960) variabel atau 

konstrukdikatakan reliabel jika Cronbach alpha (α) lebih besar >0,60 atau 

60%.   Berikut merupakan persamaan uji Reliabilitas : 

    (
 

   
)(   

∑  
 

  
 ) 

Keterangan : 

r11 : Reliabilitas intrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan 

∑  
  : jumlah varians butir 
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  : varians total 

Keputusan uji Reliabilitas sebagai berikut : 

1. Hasil perhitungan r11 dibandingkan dengan rtable pada α = 10% 

2. Jika r11> rtabel berarti dinyatakan reliabel. 

3. Jika r11 < rtabel berartu dinyatakan tidak reliabel. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian analisis regresi linier berganda 

tehadap hipotesis penelitian, maka perlu adanya sebuah uji asumsi klasik 

pada pengelolaan data. Menurut Ghozali tujuan uji asumsi klasik ini 

adalah agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat dan tidak 

bias.
31

 Selain itu uji asumsi klasik ini digunakan untuk mendeteksi ada 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik atas persamaan linier berganda yang 

digunakan peneliti. Dalam uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. 
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1. Uji Normalitas 

Untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen 

berdistribusi normal atau tidak maka diperlukan uji normalitas. Yang 

mana regresi yang baik adalah regresi yang memiliki nilai distribusi 

data normal atau mendekati normal. Dalam uji normalitas ini terdapat 

dua cara dalam pendeteksian residual berdistribusi normal melalui 

analisis grafik dan statistik. Dalam uji statistik peneliti menggunaan uji 

statistik Kolmogorov-Smirno (K-S). Yang mana dijelaskan Ghazali 

pedoman pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati 

atau merupakan distribusi normal yang dapat dilihat dari :
32

 

a. Nilai signifikansi < 0,05 maka data terdistribusi secara tidak 

normal. 

b. Nilai signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi secara normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar vaiabel bebas maka diperlukan uji 

multikolinieritas.
33

 Uji multikolinieritas ini hanya dilakukan karena 

dalam penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel independen 

dalam model regresi. Dalam hal ini dilakukan dengan cara melihat 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance pada masing-

masing variabel bebas. Berikut merupakan acuan dasar uji 

multikolinieritas : 
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a. Nilai tolerance > 10 % dan nilai VIF < 10, maka disimpulkan tidak 

ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

b. Nilai tolerance < 10 % dan nilai VIF > 10, maka disimpulkan ada 

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance  dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain maka diperlukan uji heteroskeditas.
34

 Dalam 

model regresi yang baik adalah terjadi homokedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi 

adanya heterokedastisitas peneliti melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Berikut merupakan acuan dasar uji heterokedastisitas : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang membentuk 

suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, 

kemudia menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi 

heterokedastisitas. 

b. Jka ada pola tertentu, seperti titik – titik yang menyebar diatas 

dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka mengindikasikan 

tidak terjadi heterokesdastisitas, atau berarti terjadi 

homokedastisitas. 
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4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali unuk menguji apakah dalam model linier ada 

korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) maka diperlukan uji 

autokorelasi.
35

 Maka jika terjadi korelasi dapat disimpulkan terdapat 

problem autokorelasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW test). Beriku merupakan acuan dasar dalam 

Durbin-Watson Test : 

a. Nilai D-W di bawah -2 maka diindikasikan ada autokorelasi 

positif. 

b. Nilai D-W di antara -2 sampai 2 maka diindikasikan tidak ada 

autokorelasi. 

c. Nilai D-W di atas 2 maka diindikasikan ada autokorelasi 

negatif. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA BATU 

 Pada bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum objek 

penelitian. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah Kota Batu sebagai 

objek utama penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak memfokuskan 

pada salah satu Organisasi Pemerintah Daerah di Kota Batu, akan tetapi 

cakupannya adalah secara keseluruhan. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan 

gambaran umum tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Kota Batu. 

1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

1.1.1 Profil Pemerintah Kota Batu 

Dengan ketetapan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 11 tentang Pembentukan Kota Batu, lahirlah satu kota baru sebagai 

daerah otonomi di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Batu.
1
 Dengan usia yang 

terbilang muda, Kota Batu telah mempunyai stratgei yang cukup baik dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Yaitu diwujudkan dengan adanya konsep 

SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, and 

Continously Improve).
2
 

Kota dengan tiga kecamatan ini mempunyai luas wilayah administrasi 

199,09 Km
2
atau setara 19.908,72 hektar. Tiga kecamatan yang dimaksud adalah 

Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Dari ketiga 
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kecamatan tersebut Kota Batu menjadi daerah dengan dengan luas kurang lebih 

0,42% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur.  

Gambar 4.1 

Peta Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peta RTRW Kota Batu 2010-2030 

 Berikut merupakan rincian daerah administratif Kota Batu di setiap 

Kecamatan :
3
 

1. Kecamatan Batu   

a. Luas wilayah Kecamatan Batu: 45,46 Km
2
 (22,83% dari total wilayah 

Kota Batu) 

b. Jumlah Desa/Kelurahan: 4 kelurahan dan 4 desa  
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c. Jumlah RW/RT:  96 RW dan 453 RT.  

2. Kecamatan Junrejo  

a. Luas wilayah Kecamatan Batu: 25,65 Km
2
 (12,88% dari total wilayah 

Kota Batu) 

b. Jumlah Desa/Kelurahan: 1 kelurahan dan 6 desa 

c. Jumlah RW/RT: 59 RW dan 240 RT.  

3. Kecamatan Bumiaji  

a. Luas wilayah Kecamatan Batu: 127,09 Km2 (64,28% dari total 

wilayah Kota Batu)  

b. Jumlah Desa/Kelurahan: 9 desa  

c. Jumlah RW/RT: 82 RW dan 429 RT  

Adapun batas wilayah administrasi Kota Batu sebagai berikut:
4
 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, dan 

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. 

c. Sebelah Barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

d. Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau  

Kabupaten Malang. 

Ditinjau dari letak astronomi, Kota Batu terletak diantara 112° 

35'22.31152‟‟ Bujur Timur (BT) dan 7°45'51.61362„' Lintang Selatan (LS). Hal 

ini didasarkan pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah 

Kabupaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Selain itu jika ditinjau 

dari secara geostartegis, Kota Batu menjadi daerah dengan potensi yang dinilai 

stategis. Hal ini menjadikan Kota Batu mempunyai peran yang penting bagi 

pergerakan roda perekonomian bagi daerah administratif yang mengelilinginya 

yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten 
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Pasuruan. Sebagai daerah yang dikelilingi Gunung Panderman, Gunung Arjuno 

dan Gunung Welirang, Kota Batu menjadi kota dengan sentra pariwisata di Jawa 

Timur. Hal ini didukung dengan wilayah perbukitan dengan iklim yang sejuk 

dengan kondisi topografi 0%->40%.  

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu pada 

tahun 2016, jumlah penduduk di Kota Batu berjumlah 218.806 jiwa.
5
 Dalam 

persebaran pendudukan tersebut dapat dikatakan merata di ketiga kecamatan. 

Berikut merupakan rincian jumlah penduduk Kota Batu yang dikutip dari data 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2012-2017 

 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017. 
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 Dispendukcapil Kota Batu. 

Uraian Satuan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Jumlah 

Penduduk 
jiwa 206.395 209.825 211.298 214.969 218.806 

Laki-laki jiwa 104.160 105.872 106.586 108.473 110.374 

Perempuan jiwa 102.235 103.953 104.712 106.496 108.432 

Rumah 

Tangga 
KK 57.468 58.636 59.987 62.497 65.135 

Pertumbuhan 

Penduduk 
% 

1.56  1.66 0.70 1.74 
1.78 

Kepadatan 

Penduduk 

Jiwa 

/km
2
 

1.04 1.05 1.06 1.08 
1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Pemerintah 

Kota Batu 

Guna pencapaian pembangunan daerah yang dapat dinilai dari segi kualitas 

dan kuantitas maka perlu sekali sebuah perencanaan dilakukan secara efektif dan 

efisien. Sasaran pembangunan dapat dijadika rujukan penting dalam perencanaan 

pembangunan daerah, dan rumusan strategi. Hal tersebut juga diiringi dengan 

adanya implementasi arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Untuk mencapai 

startegi yang telah ditetapkan maka perlu diturunkan menjadi sebuah arah 

kebijakan dan program-program pembangunan yang bersifat operasional. Berikut 

merupakan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kota 

Batu: 

1.1.2.1 Strategi Pemerintah Kota Batu 

Strategi menjadi gambaran paling umum dalam menjelaskan 

sebuah kebijakan. Selain itu strategi ini menjadi sebuah gambaran dengan 

pendekatan spesifik yang dalam meningkatkan efektifitas implementasi 

program pembangunan. Strategi menjadi sebuah pola yang berisi tahapan 

maupun langkah dalam sebuah perencanaan pembangunan dalam 

mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah 

ditetapkan. 

Dalam merumuskan startegi pemerintah Kota Batu telah menyusun 

alaternatif pilihan langkah yang dapat dinilai realistis denga kondisi 

pemerintah Kota Batu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Selain itu juga dibarengi dengan penentuan faktor-faktor yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dapat mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi hal tersebut juga 

diimbangi dengan adanya evaluasi dalam menentukan pilihan langkah 

yang tepat. 

Dalam melakukan penetapan strategi yang disusun, pemerintah 

Kota Batu menggunakan metode analisis SWOT (strength, weakness, 

opportunity, dan threats). Yaitu diawali dengan penentuan alternatif 

strategi dari setiap indikator sasaran, mengaitkan permasalahan dengan isu 

strategis. Kemudian dapat dirumuskan cara atau langkah perumusan 

strategi utama dalam memecahkan masalah dan isu strategis. Dalam 

penetuan strategi dan alternatifnya, maka akan dibahas oleh tim khusus. 

Yang mana akan ditekankan pada strategi yang dipandang sebagai satu 

kesatuan skenario dalam kurun waktu periode lima tahunan,  

Berikut merupakan rincian penjelasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, 

Stategi Pemerintah Kota Batu (Tabel 4.2 terlampir) :
6
 

1.1.2.2 Arah Kebijakan Pemerintah Kota Batu 

Dalam menyusun arah kebijakannya, pemerintah Kota Batu 

berpatokan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam peraturan 

tersebut dijelaskan bahwa arah kebijakan menjadi bentuk konkrit dari 

usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan 

dan panduan kepada pemerintah agar lebih optimal dalam penentuan dan 
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pencapaian tujuan.
7
 Penentuan arah kebijakan sebuah pemerintah daerah 

dapat dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) yang akan secara bertahap diteruskan dalam 

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) selama dua puluh tahun dalam empat tahapan lima tahunan. 

Seperti penyusunan RPJPD biasanya, pemerintah Kota Batu 

menyusun tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai wujud upaya 

kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan urgensi permasalahan dan 

isu strategis yang hendak diselesaikan. Dalam hal ini mewujudkan skala 

prioritas pemerintah Kota Batu yang selaras dengan isu startegis yang 

diangkat. Oleh karena itu perlu sekali sinkronisasi dan konsistensi 

pemerintah daerah setiap tahunnya. Sinergitas ini penting adanya dalam 

berbagai dokumen perencanaan guna penyelarasan berbagai program 

pembangunan antar periode. Dalam tabel 4.3 akan dijelaskan rinci arah 

kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Batu dalam kurun waktu lima 

tahun. 

Tabel 4.3 

Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kota Batu 

 

Tahun  Arah Kebijakan 

2018 

 Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih 

dan akuntabel melalui optimalisasi pelayanan publik  

yang profesional 

2019 

 Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui 

pengembangan berbasis agrowisata internasional 

dalam upaya peningkatan sektor pariwisata, 

pertanian dan UMKM 
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2020 

Membangun Sumber Daya Manusia  yang handal 

melalui jaminan akses layanan dasar dan 

pengembangan pendidikan formal dan nonformal 

yang berorientasi pada potensi daerah; 

2021 

Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, 

ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka 

menjaga stabilitas sosial dan politik daerah; 

 

2022 

Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada 

penurunan angka kemiskinan dan angka 

pengangguran terbuka serta peningkatan laju 

pertumbuhan ekonomi 

Sumber : RPJPD Kota Batu 2018-2022. Diolah Peneliti. Tahun 2019 

1.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Instruksi Presdien Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang kemudian diteruskan 

menjadi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi bukti adanya perkembangan dalam 

peningkatan taraf akuntabilitas kepada publik. Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki pokok tujuan dan fungsi sebagai wujud 

instrumen oleh setiap intansi pemerintah gunan pemenuhan kewajiban 

pertanggungjawaban akan keberhasilan serta kegagalan visi misi yang telah 

ditetapkan.  

Selain itu, terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna 

tercapainya pelaksanaan pemerintah yang baik, efisien dan terpercaya menjadi 

tujuan SAKIP yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
8
 Disebutkan pula dalam 

Inspres tersebut bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam SAKIP sebagai berikut :
9
 

1. Efisiensi, efektifitas, dan responsifitas terhadap aspirasi masyarakat 

yang didapatkan dari pelaksanaan pemerintah yang akuntabel. 

2. Transparansi pemerintahan. 

3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. 

4. Tumbuh dan terpeliharanya bentuk kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan. 

Tabel 4.4 

Bobot Evaluasi SAKIP 

 

No. Komponen Bobot 

1. Perencanaan Kinerja 35% 

2. Pengukuran Kinerja 20% 

3. Pelaporan Kinerja 15% 

4. Evaluasi Kinerja 10% 

5. Capaian Kinerja 20% 

Sumber : Pedoman Evaluasi SAKIP Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 

Tahun 2011 

1.2.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Batu 

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam 

pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang telah dipercayakan kepadanya 

menjadi salah satu amanat yang sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 
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 Intsruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
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Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Hal ini menjadi bentuk tegas pemerintah untuk menginstruksikan kepada 

Bupati/Walikota agar melaksanakan Akuntabilitas Kinerja yang disampaikan 

melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden dalam setiap tahun 

anggaran. Kemudian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan 

laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungajwaban 

kinerja yang selaras dengan perencanaan strategis daerah (RPJMD). Selain itu 

dalam Laporan kinerja Pemerintah Daerah tersebut juga memuat Perjanjian 

Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja atas Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah.
10

 

Dalam pelaksanaan Perencanaan Kinerja, pemerintah Kota Batu telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Walikota nomor 78 

tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Per-urusan Wajib dan 

Urusan Pilihan, serta Pedoman Penggunaannya untuk Perencanaan Daerah.
11

 

Selain itu, jika didasarkan pada SAKIP Kota Batu tahun 2017, Pemerintah Kota 

Batu menetapkan sasaran strategis pada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah 

Kota Batu Tahun 2012-2017. Sedangkan sasaran strategis tahun 2017-2022 

ditetapkan pada Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2017-2022 

dengan muatan yang sama. 
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 Peraturan PermanRBnomor 09 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah. 
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Jika dilakukan perbandingan SAKIP 2017 dan 2018 pada instrumen 

perencanaan kinerja yang memuat RPJMD maka dapat disebutkan secara rinci 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Perbandingan SAKIP Kota Batu Tahun 2017 dengan 2018 Berdasarkan 

Perencanaan Kinerja  

 

SAKIP 2017 

(RPJMD 2012-2017) 

SAKIP 2018 

(RPJMD 2017-2022) 

Visi : 

“Terwujudnya Kota Batu Sentra 

Pertanian Organik Berbasis 

kepariwisataan Internasional ditunjang 

oleh pendidikan yang tepat guna dan 

berdaya saing, ditopang oleh sumber 

daya (alam, manusia, dan budaya) yang 

tangguh, diselenggarakan oleh 

pemerintahan yang baik, kreatif, 

inovatif, dijiwai oleh keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa” 

Visi :  

“Desa Berdaya Kota Berjaya 

Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra 

Agro Wisata Internasional Yang 

Berkarakter, Berdaya Saing Dan 

Sejahtera” 

 

Sasaran Strategis : 

1. Terwujudnya kehidupan 

beragama yang harmonis. 

2. Meningkatnya investasi daerah. 

3. Meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Meningkatnya kinerja 

penyelenggara pemerintahan. 

Sasaran Strategis : 

1. Meningkatnya stabilitas sosial, 

politik 

2. Meningkatnya pembangunan 

sumber daya manusia. 

3. Meningkatnya daya saing 

perekonomian daerah. 

4. Meningkatnya pembangunan 

infrastrukur dan konektifitas 

daerah. 

5. Meningkatnya tata kelola 

pemerintah. 

Regulasi : 

“Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 

Pemerintah Kota Batu Tahun 2012-

2017” 

Regulasi : 

“Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu 

Tahun 2017-2022” 

Dasar Penyusunan : 

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota 
Dasar Penyusunan : 

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Batu Tahun 2017. Batu Tahun 2018. 

Nilai SAKIP : 

42 “C” = Agak kurang 
Nilai SAKIP : 

61 “B” =  Baik 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti. Tahun 2019. 

Tentunya dalam pelaksanaan instrumen perencanaan kinerja ini 

memerlukan sinkronisasi dan sinergitas kerja kepada keseluruhan Organisasi 

Pemerintah Daerah di Kota Batu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masisng-

masing. Selain itu, semangat pemerintah Kota Batu dalam penentuan arah 

kebijakan dan strategi pencapaian kinerja telah dilakukan secara komprehensif 

dan berkelanjuta dengan landasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.
12

 

 Selanjutnya, jika digambarkan terkait Pengukuran Kinerja Pemerintah 

Kota Batu tahun 2017, sudah selaras dengan komitmen pemerintah pusat terhadap 

kinerja yang dapat dirumuskan dalam manajemen berbasis kinerja. Capaian 

kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu diukur berdasarkan indikator dan target 

yang sudah sitetapkan sebelumnya dan disetujui bersama antara Pemerintah 

Daerah Kota Batu dengan DPRD yang mana telah tertuang dalam RPJMD. 

Pedoman yang digunakan adalah Peratura Menteri Pendayagunaan dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Berikut metode pengukuran kinerja yang 

diterapkan dalam pengukuran kinerja tahun 2017 di Pemerintah Kota Batu:
13
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 Lakip Kota Batu Tahun 2017. 
13
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1. Menghitung prosentase (%) capaian kinerja dengan cara 

membandingkan antara target kinerja dan realisasi setiap sasaran 

strategis Tahun 2017. 

2. Membandingkan kenaikan atau penurunan realisasi kinerja setiap 

sasaran dan indikator Tahun 2017 dengan realisasi tahun sebelumnya 

(Tahun 2016). 

3. Membandingkan prosentase capaian kinerja setiap sasaran strategis 

tahun 2017 dengan target akhir kinerja tahun RPJMD;  

4. Menghitung prosentase (%) penyerapan anggaran dengan 

membandingkan antara realisasi anggaran dan alokasi anggaran Tahun 

2017. 

5. Menghitung tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan 

cara membandingkan antara prosentase (%) capaian kinerja 

sebagaimana dimaksud pada nomor 1, dan dikurangi dengan 

prosentase (%) penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada 

nomor 4 pada Tahun 2017. 

Setelah itu, ukuran keberhasilan kinerja Pemerintah Kota Batu tahun 2017 

akan 4 (empat) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama 

(IKU) ditentukan dengan adanya evaluasi capaian kinerja berdasarkan Perpres 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Yang mana dalam pengukuran tersebut 

dilakukan perbandingan antara target kinerja indikator sasaran startegis dengan 

IKU yang ada dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 dan pengukuran terhadap 

penyerapan anggaran. Berikut merupakan perhitungan dalam pengukuran kinerja 

Pemerintah Kota Batu tahun 2017 : 

Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

yang semakin baik.  

 Presentase Capain = 
         

      
        

Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah 

pencapain kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentase Capaian = 
                         

      
        

Simpulan pengukuran capaian kinerja pada kelompok indikator di setiap 

sasaran strategis : 

 Capaian Kinerja Per Sasaran = 
                                    

                                
        

 Sedangkan dalam instrumen pelaksanaan Pelaporan Kinerja Pemerintah 

Kota Batu telah selaras dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. 

Yaitu pelaksanaan siklus pelaporan dalam siklus SAKIP yang mencakup 

perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data 

kinerja, pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja. Laporan dalam bentuk 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud 

pertanggungjawaban Instansi Pemerintah Kota Batu akan pelaksanaan Visi Misi 

selama satu tahun atau setiap akhir tahun anggaran kepada Presiden melalui 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri 

Dalam Negeri, Menteri PPN/BAPPENAS dan Gubernur. 

 Mekanisme yang telah dilalui dapat digambarkan secara ringkas melalui 

tahap penyusunan SAKIP Organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu. Melalui 

kordinasi teknis seluruh OPD Kota Batu menyusun SAKIP masing-masing. 

Kemudian SAKIP tersebut akan direview oleh Inspektorat Kota Batu sebelum 

akhirnya dilaporkan kepada Setda Bagian Organisasi sebagai leading sector 

pelaporan SAKIP. Hal ini pun juga dilakukan pada pelaksaan SAKIP 2018, yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mana pada tanggal 5 Juni 2018 – 28 Juni 2018 dilaksanakan evaluasi SAKIP OPD 

tahun 2018 oleh Inspektorat Kota Batu.  

 Sebelum melakukan pelaporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja 

kepada Presiden, SAKIP OPD yang telah direview Inspektorat Kota Batu 

kemudian akan disusun ulang oleh leading sector pelaporan SAKIP Kota Batu 

yaitu Setda Bidang Organisasi. Laporan akuntabilitas kinerja tersebut kemudian 

akan ditandatangani oleh Walikota Batu sebagaimana sesuai dalam Perman-RB 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.   

 Selain dipertanggungjawabkan kepada Presiden melalui Menteri yang 

telah disebut diatas, LAKIP Pemerintah Kota Batu juga dilaporkan kepada seluruh 

stakeholderyaitu masyarakat melalui DPRD. Tujuan hal ini tertuang dalam 

LAKIP Kota Batu Tahun 2017 sebagai berikut :
14

 

1. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 

2017, yang merupakan periode Tahun kelima dalam kerangka perencanaan 

jangka menengah daerah yang termuat dalam dokumen RPJMD 

Pemerintah Kota Batu Tahun 2012-2017 

2. Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2017, dalam 

upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. 

3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang. 

4. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean 

government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola 

pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi 

melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). 
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Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Batu tak terlepas dari 

adanya Capaian Kinerja Pemerintah Kota Batu. Jika melihat kondisi capaian 

kinerja Pemerintah Kota Batu Tahun 2017 terkait empat prioritas sasaran kinerja 

utama yang termuat dalam RPJMD Kota Batu tahun 2012-2017 telah terjabarkan 

dalam setiap Renstra OPD. Salah satu evaluasi yang menjadi pekerjaan rumah 

yang besar bagi Pemerintah Kota Batu pada tahun 2017 adalah pada pelaksanaan 

misi keempat yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan dan 

profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur 

yang berkualitas dan kompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Tujuan misi tersebut adalah demi terselenggaranya pemerintahan dan 

fungsi pelayanan publik yang prima secara profesional, transparan dan akuntabel. 

Dengan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggara pemerintahan. 

Dijabarkan dalam RPJMD tahun 2012-2017 bahwa Indikator Kinerja Utama 

dalam poin ini adalah terkait nilai indeks kepuasan masyarakat, nilai SAKIP, dan 

opini BPK. Implementasi SAKIP tahun 2017 rupanya menjadi sentilan yang 

cukup mengena bagi Pemerintah Kota Batu. Pasalnya capain nilai SAKIP Kota 

Batu pada tahun 2017 ini menjadi salah satu raport buruk bagi Pemerintah Kota 

Batu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang SAKIP 2017 

setidaknya terdapat 131 kabupaten/kota yang mendapatkan rapor buruk dengan 

nilai “CC”, “C”, dan “D”, bahkan 21 kabupaten/kota belum menyampaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAKIP nya.
15

 Salah satunya adalah pemerintah Kota Batu yang mendapat nilai 

terburuk dari 34 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan predikat “C”. 

Dengan target yang ditetapkan pada tahun 2017 dengan perolehan nilai “B”, 

namun dalam pelaksanaannya “mleset” (tidak sesuai). Pemerintah Kota Batu 

harus puas dengan nilai 42,03 dengan kategori “C” atau predikat “Agak Kurang”. 

Menurut penuturan beberapa informan terkait, nyatanya alasannya cukup beragam 

namun memiliki satu alasan akhir yang sama. Rigidnya RPJMD 2017 menjadi 

salah satu alasan mengapa nilai SAKIP tahun 2017 buruk. Indikator kinerja yang 

seharusnya menjadi cakupan OPD yang seharusnya berada di Renstra nyatanya 

telah dijabarkan dalam RPJMD 2017.
16

 Disebutkan bahwa “...jadi indikator 

kinerja tahun 2017 ketarik di RPJMD... sehingga hasil capaian kinerja Kota Batu 

bentuknya berupa output semua bukan outcome... sehingga Dinas kesulitan untuk 

mencari kinerja utamanya, karena sudah masuk dalam cakupan kota” ujar Bayu 

selaku Kasubag Pelaporan Setda Bidang Organisasi. Kesulitan yang dialami oleh 

mayoritas OPD dalam penyusunan Renstra bedasarkan pedoman utama yaitu 

RPJMD membuat tidak ketemunya benang merah antara RPJMD dan Renstra 

tidak bertemu.  

Sedangkan menurut penuturan Rizaldi selaku Sekretaris Bappelitbangda 

Kota Batu, buruknya nilai SAKIP tahun 2017 dikarenakan tidak sinkronnya 

instrumen cakupan SAKIP. Hal tersebut disebabkan oleh kordinator SAKIP yaitu 
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 Tribunews. 13 Februasi 2018.  “Rapor Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah III, 34 Pemda Raih 

Predikat A, BB dan B”. Yogyakarta. Online. Diakses pada 18 Maret 2018 pukul 8:24. Tersedia di 

https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2018/02/13/rapor-akuntabilitas-

kinerja-pemda-wilayah-iii-34-pemda-raih-predikat-a-bb-dan-b 
16

 Wawancara dengan Bpk. Bayu. Kasubag Pengembangan Kinerja Setda Bag. Organisasi Pemkot 

Batu. 30 Januari 2019. Pukul 13.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bappelitbangda (perencanaan), Inspektorat (Evaluasi), dan Setda Bagian 

Organisasi (Pelaporan) kurang berkordinasi terkait penyusunan SAKIP 2017.
17

 

Hal ini menyebabkan terciptanya rel yang berbeda dalam mengeksekusi SAKIP 

2017. Didukung oleh pertanyaan Lilik Nurhayanti selaku staff bidang pelaporan 

di Inspektorat Kota Batu berpendapat bahwa tiga aktor utama SAKIP di 

Pemerintah Kota Batu bertumpu pada kaki yang berbeda-beda dalam menangani 

hal ini. Dampaknya adalah terdapat pandangan yang berbeda pula dalam 

menjalankan sasaran tersebut.
18
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 Wawancara dengan Rizaldi. Sekretaris Bappelitbangda Kota Batu. 15 Juli 2018. Pukul 13.00. 
18

 Wawancara dengan Lilik Nurhayanti. Staff Bidang Pelaporan Inspektorat Kota Batu. 14 Juli 

2018. Pukul 10.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 Bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang bersumber 

dari data yang berhasil dikumpulkan, hasil pengolahan data, beserta pembahasan 

pengolahan data tersebut. Dalam melakukan pengolahan data, peneliti dibantu 

Statistical Package for Sosial Science (SPSS) 23. 

1.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Deskripsi Data 

 Dalam melakukan penelitian, peneliti mengambil populasi yaitu seluruh 

Aparatur Negeri Sipil pemerintah daerah Kota Batu yang tersebar di 29 

Organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu. Yang mana dikerucutkan menjadi 95 

responden dengan memiliki proporsi yang berbeda-beda di setiap Organisasi 

Pemerintah Daerah, hal ini didasarkan pada rumus penarikan sampel yang tertulis 

pada Bab Meode Penelitian. Data tersebut diperoleh melalui adanya penyebaran 

kuisoner secara langsung diantarkan oleh peneliti kepada Aparatur Negeri Sipil di 

Pemerintah Daerah Kota Batu.  

 Penyebaran kusioner dilakukan pada tanggal 27 November 2018 hingga 

21 Desember 2019. Kuisoner didistribuskan secara langsung kepada responden 

penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, pengisian data kuisoner ini dapat 

dilakukan secara langsung pada saat pembagian kuisoner. Akan tetapi peneliti 

juga memberikan waktu pengisian maksimal satu minggu sebelum kuisoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diambil, hal ini didasarkan pada perjanjian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

responden. 

 Demi kelengkapan pengembalian kuisoner penelitian oleh responden, 

maka peneliti membagikan kuisoner dengan jumlah yang lebih di setiap 

Organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberi solusi jika 

beberapa kuisoner tidak kembali. Dari jumlah 95 kuisoner yang dibagikan kepada 

95 responden, peneliti memberi 2 kuisoner tambahan di setiap Organisasi 

Pemerintah Daerah, sehingga total keseluruhan kuisoner yang dibagikan adalah 

153. Dari jumlah kuisoner tersebut, kuisoner yang dikembalikan berjumlah 101 

(66%). Dan data yang dapat diolah berjumlah 95 (62%). 

5.1.2 Distribusi Responden  

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur 

Pegawai Negeri Sipil di pemerintah daerah Kota Batu yang tersebar di 29 

Organisasi Pemerintah Daerah. Gambaran umum 95 responden tersebut dapat 

digambarkan melalui jenis kelamin, Organisasi Pemerintah Daerah dan jabatan.  

5.1.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 5.1 

Frekuensi Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keterangan Frekuensi  Prosentase Total 

Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki 41  43,2% 
100% 

Perempuan 54  56,8% 

Sumber : Data Primer Penelitian. Diolah Tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa jumlah responden 

perempuan mendominasi yaitu berjumlah 54 atau setara 56,8%. 

Sedangkan responden berjenis laki-laki berjumlah 41 atau setara 43,2%. 

Jumlah responden yang diteliti ini ternyata selaras dengan data Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu pada 

tahun 2018 yang menyebutkan bahwa jumlah pegawai PNS Kota Batu 

berjenis perempuan berjumlah 1636, sedangkan pegawai PNS Kota Batu 

berjenis laki-laki berjumlah 1619.  

  Dari tabel 5.1 tersebut peneliti berasumsi bahwa Aparatur Sipil 

Negara Kota Batu berjenis perempuan memang mendominasi jumlah 

kepegawaian di pemerintah Kota Batu. Selain itu dalam realita penelitian 

di lapangan, Aparatur Sipil Negara Kota Batu berjenis perempuan lebih 

memiliki rasa simpati dalam membantu peneliti guna mendukung 

penelitian ini dibandingkan Aparatur Sipil Negara Kota Batu berjenis laki-

laki. Berikut merupakan hasil tabulasi responden penelitian berdasarkan 

jenis kelamin : 
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Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Hasil Penelitian. Diolah Peneliti. Tahun 2019. 

5.1.2.2 Responden Berdasarkan Organisasi Pemerintah Daerah 

Berdasarkan gambaran umum responden penelitian diketahui 

bahwa persebaran responden bervariatif atau tidak sama disetiap 

Organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan selaras dengan 

perumusan penarikan sampel. Dari data tersebut diketahui bahwa 

Sekretariat Daearah menjadi Organisasi Pemerintah Daerah yang paling 

banyak menjadi responden  yaitu 9 responden atau setara dengan 9,5%. 

Akan tetapi peneliti juga memaparkan perbandingan jumlah kuisoner yang 

disebar dengan yang kembali. Berikut merupakan tabel response rates 

(Tabel 5.2 Response Rates Organisasi Pemerintah Daerah OPD terlampir). 

Dilihat dari tabel 5.2 tentang response rates diketahui bahwa 

terdapat perbandingan antara jumlah kuisoner yang disebar dengan jumlah 

kuisoner yang kembali. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



beberapa OPD dengan tingkat pengembalian kuisoner 100% sebagai 

prosentase tingkat pengembalian kuisoner tertinggi dan 29% sebagai 

prosentase tingkat pengembalian kuisoner terendah. Dari total keseluruhan 

didapatkan bahwa rata-rata response rates sebesar 71%. Dari tabel tersebut 

diketahui bahwa tingkat pengembalian kuisoner sudah baik. Peneliti 

berasumsi bahwa Aparatur Sipil Negara Kota Batu sudah memiliki 

keterbukaan atau transparansi yang baik akan masyarakat umum yang 

mengkaji kinerja pemerintah Kota Batu. Akan tetapi juga masih terdapat 

Aparatur Sipil Negara Kota Batu di beberapa Organisasi Pemerintah Kota 

Batu dengan tingkat keterbukaan informasi yang rendah. Hal ini dapat 

terwujud dari minimnya prosentase pengambalian kuisoner. Beberapa 

Aparatur Sipil Negara Kota Batu masih dinilai kurang melaksanakan 

prinsip-prinsip Good Governance salah satunya adalah transparansi. 

Dari ketidakterbukaan Aparatur Sipil Negara Kota Batu yang dapat 

dinilai dari tingkat pengembalian kuisoner yang rendah, dapat diasumsikan 

bahwa masyarakat kurang mendapatkan akses yang mudah untuk 

mengetahui informasi yang bersifat umum. Hal ini dapat mengakibatkan 

masyarakat kurang bisa memantau kinerja pemerintah daerah. Padahal 

informasi-informasi tersebut sebagai wujud pengembangan keilmuan demi 

terciptanya pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 

Selain itu beberapa Aparatur Sipil Negara Kota Batu juga kurang 

melaksanakan prinsip Good Governance yaitu responsiveness. Sebagai 

Aparatur Sipil Negara yang berada dalam lembaga pemerintahan memiliki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tugas melayani semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah 

masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi sebuah kepentingan yang dapat 

mengembangkan studi kinerja. Sehingga memerlukan bantuan banyak 

pihak, terutama Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

5.1.2.3 Responden Berdasarkan Golongan atau Jabatan 

Tabel 5.3  

Frekuensi Distribusi Responden Berdasarkan Golongan 

 

Keterangan Frekuensi Prosentase Total 

Golongan Golongan I 0 0 % 

100% 

Golongan II a 

Golongan II b 

Golongan II 

ckj 

Golongan II d 

0 

0 

7 

11 

0% 

0% 

7% 

12% 

Golongan III a 

Golongan III b 

Golongan III c 

Golongan III d 

24 

16 

28 

7 

24% 

17% 

29% 

7% 

Golongan IV a 

Golongan IV b 

2 

0 

2% 

0% 

Sumber : Data Primer Penelitian. Diolah Tahun 2018. 

Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa golongan III c mendominasi 

dengan jumlah 28 responden atau setara dengan 29%. Akan tetapi jika 

dilihat keseluruhan Golongan III (a, b, c, dan d) mendominasi keseluruhan 

responden dibanding Golongan I, II, dan IV yaitu sebesar 78,9%. Sementara 

Golongan I sebesar 0%, Golongan II 19%, dan Golongan IV sebesar 2,1%.  

Berikut merupakan prosentase distribusi responden berdasarkan 

Golongannya : 
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Diagram 5.2 

Responden Berdasarkan Golongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dari tabel 5.3 dan diagram 5.2 peneliti berasumsi bahwa Golongan 

III lebih responsivedalam penelitian ini. Hal tersebut sebanding dengan 

jumlah Aparatur Sipil Negara Golongan III Kota Batu yang lebih banyak 

dibanding golongan lainnya. Akan tetapi peneliti juga berasumsi bahwa 

tingkat pendidikan dan masa kerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu 

memiliki pengaruh penting akan respon yang baik dalam penelitian ini. 

Mengingat bahwa golongan III ini merupakan cakupan Aparatur Sipil 

Negara dengan pendidikan  Strata 1 hingga Strata 3. Dalam hal ini memiliki 

wawasan yang luas dan terbuka. Selain itu Golongan III memiliki masa 

kerja yang yang relatif lama sehingga mengetahui cakupan penelitian yaitu 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.3 Uji Kualitas Data 

5.1.3.1 Hasil Uji Validitas  

Hasil Uji Validitas yang dilakukan dengan bantuan Statistical Package for 

Social Science (SPSS) 23 menunjukkan korelasi (person correlation) untuk setiap 

item butir pernyataan dengan skor total variabel Perencanaan Kinerja (X1), 

Pengukuran Kinerja (X2) Pelaporan Kinerja (X3), Evaluasi Kinerja (X4), Capaian 

Kinerja (X5) dan Kinerja Pegawai (Y). Dalam hal ini menggunakan nilai 

signifikansi 0,05 sehingga menunjukkan nilai r tabel 0,1698 yang dapat 

dibandingkan dengan r hitung yang dihasilkan. Berikut merupakan ringkasan hasil 

uji validitas : 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Validitas 

Pertanyaan 
Butir 

Pertanyaan 
R Hitung R Tabel Keputusan 

X1 

(Perencanaan 

Kinerja) 

X1.1 .332** 0.1698 Valid 

X1.2 .573** 0.1698 Valid 

X1.3 .523** 0.1698 Valid 

X1.4 .636** 0.1698 Valid 

X1.5 .474** 0.1698 Valid 

X2 

(Pengukuran 

Kinerja) 

X2.6 .613** 0.1698 Valid 

X2.7 .591** 0.1698 Valid 

X2.8 .712** 0.1698 Valid 

X2.9 .557** 0.1698 Valid 

X2.10 .504** 0.1698 Valid 

X2.11 .550** 0.1698 Valid 

X3 

(Pelaporan 

Kinerja) 

X3.12 .705** 0.1698 Valid 

X3.13 .515** 0.1698 Valid 

X3.14 .674** 0.1698 Valid 

X4 

(Evaluasi 

X4.15 .761** 0.1698 Valid 

X4.16 .542** 0.1698 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinerja) X4.17 .679** 0.1698 Valid 

X4.18 .674** 0.1698 Valid 

X5 

(Capaian 

Kinerja) 

X5.19 .448** 0.1698 Valid 

X5.20 .535** 0.1698 Valid 

X5.21 .718** 0.1698 Valid 

Y 

(Kinerja 

Aparatur) 

Y.22 .697** 0.1698 Valid 

Y.23 .618** 0.1698 Valid 

Y.24 .586** 0.1698 Valid 

Y.25 .617** 0.1698 Valid 

Y.26 .594** 0.1698 Valid 

Y.27 .742** 0.1698 Valid 

Y.28 .530** 0.1698 Valid 

Y.29 .507** 0.1698 Valid 

Y.30 .657** 0.1698 Valid 

Y.31 .705** 0.1698 Valid 

Y.32 .655** 0.1698 Valid 

Y.33 .448** 0.1698 Valid 

Y.34 .646** 0.1698 Valid 

Y.35 .677** 0.1698 Valid 

Y.36 .719** 0.1698 Valid 

Y.37 .755** 0.1698 Valid 

Y.38 .733** 0.1698 Valid 

Y.39 .617** 0.1698 Valid 

Y.40 .649** 0.1698 Valid 

Sumber : Data Primer Penelitian. Diolah Tahun 2018. 

5.1.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Dalam Uji Reliabilitas Variabel X diketahui bahwa Cronbach's Alpha 

bernilai 0.904 atau 90,4%. Nilai Cronbach's Alpha> 60 %, sehingga variabel X 

disimpulkan telah reliabel. Sedangkan dalam Uji Reliabilitas Variabel Y diketahui 

bahwa Cronbach's Alpha bernilai 0.919 atau 91,9%. Nilai Cronbach's Alpha> 60 

%, sehingga variabel Y disimpulkan reliabel. Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat 

dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 
Reliability Statistics 

Keputusan 
Cronbach's Alpha N of Items 

X .904 21 Reliabel 

Y .919 19 Reliabel 

Sumber : Pengolahan Data Primer melalui Statistical Package for Social 

Science. Diolah Tahun 2018. 

 

5.1.4 Gambaran Umum Variabel Penelitian 

5.1.4.1 Deskripsi Perencanaan Kinerja  

Variabel perencanaan kinerja yang dimaksud adalah upaya dalam 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana 

startegis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam variabel ini 

peneliti memberikan item pernyataan sebagai berikut : 

X1.1 : Dokumen Renstra Instansi Pemerintah perlu dilengkapi IKU dan 

target tahunan . 

X1.2 : Kualitas Renstra ditentukan pada output dan outcome, kegiatan, 

dan kesesuain tupoksi instansi. 

X1.3 : Dokumen perencanaan kinerja memuat perjanjian kinerja 

X1.4 : Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahan kegiatan 

X1.5 : Perencanaan kinerja instansi pemerintah harus selaras dengan 

Renstra/RPJMD/RPJMN 

 Berikut merupakan distribusi jawaban responden terkait variabel 

perencanaan kinerja :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.6 

Distribusi Jawaban Item Variabel Perencanaan Kinerja 

 

Item 

Skala Pertanyaan 

Mean STS TS S SS 

F % F % F % F % 

X1.1 0 0% 0 0% 24 25% 71 75% 3,74 

X1.2 0 0% 0 0% 52 55% 43 45% 3,45 

X1.3 0 0% 0 0% 60 63% 35 37% 3,36 

X1.4 0 0% 2 2% 62 65% 31 33% 3,3 

X1.5 0 0% 0 0% 33 35% 62 65% 3,65 

Rata-Rata 3,5 

Sumber : Data Primer Penelitian Diolah Melalui Statistical Package for 

Social Science. Tahun 2019. 

 

Berdasarkan tabel 5.6 tentang perencanaan kinerja item X1.1 diketahui 

bahwa responden menyetujui bahwa dalam penyusunan dokumen Renstra perlu 

dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama. Hal ini digambarkan dengan jumlah 

responden yang menjawab “Setuju” berjumlah 24 setara dengan 25% dan “Sangat 

Setuju” berjumlah 71 atau setara dengan 75% dengan rata-rata 3,74. 

Selanjutnya, item X1.2 bagi responden kualitas Renstra ditentukan pada 

output dan outcome, digambarkan dengan jumlah responden yang menjawab 

“Setuju” yaitu 52 atau setara dengan 55% dan “Sangat Setuju” berjumlah 43 atau 

setara 45% dengan rata-rata 3,45. Responden juga mendukung bahwa dokumen 

perencanaan kinerja harus memuat Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam item 

X1.3. Digambarkan dengan jumlah responden yang menjawab “Setuju” 

berjumalah 60 atau setara dengan 63% dan “Sangat Setuju” berjumlah 35 atau 

setara 35% dengan nilai rata-rata 3,36. 

Sedangkan, terdapat responden yang kurang setuju dengan item Rencana 

Aksi (RA) yang dimanfaatkan dalam pengarahan kegiatan. Hal tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



digambarkan dengan adanya 2 responden yang menjawa “Tidak Setuju”. Namun 

responden yang menjawa “Setuju” dan “Sangat Setuju” masih mendominasi 

dengan jumlah 62 (65%) dan 31 (33%) dengan nilai rata-rata 3,3. Sedangkan 

perencanaan kinerja instansi pemerintah harus selaras dengan 

Renstra/RPJMD/RPJMN   dalam item X1.5 disetuji oleh semua responden dengan 

jumlah responden yang menjawab “Setuju” berjumlah 33 (35%) dan “Sangat 

Setuju” berjumlah 62 (65%) dengan nilai rata-rata 3,6. 

5.1.4.2 Deskripsi Pengukuran Kinerja 

Variabel pengukuran kinerja yang dimaksud adalah terdapat dasar dalam 

menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Dalam 

variabel ini peneliti memberikan item pertanyaan kepada responden sebagai 

berikut : 

X2.6 : Satuan kerja memiliki Indikator Kinerja Utama 

X2.7 : Kinerja utama menggambarkan mandat yang dijadikan prioritas 

dan isu strategis daerah. 

X2.8 : Rencana Aksi dilakukan secara berkala. 

X2.9 : Indikator Kinerja Utama direviewsebagai bentuk pengendalian. 

X2.10 : Keberhasilan program ditentukan dari perbandingan target kinerja 

setiap tahun. 

X2.11 : Dokumen pengukuran kinerja dapat diakses dengan mudah. 

Berikut merupakan distribusi jawaban responden terkait variabel 

pengukuran kinerja :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.7 

Distribusi Jawaban Item Variabel Pengukuran Kinerja 

 

Item 

Skala Pertanyaan 

Mean STS TS S SS 

F % F % F % F % 

X2.6 0 0% 0 0% 56 59% 39 41% 3,41 

X2.7 0 0% 2 2% 52 55% 41 43% 3,41 

X2.8 0 0% 0 0% 58 61% 37 39% 3,39 

X2.9 0 0% 3 3% 59 62% 33 35% 3,32 

X2.10 0 0% 5 5% 49 52% 41 43% 3,38 

X2.11 0 0% 6 6% 73 77% 16 17% 3,11 

Rata-Rata 3,33 

Sumber : Data Primer Penelitian Diolah Melalui Statistical Package for 

Social Science. Tahun 2019. 

 Dari tabel 5.7 pengukuran kinerja item X2.6 tentang satuan kerja di 

pemerintahan daerah harus memiliki IKU disetujui oleh seluruh responden. 

Digambarkan dengan responden yang menjawab “Setuju” berjumlah 56 atau 59% 

dan yang menjawab “Sangat Setuju” berjumlah 39 atau 41%, dengan nilai rata-

rata 3,4. Selanjutnya item X2.7 yang menyakatan kinerja utama digambarkan 

sebagai mandat pemerintah daerah yang dijadikan sebagai prioritas dan isu 

strategis juga kebanyakan disetujui oleh responden. Terbukti dengan responden 

yang menjawab “Setuju” berjumlah 52 (55%) dan yang menjawab “Sangat 

Setuju” berjumlah 41 (43%). Akan tetapi terdapat 2 responden yang menjawab 

“Tidak Setuju”, item ini memiliki nilai rata-rata 3,4. 

 Item X2.8 terkait pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi yang 

dilakukan secara berkala disetujui oleh semua responden. Hal tersebut 

digambarkan oleh responden yang menjawab “Setuju” sejumlah 58 atau 61% dan 

yang menjawab “Sangat Setuju” 37 atau 39%, dengan rata-rata 3,39. Selanjutnya, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



responden juga menyetujui bahwa Indikator Kinerja Utama dan Rencana Aksi 

direview secara berkala guna pengendalian kinerja yang disebutkan dalam item 

X2.9 didukung oleh banyak responden. Digambarkan prosentase responden yang 

setuju lebih banyak dibanding yang tidak setuju. Digambarkan dengan jumlah 

responden yang menjawab “Setuju” berjumlah 59 atau 62% dan yang menjawab 

“Sangat Setuju” berjumah 33 atau 35%. Sedangkan responden yang menjawab 

“Tidak Setuju” berjumlah 3 atau 3 % dengan rata-rata 3,32. 

 Berikutnya, perbandingan relasi dengan target kinerja dan perbandingan 

capaian kinerja antar tahun menjadi indikator keberhasilan sebuah program 

dijelaskan pada item X2.10. Dari item tersebut ternyata terdapat beberapa 

responden yang tidak setuju sebanyak 5 responden atau 5%. Sedangkan responden 

yang menjawab “Setuju” berjumlah 49 atau 52% dan yang menjawab “Sangat 

Setuju” berjumlah 41 atau 43%, dengan rata-rata 3,38. Sedangkan dokumen 

pengukuran kinerja dapat diakses dengan mudah setiap saat pada item X2.11 tidak 

disetujui oleh 6 responden atau 6%. Sejumlah 73 responden atau 77% menyakatan 

“Setuju”, dan 16 atay 17% menjawab “Sangat Setuju” dengan rata-rata 3,11. 

 

5.1.4.3 Deskripsi Pelaporan Kinerja 

Variabel pelaporan kinerja yang dimaksud adalah bentuk 

pertanggungjawaban sebagai bukti penyusunan laporan kinerja secara tertulis. 

Dalam variabel ini peneliti memberikan item pertanyaan kepada responden 

sebagai berikut : 

X3.12 : Penyajian sasaran berorientasi outcome pada laporan kinerja. 

X3.13 : Kevalidan data pada laporan kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X314 : Laporan kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan tahun 

berikutnya. 

Berikut merupakan distribusi jawaban responden terkait variabel 

pelaporan kinerja :  

Tabel 5.8 

Distribusi Jawaban Item Variabel Pelaporan Kinerja 

 

Item 

Skala Pertanyaan 

Mean STS TS S SS 

F % F % F % F % 

X3.12 0 0% 0 0% 52 55% 43 45% 3,45 

X3.13 0 0% 0 0% 61 64% 34 36% 3,36 

X3.14 0 0% 4 4% 56 59% 35 37% 3,33 

Rata-Rata 3,38 

Sumber : Data Primer Penelitian Diolah Melalui Statistical Package for 

Social Science. Tahun 2019. 

 

Berdasarkan tabel 5.8 item X3.12 tentang penyajian outcome pada laporan 

kinerja didukung oleh semua responden. Digambarkan oleh responden yang 

menjawab “Setuju” sejumlah 52 atau 55% dan yang menjawab “Sangat Setuju” 

berjumlah 43 atau 45 % dengan rata-rata 3,45. Selanjutnya, item X3.13 terkait 

kevalidan data pada laporan kinerja juga disetujui oleh semua responden, terbukti 

dengan 61 responden yang menjawab “Setuju” atau 64% dan responden yang 

menjawab “Sangat Seuju” berjumlah 34 atau 36% dengan nilai rata-rat 3,36. 

Sedangkan item X3.14 terkait laporan kinerja akan dijadikan sebagai bahan 

perbaikan perencanaan tahun berikutnya tidak setujui oleh 4 responden atau 4%. 

Sedangkan responden yang menjawa “Setuju” berjumlah 56 atau 59% dan yang 

menjawab “Sangat Setuju” berjumlah 37% dengan nilai rata-rata 3,3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.4.4 Deskripsi Evaluasi Kinerja 

 

Variabel evaluasi kinerja yang dimaksud adalah bentuk tingkat pencapaian 

realisasi, kemajuan dan kendaa akan misi yang dilaksanakan. Dalam variabel ini 

peneliti memberikan item pertanyaan kepada responden sebagai berikut : 

X4.15 : Terdapat pemantuan kemajuan pencapaian kinerja pada LAKIP. 

X4.16 : Terdapat evaluasi setiap program pada LAKIP. 

X4.17 : Evaluasi program dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan 

kinerja. 

X4.18 : Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam pengendalian 

kinerja. 

Berikut merupakan distribusi jawaban responden terkait variabel  evaluasi 

kinerja :  

Tabel 5.9 

Distribusi Jawaban Item Variabel Evaluasi Kinerja 

 

Item 

Skala Pertanyaan 

Mean STS TS S SS 

F % F % F % f % 

X4.15 0 0% 3 3% 55 58% 37 38,9 3,36 

X4.16 0 0% 1 1% 61 64% 33 34,70% 3,34 

X4.17 0 0% 9 10% 55 58% 31 32,6 3,23 

X4.18 0 0% 6 6% 64 67% 25 26,3 3,2 

Rata-Rata 3,28 

Sumber : Data Primer Penelitian Diolah Melalui Statistical Package for 

Social Science. Tahun 2019. 

 Berdasarkan  tabel 5.9 item X4.15 terkait terdapat pemantauan pencapaian 

kinerja pada LAKIP  tidak disetujui oleh 3 responden atau 3%. Sedangkan 55 

responden atau 58% menjawab “Setuju” dan responden yang menjawab “Sangat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Setuju” berjumlah 37 atau 38,9% dengan nilai rata-rata 3,3. Selanjutnya item 

X4.16 terkait adanya evaluasi di setiap program pada LAKIP tidak setujui oleh 1 

responden. Sedangkan responden yang menjawab “Setuju” berjumlah 61 atau 

64%, dan responden yang menjawab “Sangat Setuju” berjumlah 33 atau 34,7% 

dengan nilai rata-rata 3,34. Selanjutnya pada item X4.17 terkait evaluasi program 

dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan perencanaan tidak setujui oleh 9 

responden atau 10%. Responden yang menjawab “Setuju” berjumlah 55 atau 

58%, dan yang menjawab “Sangat Setuju” berjumlah 31 atau 33% dengan nilai 

rata-rata 3,2. Selain itu, pemantauan Rencana Aksi digunakan sebagai 

pengendalian kinerja yang tertuang pada item X4.18 tidak disetujui oleh 6 

responden atau 6%. Sedangkan responden yang menjawab “Setuju” berjumlah 64 

atau 67% dan yang menjawab “Sangat Setuju” berjumlah 25 atau 26% dengan 

nilai rata-rata 3,2. 

5.1.4.5 Deskripsi Capaian Kinerja 

Variabel capaian kinerja yang dimaksud adalah bentuk terakhir dari SAKIP 

yang dijadikan sebagai tolak ukur sebuah program dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Dalam variabel ini peneliti memberikan item pertanyaan kepada 

responden sebagai berikut : 

X5.19 : Informasi menegnai kinerja memiliki nilai kevalidan. 

X5.20 : Terdapat manfaat, dan dampak dalam Rencana Strategis. 

X5.21 : Target, realisasi dan capaian program kerja menjadi acuan pada 

tahun berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut merupakan distribusi jawaban responden terkait variabel  capaian 

kinerja : 

Tabel 5.10 

Distribusi Jawaban Item Variabel Capaian Kinerja 

 

Item 

Skala Pertanyaan 

Mean STS TS S SS 

F % F % F % f % 

X5.19 0 0% 3 3% 49 52% 43 45% 3,42 

X5.20 0 0% 9 10% 40 42% 46 48% 3,39 

X5.21 0 0% 0 0% 63 66% 32 34% 3,34 

Rata-Rata 3,38 

Sumber : Data Primer Penelitian Diolah Melalui Statistical Package for 

Social Science. Tahun 2019. 

 Berdasarkan tabel 5.10 item X5.19 terkait informasi mengenai kinerja 

memiliki nilai kevalidan tidak setujui oleh 3 responden atau 3%. Akan tetapi 49 

responden menjawab “Setuju” atau 52% dan responden yang menjawab “Sangat 

Setuju” sebanyak 43 atau 45%, dengan nilai rata-rata 3,42. Selanjutnya item 

X5.20 terkait adanya  manfaat, dan dampak dalam Rencana Strategis tidak 

disetujui oleh 9 responden atau 10%. Sedangkan 40 responden atau 42% 

menjawab “Setuju”, 46 responden atau 48% menjawab “Sangat Setuju”, dengan 

nilai rata-rata 3,39. Selanjutnya item X5.21 terkait target, realisasi dan capaian 

program kerja menjadi acuan pada tahun berikutnya,disetujui oleh semua 

responden. Digambarkan oleh 63 responden yang menjawab “Setuju” atau 66% 

dan 32 responden menjawab “Sangat Setuju” atau 34%, dengan nilai rata-rata 

3,34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam melakukan pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan 

Statistical Package for Social Science  (SPSS) 23. Hasil dai regresi linier 

berganda dalam penelitian ini dapat diketahui melalui tabel berikut : 

Tabel 5.11 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.992 7.082  3.953 .000 

X1 .425 .379 .117 1.123 .265 

X2 .057 .341 .019 .167 .867 

X3 1.429 .625 .284 2.285 .025 

X4 1.045 .449 .319 2.326 .022 

X5 .202 .461 .049 .438 .662 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Primer Penelitan Diolah Melalui Statistical Package for 

Social Science. Diolah Tahun 2019. 

Dari tabel 5.11 diatas, maka dapat diketahui model persamaan  regresi 

sebagai berikut : 

                                

Keterangan : 

Y : nilai prediksi dari Y 

a : bilangan konstan 

b1X1 : koefisiensi variabel perencanaan kinerja 

b2X2 : koefisiensi variabel pengukuran kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b3X3 : koefisiensi variabel pelaporan kinerja 

b4X4 : koefisiensi variabel evaluasi kinerja 

b5X5 : koefisiensi variabel capaian kinerja 

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                                                  

 Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa Konstanta (α) sebesar 

27,992, artinya apabila variabel perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, 

pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja  tidak ada atau bernilai 0, 

maka kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu nilainya sebesar 27,992.  

 Koefisien regresi variabel perencanaan kinerja (X1) sebesar 0,425. Artinya 

apabila variabel independen lainnya tetap dan variabel perencanaan kinerja 

mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu 

(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,425. Koefisien variabel ini bernilai 

positif, artinya terdapat hubungan positif antara perencanaan kinerja dengan 

kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. Semakin baik sebuah perencanaan 

kinerja maka akan semakin baik pula kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu.  

Koefisien regresi variabel pengukuran kinerja (X2) sebesar 0,057. Artinya 

apabila variabel independen lainnya tetap dan variabel pengukuran kinerja 

mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu 

(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,057. Koefisien variabel ini bernilai 

positif, artinya terdapat hubungan positif antara pengukuran kinerja dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. Semakin baik sebuah pengukuran 

kinerja maka akan semakin baik pula kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu.  

Koefisien regresi variabel pelaporan kinerja (X3) sebesar 1,429. Artinya 

apabila variabel independen lainnya tetap dan variabel pelaporan kinerja 

mengalami kenaikan sebesar 1%, maka kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu 

(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1,429. Koefisien variabel ini bernilai 

positif, artinya terdapat hubungan positif antara pelaporan kinerja dengan kinerja 

Aparatur Sipil Negara Kota Batu. Semakin baik sebuah pelaporan kinerja maka 

akan semakin baik pula kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu.  

Koefisien regresi variabel evaluasi kinerja (X4) sebesar 1,045. Artinya 

apabila variabel independen lainnya tetap dan variabel evaluasi kinerja mengalami 

kenaikan sebesar 1%, maka kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu (Y) akan 

mengalami peningkatan sebesar 1,045. Koefisien variabel ini bernilai positif, 

artinya terdapat hubungan positif antara evaluasi kinerja dengan kinerja Aparatur 

Sipil Negara Kota Batu. Semakin baik sebuah evaluasi kinerja maka akan semakin 

baik pula kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu.  

Koefisien regresi variabel capaian kinerja (X5) sebesar 0,202. Artinya 

apabila variabel independen lainnya tetap dan variabel evaluasi kinerja mengalami 

kenaikan sebesar 1%, maka kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu (Y) akan 

mengalami penurunan sebesar 0,202. Koefisien variabel ini bernilai positif, 

artinya terdapat hubungan positif antara capaian kinerja dengan kinerja Aparatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sipil Negara Kota Batu. Semakin baik sebuah capaian kinerja maka akan semakin 

baik pula kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

 Dalam melakukan analisis regresi linier berganda terdapat empat macam 

uji yaitu : 

1.2.1 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen maka diperlukan adanya uji F.  Berikut merupakan 

hasil uji F : 

Tabel 5.12 

Hasil Uji F 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 878.819 5 175.764 8.644 .000
b
 

Residual 1809.708 89 20.334   

Total 2688.526 94    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4 

 Sumber : Data Primer Penelitan Diolah Melalui Statistical Package for 

Social Science. Diolah Tahun 2019. 

Berikut merupakan tahap-tahap dalam melakukan uji F: 

1. Merumuskan hipotesis 

H0 : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ha : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 2018. 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Dalam melakukan uji F ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah a = 

5 % (0,05). Nilai signifikansi 5 % ini merupakan ukuran stansar yang 

sering digunakan dalam melakukan penelitian.  

3. Menentukan F hitung 

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh F hitung sebesar 8,644. 

4. Menentukan F tabel 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi a = 5 %, df 1 = k – 1 = 5 – 1 = 

4, df 2 = 95 – 5 = 90 (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah 

variabel bebas). Hasil yang diperoleh untuk mengetahui F tabel adalah 

sebesar 2,32. 

5. Menentukan nilai signifikansi  

Dar hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. 

6. Kriteria pengujian 

Berikut merupakan pedomen kriteria pengujian : 

H0 diterima apabila F hitung < F tabel 

H0 ditolak apabila F hitung > F tabel 

H0 diterima apabila nilai signifikansi > 0,05 

H0 ditolak apabila nilai signifikansi < 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan tabel 5.12 diperoleh F hitung sebesar 8,644 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F 

tabel 2,32 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak 

dan Ha diterima. Artinya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota 

Batu yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja secaa bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 

2018. 

1.2.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T) 

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan uji T atau uji signifikansi 

pengaruh parsial. Uji T digunakan untuk menguji apakah suatu vaiabel bebas 

berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.
1
 Berikut merupakan hasil uji 

koefisian regresi secara parsial (uji T) :  

                                                           
1
Ibid. Hlm. 228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.13 

Hasil Uji T 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.992 7.082  3.953 .000 

X1 .425 .379 .117 1.123 .265 

X2 .057 .341 .019 .167 .867 

X3 1.429 .625 .284 2.285 .025 

X4 1.045 .449 .319 2.326 .022 

X5 .202 .461 .049 .438 .662 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Primer Penelitan Diolah Melalui Statistical Package for 

Social Science. Diolah Tahun 2019. 

 Berdasarkan tabel 5.13 hasil uji T telah diketahui nilai T hitung setiap 

variabelnya. Hal tersebut dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Perencanaan Kinerja (X1) terdahap kinerja ASN 

Berdasarkan tabel 5.13 diperoleh thitung  sebesar (1,123) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,265 . Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil dari 

pada ttabel1,986 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 

diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel perencanaan kinerja tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 

2018. 

Dari hasil olahan data diatas, variabel perencanaan kinerja tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu. 

Analisa peneliti terkait hal tersebut dikarenakan SAKIP menjadi sebuah sistem 

pertanggungjawaban yang ditujukan untuk sebuah lembaga pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meskipun perencanaan kinerja yang memuat sasaran, program dan kegiatan yang 

harus berorientasi pada output dan outcome tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja ASN Kota Batu, perencanaan kinerja memiliki 

hubungan pada kinerja Organisasi Pemerintah Daerah. Karena perencanaan 

kinerja ini adalah turunan dari RPJMD yang disusun ditingkat Pemerintah Daerah 

dijadikan Restra di setiap OPD. 

Selain itu meskipun dalam penarikan keputusan variabel perencanaan 

kinerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparatur ASN 

Kota Batu, hubungan variabel perencanaan kinerja tetap memiliki hubungan yang 

positif terhadap kinerja ASN Kota Batu. Hubungan tersebut dapat tergambarkan 

oleh dampak yang dirasakan oleh pejabat struktural di setiap OPD Kota Batu. 

Yang mana dalam Renstra terdapat Indikator Kinerja Utama yang akan 

diperjanjikan melalui dokumen perjanjian kinerja oleh setiap pejabat struktural di 

OPD tersebut. Yang mana perjanjian kinerja OPD tersebut harus mengacu pada 

RPJMD Kota Batu.
2
 

Penyusunan perjanjian kinerja yang menjadi instrumen perencanaan kinerja 

oleh setiap ASN Kota Batu akan dilaksanakan pada tahun 2019. Peneliti dapat 

berasumsi belum terlaksanannya instrumen perjanjian kinerja individu oleh ASN 

Kota Batu ini menjadi salah satu alasan tidak signifikannya pengaruh perencanaan 

kinerja terhadap kinerja ASN Kota Batu. Hal tersebut dikarenakan jumlah pejabat 

fungsional lebih banyak dibanding pejabat struktural. Akan tetapi perlu diingat 

bahwa sebelumnya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah disusun oleh setiap ASN 

                                                           
2
Wawancara dengan Pak Bayu. Kasubag Pengembangan Kinerja Setda Bag. Organisasi Kota Batu. 

30 Januari 2019. Pukul 13.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kota Batu. Seharusnya SKP menjadi salah satu acuan bagi ASN Kota Batu dalam 

peningkatan kinerja individu ASN Kota Batu. Yang mana SKP tersebut 

didasarkan fungsi, wewenang, dan tanggungjawab yang di breakdown dari tingkat 

jabatan tertinggi. Perjanjian kinerja oleh setiap ASN Kota Batu perlu diwujudkan 

karena menjadi standard sebagai pengingat sebuah tujuan dapat diselesaikan. 

Perjanjian kinerja ini dapat menjadi patokan selarasnya pekerjaan yang dilakukan 

oleh setiap ASN dengan RPJMD yang telah ditetapkan. 

Selain itu motivasi (motive) bagi ASN Kota Batu dalam menyikapi SAKIP 

tersebut dinilai kurang. Menurut beberapa ASN Kota Batu menyatakan bahwa 

tinggi rendahnya nilai SAKIP Kota Batu belum memiliki pengaruh pada motivasi 

ASN Kota Batu. Karena tidak ada implementasi sistem punishment jika nilai 

SAKIP Kota Batu buruk, dan belum ada reward jika SAKIP Kota Batu baik. 

Dalam artian, ASN Kota Batu berharap kinerja mereka diapresiasi dengan 

penambahan gaji jika nilai SAKIP Kota Batu meningkat. Hal ini disayangkan oleh 

ASN oleh salah satu ASN Kota batu yang merupakan salah satu evaluator SAKIP 

Kota Batu. Ririn selaku evaluator SAKIP Kota Batu yang merupakan pejabat 

fungsional Inspektorat Kota Batu menyatakan jika ASN Kota Batu yang memiliki 

kinerja baik dan buruk tidak ada bedanya.
3
 Hanya ditentukan absensi dan 

pencapaian kinerja setiap hari melalui laporan kerja yang disusun setiap harinya 

(e-kinerja). Akan tetapi laporan kinerja harian ASN ini kurang mendapatkan 

perhatian karena dinilai hanya sebatas laporan harian belum ada tindakan, bisa 

                                                           
3
 Wawancara dengan Ririn. Tim Evaluator SAKIP Kota Batu. 30 Januari 2019. Pukul 14.52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saja ASN tersebut melaporankan kinerja secara tertulis saja, tidak benar-benar 

dilakukan.  

2. Pengaruh Pengukuran Kinerja (X2) terhadap kinerja ASN 

Berdasarkan tabel 5.13 diperoleh thitung  sebesar (0,167) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,867 . Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil dari 

pada ttabel 1,986 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 

diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel pengukuran kinerja tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 

2018. 

Dari hasil olahan data diatas, peneliti berasumsi variabel pengukuran kinerja 

ASN kurang dapat dinilai jika dihubungkan dengan pengukuran kinerja SAKIP 

Pemerintah Daerah. E-kinerja sebagai indikator yang digulirkan oleh Badan 

Kepegawaian Negara pada 2015 merupakan inovasi dalam mengukur kinerja 

ASN. Inovasi tersebut merupakan wujud standard kinerja yang perlu diterapkan. 

Pengukuran kinerja ASN dilatarbelakangi oleh upaya dalam mengetahui secara 

jelas apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh ASN. SAKIP yang menjadi 

bentuk laporan pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi acuan bagi setiap 

ASN Kota Batu dalam memperhitungkan kinerjanya melalui sasaran strategis 

OPD, nyatanya belum mampu mendukung atau meningkatkan motivasi kinerja 

ASN. Selaras dengan pendapat salah satu ASN Kota Batu menyebutkan bahwa, 

kembali pada alasan bahwa siapa yang bekerja keras akan mendapatkan hasil yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sama dengan siapa yang bekerja biasa-biasa saja atau bahkan memiliki kinerja 

yang buruk.
4
  

Berbeda dengan pejabat struktural seperti sekretaris, kepala bagian, kepala 

sub bagian, tentunya SAKIP ini memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja. 

Hal tersebut dikarenakan mereka telah memiliki Indikator Kinerja Individu yang 

harus selaras dengan Renstra yang telah di breakdown dari RPJMD. Pengukuran 

kinerja tersebut didasarkan pada perbandingan pencapaian target antar tahun. 

Sesuai dengan kegiatan apel pagi pada hari Senin, 21 Januari 2019 yang 

dilaksanakan di Halaman Timur Balaikota Amongtani Kota Batu, bahwa kepala 

OPD harus menandatangani perjanjian kinerja mencakup IKU serta IKI dan pakta 

integritas Kepala OPD Pemkot Batu tahun 2019. Yang mana dokumen perjanjian 

kinerja oleh setiap kepala OPD ini diharapkan bukan hanya sekedar dokumen 

namun sebagai janji dan kontrak kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu sekali 

manajemen kerja yang baik. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan perjanjian 

kinerja oleh seluruh kepala OPD Kota Batu tahun 2019 : 

  

                                                           
4
 Wawancara dengan Liany Wahyuwardhani. Evaluator SAKIP Inspektur Pembantu 3 Inspektorat 

Kota Batu. 30 Januari 2019. Pukul 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.1 

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 

oleh Kepala OPD Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Diskominfo Kota Batu. Tahun 2019 

 

3. Pengaruh Pelaporan Kinerja (X3) terhadap kinerja ASN 

Berdasarkan tabel 5.13 diperoleh thitung sebesar (2,285) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari 

pada ttabel 1,986 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 

ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel pelaporan kinerjamempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 2018. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menghasilkan output 

berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Yang mana 

LAKIP tersebut disusun diakhir periode tiap tahunnya. Dengan asumsi bahwa 

dengan adanya laporan kinerja OPD tersebut dapat meningkatkan kinerja ASN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dengan desakan penyusunan laporan yang harus sesuai timeliness. Tuntutan harus 

dilaporkannya kinerja dalam periode tertentu, maka tentunya membutuhkan waktu 

yang lebih untuk berfokus menyelesaikan LAKIP tersebut.  

Sebagai contoh dalam kegiatan pemaparan SAKIP OPD Kota Batu tahun 

2018. Dalam kegiatan ini setiap OPD dirasa sudah memiliki keseriusan dalam 

pelaporan kinerja. Terbukti dengan getolnya OPD Kota Batu dalam kegiatan ini. 

Meskipun dalam praktiknya, LAKIP ini hanya disusun oleh sub bagian program. 

Akan tetapi dalam temuan lapang, masih terdapat OPD yang kurang mampu 

mengolah SAKIP dengan baik sehingga hasil laporan tersebut dinilai terlalu 

memaksakan. Hal ini terbukti pada temuan lapang penelitian bahwa terdapat satu 

OPD yang tidak menyerahkan dokumen SAKIP tahun 2018 saat dilaksanakan 

evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Batu. Menurut tim evaluator, dengan 

adanya hal tersebut membuat tim pengawas internal harus memutar otak agar bisa 

memberikan tekanan pada satu OPD tersebut agar segera menyelesaikan 

penyusunan SAKIPnya.
5
 Kompetensi (competence) ASN Kota Batu dalam hal ini 

agaknya perlu dikuatkan. Agar tidak terdapat pekerjaan-pekerjaan yang bersumber 

dari tekanan atau tuntutan, bukan dari kesadaran atas tanggungjawab yang 

diamanatkan. 

Kompetensi ASN menjadi syarat utama yang berasal dari kemampuan 

sesorang dalam menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik. Selain harus 

memiliki kemampuan dalam membantu Kepala Daerah untuk mewujudkan visi 

misinya melalui proses pembuatan renstra di OPD, ASN juga dituntut untuk 

                                                           
5
 Wawancara dengan Lia. Fungsional Irban 3 Inspektorat Kota Batu. 30 Januari 2019. Pukul 13.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mampu merealisasikan setiap kegiatan yang ditetapkan dengan baik. Tentunya 

juga dibarengi dengan kemampuan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

tertulis melalui SAKIP dengan output LAKIP. 

Gambar 5.2 

Kegiatan Pemaparan SAKIP OPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi peneliti. Tahun 2018. 

Selain itu, pelaporan kinerja juga memiliki peran yang penting dalam 

penentuan hasil akhir sebuah laporan pertanggungjawaban kinerja. Baik buruknya 

kinerja juga ditentukan dari bagaimana penyajian data dalam laporan kinerja. 

Pelaporan kinerja ini mempengaruhi proses penilaian akhir SAKIP dan LAKIP. 

Hubungan nilai SAKIP OPD yang disusun ASN ini sangat mempengaruhi SAKIP 

Pemerintah Daerah. Apalagi dengan adanya keseriusan dari Dewanti Rumpoko 

dalam menggenjot nilai SAKIP di masa periodenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan adanya penguatan kemampuan ASN dalam membuat laporan 

kinerja OPD tahunan ini merupakan wujud sumber daya (means) dalam mencapai 

tujuan. Yang mana telah dilaksanakan oleh Bidang Program disetiap OPD. Akan 

tetapi hal ini dapat menjadi bumerang sendiri bagi pelaksanaan Pemerintahan 

Daerah. Karena seakan-akan SAKIP menjadi tugas bidang program saja. Hal 

tersebut mengakibatkan kurangnya pengetahuan ASN diluar Bidang Program 

terkait pengolahan SAKIP.  

Selain itu, sarana yang menunjang dalam pelaporan kinerja ini adalah 

LAKIP yang dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Kota Batu oleh 

masyarakat sebagai output SAKIP. Yang mana dalam LAKIP yang telah 

diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batu memiliki nilai validitas data yang dapat 

diverifikasi. Selain sebagai wujud akuntabilitas kinerja, LAKIP yang dipaparkan 

di website resmi pemerintah Kota Batu tersebut juga merupakan wujud 

konsistensi transparansi Pemerintah Kota Batu untuk mempertanggungjawabkan 

kinerja di setiap tahunnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.3 

Website Kota Batu Terkait LAKIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://ppid.batukota.go.id/laporan_terkait/lakip  

  

 Dalam kurun waktu satu tahun berjalan, nyatanya Pemerintah Kota Batu 

secara bersama-sama memanfaatkan waktu tersebut guna perbaikan kinerja 

melalui peningkatan nilai SAKIP. Peningkatan kinerja yang dilakukan secara 

bersama-sama ini menunjukkan telah terjadi pemanfaatan waktu yang cukup baik 

(Opportunity). Pemanfaatan peluang tersebut menjadi bukti terjadinya 

peningkatan kinerja ASN Kota Batu dalam pelaksanaan SAKIP tahun 2018, 

meskipun masih mengalami beberapa kendala.  

4. Pengaruh Evaluasi Kinerja (X4) terhadap kinerja ASN 

Berdasarkan tabel 5.13 diperoleh thitung sebesar (2,326) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari 

pada ttabel 1,986 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 

ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel evaluasi kinerja mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluasi kinerja yang mencakup kemajuan pencapaian kinerja pada LAKIP, 

evaluasi setiap program dan rekomendasi perbaikinya ternyata memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja ASN Kota Batu.  Hal ini dikarenakan dengan 

adanya rekomendasi atas capaian kinerja dalam kurun waktu tahunan. Sehingga 

ASN mengetahui kelemahan dan kelebihan program kegiatan yang telah mereka 

kerjakan. Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja ini diasumsikan dapat 

meningkatkan kinerja ASN.  

Rekomendasi tersebut akan dibahas dengan pihak yang dievaluasi dan 

membentuk kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung. Kemudian evaluasi 

tersebut ditindaklanjuti. Selain itu hasil evaluasi program yang telah disertai 

rekomendasi terkait dengan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang 

disetujui dan untuk dilaksanakan. 

Signifikansi pengaruh evaluasi kinerja terhadap kinerja ASN Kota Batu 

mencerminkan bahwa kinerja individu atau organisasi dapat dikatakan berhasil 

jika tujuan  (Goals) yang dinginkan dapat tercapai. Yang mana dalam pelaksaan 

SAKIP tahun 2018 Kota Batu mengalami peningkatan nilai yaitu mendapatkan 

nilai “B”. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya piagam penghargaan oleh 

Kemenpan-RB pada tanggal 31 Desember 2018.
6
 Hal tersebut menunjukkan 

bahwa tujuan yang menjadi arahan bagi Pemerintah Kota Batu sesuai targetnya 

yaitu peningkatan nilai SAKIP 2018 telah tercapai. 

  

                                                           
6
Piagam Penghargaan oleh Kementrian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi. Jakarta. 31 

Desember 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.4 

Piagam Penghargaan SAKIP Kota Batu Oleh Kemenpan-Rb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi 

 

Peningkatan nilai SAKIP Kota Batu tahun 2018 ini menunjukkan terdapat 

hasil atas rekomendasi dari tim evaluator yang berasal dari dalam Pemerintah 

Kota Batu yaitu Inspektorat dan juga dari luar seperti Inspektorat Provinsi Jawa 

Timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan evaluasi SAKIP OPD pada 

tanggal 5 Juni 2018 – 28 Juni 2018 di ruang PKK dan Dharma Wanita lantai 1 

gedung kantor terpadu Pemerintah Kota Batu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.5 

Tim Inspektorat Kota Batu Dalam Pendampingan Bersama Inspektorat 

Provinsi Jawa Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Inspktorat Kota Batu. Tahun 2018 

Yang mana hasil rekomendasi atas hasil evaluasi yang atas pelaksanaan 

SAKIP tahun 2017 telah dilaksanakan. Dilain sisi, perlu diapresiasi kinerja dari 

pengawas internal Pemerintah Kota Batu yaitu Inspektorat Kota Batu. Yang mana 

kinerja dari ASN yang berada di Inspektorat Kota Batu dapat menjadi evaluator 

yang handal dalam melakukan evaluasi dari dalam Pemerintah Kota Batu. 

Evaluasi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang perlu 

ditindak lanjuti oleh setiap Kepala OPD Kota Batu yang kemudian diteruskan dan 

dilaksanakan oleh pejabat fungsional di setiap OPD Kota Batu. Akan tetapi yang 

menjadi lebih penting bahwa rekomendasi tersebut harus menjadi umpan balik 

dalam penyusunan perencanaan kinerja di tahun selanjutnya. Hal ini diharapkan 

menciptakan umpan balik secara berkelanjutan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Pengaruh Capaian Kinerja (X5) terhadap kinerja ASN 

Berdasarkan tabel 5.13 diperoleh thitung  sebesar (-0,436) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,662. Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil dari 

pada ttabel 1,986 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H0 

diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel capaian kinerja tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 

2018. 

 Umpan balik antara capaian kinerja dengan kinerja ASN Kota Batu 

ternyata dirasa kurang. Hal ini dibuktikan belum adanya kebijakan punishment 

and reward atas capaian SAKIP Kota Batu. Feedback yang diharapkan oleh ASN 

adalah peningkatan gaji. Artinya belum ada kenaikan gaji ASN jika nilai SAKIP 

Kota Batu naik. Sebaliknya, belum ada konsekuensi khusus bagi ASN jika nilai 

SAKIP Kota Batu buruk.
7
 Akan tetapi hal ini tergantung bagaimana setiap 

Pemerintah Daerah menyusun sebuah kebijakan, yang diharapkan adalah terdapat 

feedback yang baik seperti disebutkan di atas. 

 Sejatinya ASN menjadi instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan 

fungsi OPD dalam melaksanakan setiap kegiatan. Yang tentunya memerlukan 

kuantitas dan kualitas yang baik. Asumsi peneliti bahwa capaian SAKIP harus 

menjadi acuan rangsangan berpikir ASN Kota Batu sehingga dapat 

menindaklanjuti solusi atau langkah yang tepat guna memperbaiki kinerja 

individu ASN Kota Batu kemudian diteruskan dalam kinerja OPD. 

                                                           
7
 Wawancara dengan Liany Wahyuwardhani. Evaluator SAKIP Inspektur Pembantu 3 Inspektorat 

Kota Batu. 30 Januari 2019. Pukul 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Berbeda dengan pejabat struktural di OPD Kota Batu yang memiliki IKU, 

capaian kinerja SAKIP memiliki pengaruh karena baik dikarenakan dengan 

adanya instrumen SAKIP ini dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi 

sebuah kebijakan. Agar muncul rasa memiliki sehingga timbul kepuaasan dengan 

adanya sebuah pencapaian kinerja, nampaknya perjanjian kinerja perlu disusun 

mulai dari staff. Hal ini mengingat bahwa pelaksana kegiatan adalah staff atau 

pejabat fungsional. 

5.2.3 Uji Determinasi (R
2
) 

Hasil uji determinasi (R
2
) square dapat diketahui dari nilai determinasi  pada 

tabel 5.13 : 

Tabel 5.14 

R Square 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .572
a
 .327 .289 4.509 1.136 

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Primer Penelitan Diolah Melalui Statistical Package for 

Social Science. Diolah Tahun 2019. 

Berdasarkan tabel 5.13 diperoleh angka R
2
(R Square) sebesar 0,289 atau 

(28,9%). Hal tersebut menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Batu yang terdiri 

dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, 

dan capaian kinerja sebesar 28,9%. Hal ini dapat diartikan pula bahwa variabel 

kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Batu tahun 2018 dapat dijelaskan atau 

dipengaruhi variabel perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



evaluasi kinerja, capaian kinerja sebesar 28,9%, sedangkan sisanya sebesar 71,1% 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Peneliti berasumsi 71,1% ini dikarenakan alasan bahwa SAKIP menjadi 

salah satu tolak ukur keberhasilan OPD Kota Batu dalam pengelolaan anggaran 

pembangunan atau juga dapat disebut juga bagian dari perfomance based 

budgeting. Yang mana tolak ukur tersebut dapat diketahui dalam setiap Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD yang menjelaskan tentang alokasi 

anggaran hingga realisasi anggaran beserta capaiannya. Selain itu dalam SAKIP 

OPD Kota Batu juga menyebutkan proses perencanaan kinerja hingga evaluasi 

kinerja, begitu pula LAKIP Kota Batu.  

Kemudian LAKIP Kota Batu menjelaskan bagaimana capaian kinerja dalam 

waktu satu tahun. Yang mana capaian tersebut berdasarkan sasaran strategis yang 

ditetapkan. Hal ini merinci ketercapaian Indikator Kinerja Utama yang ada di 

beberapa OPD Kota Batu. Berikut merupakan satu contoh capaian kinerja yang 

terangkum dalam LAKIP Kota Batu Tahun 2017. 

Tabel 5.15 

Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan 

Sosial Kota Batu dalam LAKIP Kota Batu Tahun 2017 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Utama (IKU) OPD 

Capaian 2017 

Target Realisasi Capaian (%) 

Terpenuhinya 

pembinaan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Prosentase Fasilitas 

Kegiatan Bidang 

Keagamaan dan 

Bina Mental di Kota 

Batu 

100% 100% 100% 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis   100% 

Sumber : LAKIP Kota Batu. Tahun 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.16 

Alokasi Anggaran Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi 

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Kota Batu dalam LAKIP Kota Batu Tahun 

2017 

 

Program Anggaran 2017 

Target Realisasi Capaian (%) 

Program pembinaan 

kemasyarakatan 
4.356.745.000 3.664.180.125 84,10 

Jumlah 4.356.745.000  3.664.180.125  84,10% 

Sumber : LAKIP Kota Batu. Tahun 2017. 

 Tabel – tabel di atas dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja setiap OPD 

di Kota Batu dalam menjalankan setiap program dan kegiatan sesuai Renstra. 

Selain itu SAKIP dapat digunakan sebagai hasil evaluasi capaian kinerja yang 

sangat penting bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu untuk perbaikan 

baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi dan pelaporan 

program dan kegiatan di tahun mendatang, dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan rakyat Kota Batu. 

5.2.4 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Dalam uji normalitas ini Untuk menguji apakah variabel dependen dan 

variabel independen berdistribusi normal atau tidak maka diperlukan uji 

normalitas. Yang mana regresi yang baik adalah regresi yang memiliki nilai 

distribusi data normal atau mendekati normal.
8
 Dalam pengelolaan data penelitian 

dalam uji normalitas ini keenam variabel menggunakan One-Sample Kolmogorov 

Sminov Test. Berikut merupakan hasil uji normalitas : 

                                                           
8
 Ghozali. Op. Cit. 160-165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.17 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 95 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 
4.41234989 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .105 

Positive .105 

Negative -.063 

Test Statistic .105 

Asymp. Sig. (2-tailed) .012
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Data Primer Penelitian Diolah Melalui Statistical Package for 

Social Science 

 

 Berdasarkan tabel uji normalitas di atas diketahui bahwa nilai sigifikansi 

0,012. Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan yang dijelaskan Ghazali 

bahwa data berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05.
9
 Dari hasil uji 

normalistas tersebut mengartikan bahwa nilai signifikasi keenam variabel (0,012) 

> 0,05 yang dapat diambil keputusan bahwa data telah berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Untuk menguji dalam sebuah model regresi apakah ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (X) maka diperlukan uji multikolinieritas. 

Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan, data disimpulkan tidak ada 

                                                           
9
 Ghozali. Op. Cit. 160-165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi jika nilai tolerance> 

10% dan nilai VIF < 10.
10

 Berikut merupakan rincian hasil uji multikolinieritas : 

Tabel 5.18 

Uji Multikolinieritas 

 

Model 

Collinearity 

Statistics Keputusan 

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

X1 .696 1.436 Tidak terjadi Mulikolineritas 

X2 .616 1.623 Tidak terjadi Mulikolineritas 

X3 .488 2.047 Tidak terjadi Mulikolineritas 

X4 .403 2.482 Tidak terjadi Mulikolineritas 

X5 .598 1.673 Tidak terjadi Mulikolineritas 

a. Dependent Variable:Y  

Sumber : Data Primer Penelitian diolah melalui Statistical Package for 

Social Science 

 Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas diatas diketahui bahwa semua nilai 

tolerance kelima variabel bebas lebih besar dari 10%. Hal tersebut juga diimbangi 

dengan nilai VIF yang kurang dari 10. Dari kedua pedoman tersebut dapat 

diartikan bahwa variabel bebas tidak menunjukkan terjadi masalah 

multikonieritas. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Dalam sebuah model regresi yang baik perlu adanya homokedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mengetahui hal tersebut perlu diuji 

                                                           
10

 Ghozali. Op. Cit. 105-106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ketidaksamaan variance dari resisual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
11

 

Berikut merupakan hasil uji Heterokedastisitas : 

Tabel 5.19 

Uji Heterkedastisitas 

 

Model T Sig. Keputusan 

1 (Constant) .270 .788  

X1 2.072 .041 Bebas Heterokedastisitas 

X2 -1.325 .189 Bebas Heterokedastisitas 

X3 .795 .429 Bebas Heterokedastisitas 

X4 .451 .653 Bebas Heterokedastisitas 

X5 -1.511 .134 Bebas Heterokedastisitas 

Sumber: Data Primer Penelitian Diolah Melalui Statistical Package for Social 

Science 

Berdasarkan pedoman uji Heterokedastisitas, data dinyatakan bebas dari 

heterokedastitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dari hasil uji 

Heterokedastisitas di atas, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Dari data tersebut dapat dimbil keputusan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.  

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali unuk menguji apakah dalam model linier ada korelasi 

antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya) maka diperlukan uji autokorelasi.
12

 Berikut merupakan 

hasil uji Autokorelasi : 

  

                                                           
11

 Ghozali. Op. Cit. 139-143. 
12

 Ghozali. Op. Cit. Hlm. 110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.20 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .572
a
 .327 .289 4.509 1.136 

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data Primer Penelitian Diolah Melalui Statistical Package for Social 

Science. Diolah Tahun 2018. 

 Dari hasil uji Autokorelasi diatas diketahui bahwa nilai Durbin-

Watsonyaitu 1,136. Berdasarkan pedoman Durbin-Watson Test jika nilai D-W 

diantara -2 sampai 2 maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Nilai D-W pada 

uji Autokorelasi penelitian ini nilai D-W (1,1336) berasa antara -2 sampai 2 (-2 < 

1,136 < 2). Hal tersebut mengartikan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi 

Autokorelasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari regresi linier 

berganda didapatkan model regresi  Y= 27,992 + 0,425X1 +  0.057X2 + 1,429X3 + 

1,045X4 + 0,202X5. Dalam hal ini dua variabel yaitu pelaporan kinerja (X3) dan 

evaluasi kinerja (X4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ASN 

Kota Batu. Begitu sebaliknya, tiga variabel yaitu perencanaan kinerja (X1), 

pengukuran kinerja (X2) dan capaian kinerja (X5) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja ASN Kota Batu dikarenakan thitung lebih kecil dari 

ttabeldan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Secara rinci disebutkan bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perencanaan 

kinerja terhadap kinerja ASN Kota Batu. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai thitung < ttabel(1.123< 1,986) dengan nilai sig. 0,265 > 0,05. 

2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengukuran 

kinerja terhadap kinerja ASN Kota Batu. Hal ini ditunjukkan dengan 

thitung < ttabel(0,167 < 1,986) dengan nilai sig. 0,867 > 0,05. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pelaporan kinerja 

terhadap kinerja ASN Kota Batu. Hal ini ditunjukkan dengan thitung < 

ttabel(2.285>1,986) dengan nilai sig. 0.025<   0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel evaluasi kinerja 

terhadap kinerja ASN Kota Batu. Hal ini ditunjukkan dengan thitung < 

ttabel(2.326>1,986) dengan nilai sig. 0.022<   0,05. 

5. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengukuran 

kinerja terhadap kinerja ASN Kota Batu. Hal ini ditunjukkan dengan 

thitung < ttabel(0.438< 1,986) dengan nilai sig 0.662> 0,05. 

6. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersama-sama 

antara variabel perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan 

kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja terhadap kinerja ASN 

Kota Batu. Hal ini ditunjukkan angka R
2 

(R Square) sebesar 0,289 atau 

(28,9%). Sedangkan sisanya sebesar 71,1% dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

6.2 SARAN 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  merupakan 

upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Yang mana dapat dicapai 

dengan adanya manajemen kinerja. Untuk mewujudkan kinerja yang akuntabel 

tentunya memerlukan komitmen serius yang dibangun dari Kepala Daerah, 

pejabat kepala Organisasi Pemerintah Daerah, Kabid, Kasi, hingga staffnya. Jika 

semua sumber daya manusia yang berada dalam lingkungan kerja pemerintah 

daerah tersebut saling bersinergi, tentunya manajemen kinerja ini tidak sulit untuk 

diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Untuk mencapai nilai SAKIP yang lebih baik, tentunya memerlukan 

kerjasama dari semua elemen pemerintah dari Kepala Daerah hingga staff untuk 

benar-benar menyatukan pandangan dalam mewujudkan visi-misi yang telah 

disusun. Selain itu kordinasi yang baik perlu dibangun dari leading sectorSAKIP 

Kota Batu. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi sinkronisai antara perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian 

kinerja. Keseriusan Kepala Daerah dalam menangani SAKIP pun perlu 

ditingkatkan. Kepala Daerah Kota Batu harus benar-benar menggembleng para 

ASN Kota Batu untuk meningkatkan kinerjanya, tentunya hal ini demi 

menghilangkan ego sektoral. 

Akan tetapi hal diatas juga perlu diimbangi dengan adanya kebijakan-

kebijakan yang tidak berat sebelah. Bahwa tuntutan bukti keseriusan Kepala 

Daerah untuk mendapatkan nilai SAKIP yang lebih baik untuk tahun-tahun 

berikutnya juga diimbangi dengan adanya kebijakan punishment and reward 

dalam menyikapi SAKIP. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja ASN Kota Batu 

juga diperlukan inovasi kebijakan khusus untuk menilai dan mengukur efektifitas 

dan efisiensi kinerja ASN Kota Batu. Akan sangat disayangkan jika tidak ada 

perbedaan feedbackantara ASN dengan kinerja yang baik dan yang biasa-biasa 

saja atau bahkan dengan kinerja buruk. Oleh karena itu pengukuran kinerja ASN 

perlu diawali dengan pembentukan perjanjian kinerja individu bagi setiap ASN 

Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

BUKU 

Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. Rineka 

Cipta.  

Azwar. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.  

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., dan Donnelly, J. H.. 2008. Organisasi, Perilaku, 

Struktur, dan Proses. Jakarta. Binapura Aksara Publisher. 

Gozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang. 

Badan Penerbit Universitas Diponergoro.  

Margono. 2000. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta. 

Nawawi dan Martini. 1992. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktil. 

Jakarta. Rineka Cipta.  

Prawirosentono, Suryadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.  

Priyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Zifatama Publishing. Sidoarjo.  

Robert Bacal. 2002. Performance Management. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama 

Stout. 1993. The Role of Planninging in Coordinated Decision Making. Santa 

Monica.  

Subana dan Sudrajat. 2005. Dasar Dasar Penelitian Ilmiah. Bandung. Pustaka 

Setia.  

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif dan R&D. Bandung. 

Alfabeta.  

Suharyadi dan Purwanto. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta.  

Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta. Rajawali Pers.  

JURNAL 

Bailey. 1994. Method of Social Reasearch. Simon and Schuster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bernstein, Stephen dan Ruth Bernstein. 1999. Scaum’s Outline of Theory and 

Problem of Elements of Statistics I: Statisctics and Propbability. NY: 

McGraw-Hill.  

Hafiez Sofyan dan Rusdi Akbar. Desember 2013. Hubungan Faktor Internal 

Institusi dan Implementasi Ssitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 

Vol. 10. No. 2.  

Tatikonda dan Tatikonda. 1998. We Need Dynamic Performance Measures. US. 

Journal Management Accounting.  

Ummu Kaltsum dan Abdul Rohman. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melaui 

Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Vol. 1. No. 1.  

Wibisono, Seto. September 2016. Pengaruh Penerapan anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu 

dan Riset Akuntansi. Vol. 5. No. 9.  

Yunita Christy. 2017. Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Studi 

Kasus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum 

dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Vol. 9. No. 2. 

Jurnal Akuntansi Universitas Maranatha. 

PERATURAN 

Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

menerbitkan Peraturan No 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas 

Implementasi SAKIP.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi PNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perpres Republik Indonesia Pasal 1 nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.   

INTERNET 

Data Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu. Online. Diakses pada 18 Mei 2018 

pukul 00:35. Tersedia di http://kotabatu.web.id/item/profil-badan-

kepegawaian-daerah-bkd-kota-batu/. 

https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2018/02/13/

rapor-akuntabilitas-kinerja-pemda-wilayah-iii-34-pemda-raih-predikat-a-bb-

dan-b 

Pemerintah Kota Batu. 7Februari 2018. “Dewanti Wajibkan Pejabat dan ASN 

Pemkot Kota Batu Perbaiki Kinerja”. Kota Batu. Online.Diakses pada 18 

Maret 2018 pukul 8:34. Tersedia di http://website.batukota.go.id/berita-

2576-dewanti-wajibkan-pejabat-dan-asn-pemkot-batu-perbaiki-kinerja 

Radar Malang. 22 Desember 2017. “Kota Batu Perencanaan Terbaik Nasional, 

ternyata Pelaksanaannya “mbelendes”.  Malang. Online. Diakses pada 26 

Maret 2018 pukul 19:46. Tersedia di http://www.radarmalang.id/kota-batu-

perencanaan-terbaik-nasional-ternyata-pelaksanaannya-mblendes/.  

Surya Malang. 14 Februari 2018. “Pemkot batu Kejar Perbaikan Nilai Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Kota Batu. Online. Diakses 

pada 18 Maret 2018 pukul 8:43. Tersedia di 

https://www.google.co.id/amp/suryamalang.tribunnews.com/amp/2018/02/1

4/pemkot-batu-kejar-perbaikan-nilai-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-

pemerintah.  

Tribunews. 13 Februasi 2018.  “Rapor Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah III, 

34 Pemda Raih Predikat A, BB dan B”. Yogyakarta. Online. Diakses pada 

18 Maret 2018 pukul 8:24. Tersedia di http://www.radarmalang.id/kota-

batu-perencanaan-terbaik-nasional-ternyata-pelaksanaannya-mblendes/.  

 

www.batukota.go.id. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA 

Bayu. Kasubag Pengembangan Kinerja Sekretariat Daerah Bagian Organisasi 

Kota Batu.  

Liany Wahyuwardhani. Evaluator Inspektur Pembantu 3 Inspektorat Kota Batu. 

Ririn Angraeni. Evaluator Inspektur Pembantu 3 Inspektorat Kota Batu. 

Rizaldi. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Daerah Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. BAGIAN DEPAN
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	BAB VI
	DAFTAR PUSTAKA

