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Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk di 

dalamnya informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan 

barang dan jasa; kualitas barang dan jasa. 

Alat analisis yang penulis gunakan pada pengukuran kinerja perangkat kerja 

pemerintah dalam SKPD di kotamadya Surakarta adalah melakukan observasi 

dengan memberikan kuesioner kepada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Di kota Surakarta. Pejabat Struktural dari eselon dua, tiga, dan empat 

merupakan sampel untuk mewakili populasi dari SKPD di kota Surakarta. sampel 

penelitian ini di dasarkan pada metode purposive sampling dimana sampel yang 

dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pemilihan sampel untuk pemerintah 

kota Surakarta adalah pejabat struktural dari eselon dua, tiga, dan empat selaku pihak 

yang terlibat dan bertanggungjawab dalam SKPD pada seluruh SKPD di Kota 

Surakarta. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variabel independen terhadap variabel dependen, uji t, uji F, dan koefisien 

determinasi. 

Keterbatasan sistem informasi kinerja tidak berpengaruh terhadap sistem 

pengembangan pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi 

kinerja. Kesulitan menentukan ukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan 

informasi kinerja. Komitmen manajemen berpengaruh terhadap pengembangan 

sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja. 

Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh terhadap pengembangan sistem 

pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja.. 

 

Kata Kunci : keterbatasan sistem informasi kinerja, kesulitan menentukan ukuran 

                   kinerja, komitmen organisasi, akuntabilitas, kinerja. 
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PENDAHULUAN 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk di 

dalamnya informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan 

barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik suatu barang dan jasa 

diserahkan kepada pelanggan, dan sejauh mana pelanggan merasakan kepuasan atas 

barang dan jasa yang diberikan). 

Harimurti (2004) menunjukkan bahwa indikator outcome belum spesifik dan 

tidak jelas sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi. Kesulitan ini 

disebabkan belum pernah disusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat 

menginformasikan tingkat keberhasilannya. 

Dalam penelitian  yang dilakukan oleh Cavalluzzo dan Itner (2003) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara keterbatasan sistem informasi, 

kesulitan menentukan ukuran kinerja, komitmen organisasi, terhadap sistem 

pengukuran kinerja, akuntabiliitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhamid (2008) yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara keterbatasan sistem informasi 

terhadap sistem pengukuran kinerja. Pemanfaatan (utilization) informasi kinerja 

untuk keperluan internal tidak terlepas dari tahap adopsi ukuran kinerja dan tahap 

menerapkan (implementasi) informasi kinerja untuk pelaporan, alokasi anggaran dan 

membantu pengambilan keputusan (Julnes dan Holzer, 2001). 

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Fachruzzaman dan Norman, perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu data dan sampel penelitian tidak sama (berbeda) dengan 

penelitian sebelumnya karena sampel yang di gunakan pada Data penelitian 

diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Populasi ressearch adalah Karyawan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surakarta. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil penelitian 

dengan judul “Implementasi System Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Di Kota Surakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan survey, 

yaitu dengan cara pengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan 

menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar pernyataan 

tertulis kepada responden secara langsung dengan mendatangi setiap SKPD yang 

berada di wilayah Kota Surakarta.  

Setiap paket kuesioner terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisikan 

identitas responden, sedangkan bagian kedua mencangkup daftar pernyataan dengan 

beberapa alternatif jawaban. Pada bagian kedua berisikan instrumen-instrumen 

pernyataan mengenai keterbatasan sistem informasi, kesulitan menentukan ukuran 

kinerja, komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, pengembangan 

sistem pengukuran, akuntabilitas, dan penggunaan informasi kinerja. Jenis 

pernyataan ini merupakan pernyataan pilihan berganda dengan skala tanggapan yang 

berpedoman pada skala Likert.  
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Cara pengisian kuesioner adalah dengan memilih salah satu angka antara 1 

sampai dengan 5 dengan member tanda (√) yang berhubungan dengan item-item 

pernyataan yang telah disediakan sesuai.  

 

Definisi Operasional Variabel dan  Variabel Penelitian  

Pada Penelitian ini terdapat dua Variabel ysitu Variabel bebas (Independent 

variable) dan Variabel Terikat (Dependen Variable). 

1. Variabel Bebas (Independent Variable)  
Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). 

Variable bebas dalam penelitian ini adalah:  

a. Keterbatasan Sistem Informasi (X1)  
Variabel ini mengungkapkan keterbatasan kemampuan sistem 

informasi yang dimiliki suatu organisasi untuk memberikan data yang 

diperlukan secara valid, reliabel, dan tepat waktu. Variabel ini diukur 

berdasarkan jawaban responden dengan menggunakan 3 instrumen 

pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian Nurkhamid (2008) dengan 

menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat 

setuju).  

b. Kesulitan Menentukan Ukuran Kinerja (X2) 

Variabel ini mengungkapkan tingkat permasalahan pendefinisian dan 

penginterpretasian ukuran kinerja yang dihadapi oleh organisasi. Variabel ini 

diukur berdasarkan jawaban responden terhadap 3 instrumen, pernyataan 

mengenai berbagai kesulitan menentukan ukuran kinerja yang dimodifikasi 

dari penelitian Nurkhamid (2008), dan dengan menggunakan skala Likert 1 

(sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).  

 

c. Komitmen Manajemen (X3)  
Variabel ini mengukur tingkat komitmen manajemen untuk 

menyediakan sumber daya dalam implementasi sistem pengukuran kinerja 

organisasi. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden dengan 

menggunakan 3 instrumen pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian 

Nurkhamid (2008) dengan menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) 

sampai dengan 5 (sangat setuju).  

d. Otoritas Pengambilan Keputusan (X4)  
Variabel ini mengungkapkan tingkat otoritas pengambilan keputusan 

berdasarkan informasi kinerja yang didelegasikan oleh organisasi kepada 

personilnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. 

Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden dengan menggunakan 3 

instrumen pernyataan yang dikembangkan dari penelitian Nurkhamid (2008) 

dengan menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 

(sangat setuju).  

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)  
Variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sekaran, 

2006. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:   
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a. Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja (Y1)  
Variabel ini menunjukkan upaya organisasi melakukan 

pengembangan sistem pengukuran kinerja yang dicerminkan dengan 

penentuan dan penetapan berbagai tipe ukuran kinerja yang berorientasi hasil 

untuk berbagai kebijakan/program/kegiatan yang dijalankan oleh suatu 

organisasi. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden dengan 

menggunakan 3 instrumen pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian 

Nurkhamid (2008) dengan menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) 

sampai dengan 5 (sangat setuju).  

b. Akuntabilitas Kinerja (Y2)  
Variabel ini mengungkapkan tingkat akuntabilitas kinerja yang 

dirasakan oleh para manajer suatu organisasi. Variabel ini diukur berdasarkan 

jawaban responden dengan menggunakan 3 instrumen pernyataan yang 

dimodifikasi dari penelitian Nurkhamid (2008) dengan menggunakan skala 

Likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju).  

c. Penggunaan Informasi Kinerja (Y3)  
 Variabel ini menunjukkan berbagai jenis penggunaan 

informasi kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu 

organisasi. Variabel ini diukur berdasarkan jawaban responden dengan 

menggunakan 7 instrumen pernyataan yang dimodifikasi dari penelitian 

Nurkhamid (2008) dengan menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) 

sampai dengan 5 (sangat setuju). 

 

 

HASIL PENELITIAN  

 

1. Deskripsi Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil pengumpulan data tentang sistem pengukuran kinerja 

pemerintah daerah dengan kuisioner pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Surakarta dipaparkan sebagaimana tampak pada tabel di bawah. 

 

No SKPD Disebar Terkumpul 
Tidak 

Kembali 

Tidak 

Dapat 

Digunakan 

Dapat 

Digunakan 

1 Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

14 11 3 2 9 

2 BKD 7 7 0 1 6 

3 Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil 

17 10 7 1 9 

4 Dishubkominfo 8 8 0 1 7 

5 Dinas Tata ruang kota 

Surakarta 

6 6 0 1 5 

6 Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

Surakarta 

12 12 0 2 10 

7 Dinas Pengelolaan 

Pasar 

10 10 0 1 9 

8 Bdan Pemberdayaan 

Masyarakat, 

7 7 0 2 5 
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Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana 

9 Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan 

10 10 0 0 10 

10 Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

4 4 0 3 1 

11 Badan Lingkungan 

Hidup 

14 14 0 0 14 

12 Disperindag 14 13 1 2 11 

13 Dinas Pertanian 13 13 0 3 10 

14 Dinas Keshatan Kota 

Ska 

21 21 0 2 19 

15 Kantor Arsip dan 

Perpus Kota 

5 5 0 0 5 

16 Kantor Ketahanan 

Pangan 

5 5 0 0 5 

17 Dispora 26 26 0 0 26 

18 Kesbangpol 5 4 1 1 3 

19 Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan 

dan Aset 

16 16 0 2 14 

20 Dinas Pekerjaan 

Umum 

12 12 0 1 11 

21 Kecamatan Banjarsari 10 10 0 2 8 

 Jumlah 236 224 12 27 197 

Sumber: Hasil pengumpulan data 

 

Seperti tampak pada tabel di atas diketahui bahwa banyaknya Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kota Surakarta terdapat 

sebanyak 21 satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan jumlah kuisioner 

yang disebar sebanyak 236, sebanyak 197 kuisioner dapat digunakan ataupun 

diolah. 

Adapun seleksi pertama kuisioner tersebut didasarkan pada kriteria 

kuisioner yang terkumpul dan kelengkapan isi kuisioner khususnya pada 

pernyataan-pernyataan yang terkait dengan data penelitian. Selanjutnya agar 

hasil pengumpulan data tersebut dapat diolah dan memenuhi kriteria 

pengujian selanjutnya dilakukan uji instumen penelitian yaitu uji validitas dan 

reliabilitas data. 

2. Uji Instrumen 

Uji instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bahwa 

kuisoner sebagai alat pengumpul data merupakan alat yang layak pakai dan 

handal sebagai instrumen pengumpul data penelitian. Adapun hasil 

pengujiannya dideskripsikan sebagai berikut. 

a. Hasil Uji Validitas Kuisioner 

Hasil pengujian kuisioner atas validitas item pernyataan setiap 

butir dapat diketahui dari hasil uji validitas sebagaimana tabel berikut. 

  

35 
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Hasil Uji Validitas Item 

Item Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Item_X1_1 0,393 0,138 Valid 

Item_X1_2 0,250 0,138 Valid 

Item_X1_3 0,295 0,138 Valid 

Item_X2_4 0,336 0,138 Valid 

Item_X2_5 0,266 0,138 Valid 

Item_X2_6 0,259 0,138 Valid 

Item_X3_7 0,538 0,138 Valid 

Item_X3_8 0,464 0,138 Valid 

Item_X3_9 0,286 0,138 Valid 

Item_X4_10 0,457 0,138 Valid 

Item_X4_11 0,509 0,138 Valid 

Item_X4_12 0,491 0,138 Valid 

Item_Y1_13 0,274 0,138 Valid 

Item_Y1_14 0,492 0,138 Valid 

Item_Y1_15 0,529 0,138 Valid 

Item_Y2_16 0,576 0,138 Valid 

Item_Y2_17 0,532 0,138 Valid 

Item_Y2_18 0,492 0,138 Valid 

Item_Y3_19 0,580 0,138 Valid 

Item_Y3_20 0,457 0,138 Valid 

Item_Y3_21 0,497 0,138 Valid 

Item_Y3_22 0,508 0,138 Valid 

Item_Y3_23 0,358 0,138 Valid 

Item_Y3_24 0,403 0,138 Valid 

Item_Y3_25 0,382 0,138 Valid 

Sumber: Data primer diolah 

 

Berdasarkan di atas diketahui dari 25 item pernyataan yang 

masing-masing merupakan kategori kriteria dalam penelitian yaitu X1 

tentang keterbatasan sistem informasi, X2 tentang kesulitan menentukan 

ukuran kinerja, X3 tentang komitmen manajemen, X4 tentang otoritas 

pengambilan keputusan, Y1 tentang akuntabilitas kinerja, Y2 tentang 

pengembangan sistem pengukuran kinerja, dan terakhir item pernyataan 

untuk Y3 tentang penggunaan informasi kinerja secara keseluruhan 

merupakan item yang valid. 

b. Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner 

Pengujian reliabilitas kuisioner berkaitan dengan konsistensi atau 

kehandalan setiap pernyataan yang diajukan kepada responden. Adapun 

hasil uji reliabilitas dengan cronbach alpha didapatkan nilai skor sebesar 

0,812 jika dibandingkan dengan standard nilai nunally 0,812 > 0,6 atau 

berada pada tingkat reliabilitas yang baik. 

Berdasarkan hasil pengujian instrumen tersebut, maka hasil 

pengumpulan data penelitian ini sudah dapat digunakan sebagai data yang 

valid dan layak untuk pengujian. 
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3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data berdasarkan model penelitian jika digunakan model 

regresi linier berganda, maka hasil uji regresi dapat digambarkan dengan 

normalitas residualnya. Sedangkan hasil pengujian normalitas terhadap 

ketiga model regresi linier dalam penelitian ini dijelaskan seperti tampak 

pada tabel berikut. 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Probabilitas pada =5% 

Residual Y1 0,130 p > 0,05 

Residual Y2 0,111 p > 0,05 

Residual Y3 0,287 p > 0,05 

Sumber: Data primer diolah 

Tampak pada tabel di atas bahwa nilai residual dari model regresi 

linier berganda memiliki distribusi data dengan nilai probabilitas lebih 

besar dari 0,05 dengan demikian model regresi tidak ada gejala distribusi 

tidak normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas menurut metode Granger dapat diketahui dari hasil 

pengujian F hitung. Sedangkan hasil pengujian masing-masing model 

regresi diketahui F hitung pada F change adalah sebagaimana tampak 

pada tabel berikut. 

Hasil Uji Linieritas Granger 
Model Regresi F Change F tabel pada =5% Keterangan 

Y1 11,465 2,37 Linier 

Y2 21,077 2,37 Linier 

Y3 22,796 2,37 Linier 

Sumber: Data primer diolah 

Seperti diketahui dari hasil pengujian pada tabel di atas nilai F 

hitung lebih besar dari nilai F tabel pada taraf signifikan 0,05. Sehingga 

model regresi tersebut masing-masing linier terhadap variabel 

independennya. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas untuk mengetahui adanya korelasi yang 

tinggi di antara variabel pengukur. Adapun hasil pengujian adalah sebagai 

berikut. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

  VIF Keterangan 

Variabel 

Dependen Y1 

X1 1,145 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

X2 1,141 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

X3 1,316 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

X4 1,349 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 
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Variabel 

Dependen Y2 

X1 1,145 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

X2 1,141 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

X3 1,316 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

X4 1,349 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

Variabel 

Dependen Y3 

X1 1,145 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

X2 1,141 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

X3 1,316 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

X4 1,349 Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

Sumber: Data primer diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diketahui seperti 

tampak pada tabel di atas bahwa tidak ada satupun variabel independen 

yang memiliki korelasi yang tinggi di antara sesamanya yang ditunjukkan 

oleh hasil Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain dijelaskan sebagaimana tampak 

pada tabel berikut. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
  t hitung t 

tabel 

Keterangan 

Abs_Residual Y1 

X1 -2,678 1,960 Ada gejala 

heteroskedastisitas 

X2 2,206 1,960 Ada gejala 

heteroskedastisitas 

X3 1,019 1,960 Tidak ada gejala 

heteroskedastisitas 

X4 1,612 1,960 Tidak ada gejala 

heteroskedastisitas 

Abs_Residual Y2 

X1 0,828 1,960 Tidak ada gejala 

heteroskedastisitas 

X2 2,004 1,960 Ada gejala 

heteroskedastisitas 

X3 -1,513 1,960 Tidak ada gejala 

heteroskedastisitas 

X4 1,865 1,960 Tidak ada gejala 

heteroskedastisitas 

Abs_Residual Y3 X1 1,262 1,960 Tidak ada gejala 
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heteroskedastisitas 

X2 1,683 1,960 Tidak ada gejala 

heteroskedastisitas 

X3 0,088 1,960 Tidak ada gejala 

heteroskedastisitas 

X4 -0,054 1,960 Tidak ada gejala 

heteroskedastisitas 

Sumber: Data primer diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian tentang perubahan antar pengamatan 

terhadap residualnya atau homoskedastisitas diketahui dari ketiga model 

regresi terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi Y1 yaitu 

variabel X1, dan X2 karena keduanya signifikan terhadap residualnya. 

Sedangkan pada model regresi Y2 diketahui variabel X2 signifikan 

terdapat gejala heteroskedastisitas, sedangkan pada model yang ketiga 

yaitu regresi Y3 tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

4. Analisis Data 

a. Uji Hipotesis 1 

Hasil Uji Hipotesis 1 

Model t hitung (X1) 
t tabel Pada taraf 

signifikan =0,05 
Sig. Keterangan 

Y1 1,586 1,960 0,114 Menerima Ho 

Y2 1,799 1,960 0,074 Menerima Ho 

Y3 0,953 1,960 0,342 Menerima Ho 

Sumber: Data primer diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tampak pada tabel di atas 

tampak bahwa t hitung secara keseluruhan < t tabel pada taraf signifikan 

0,05, sehingga menerima hipotesis nihil (Ho). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa keterbatasan sistem informasi tidak ada pengaruh 

yang signifikan terhadap, akuntabilitas kinerja, pengembangan sistem 

pengukuran kinerja, maupun pada penggunaan informasi kinerja. 

b. Uji Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil rangkuman uji regresi linier berganda berdasarkan 

hipotesis kedua tersebut dijelaskan sebagaimana tampak pada tabel 

berikut. 

Hasil Uji Hipotesis 2 

Model t hitung (X2) 

t tabel 

Pada taraf 

signifikan =0,05 

Sig. Keterangan 

Y1 -0,014 1,960 0,989 Menerima Ho 

Y2 0,926 1,960 0,356 Menerima Ho 

Y3 -0,264 1,960 0,792 Menerima Ho 

Sumber: Data primer diolah 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tampak pada tabel di atas 

tampak bahwa t hitung secara keseluruhan < t tabel pada taraf signifikan 

0,05, sehingga menerima hipotesis nihil (Ho). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kesulitan menentukan ukuran kinerja tidak ada 

pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, pengembangan 

sistem pengukuran kinerja, maupun pada penggunaan informasi kinerja. 

c. Uji Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil rangkuman uji regresi linier berganda berdasarkan 

hipotesis ketiga tersebut dijelaskan pada tabel berikut. 

Hasil Uji Hipotesis 3 

Model t hitung (X3) 
t tabel Pada taraf 

signifikan =0,05 
Sig. Keterangan 

Y1 3,401 1,960 0,001 Menolak Ho 

Y2 4,818 1,960 0,000 Menolak Ho 

Y3 4,533 1,960 0,000 Menolak Ho 

Sumber: Data primer diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tampak pada tabel  di atas 

tampak bahwa t hitung secara keseluruhan > t tabel pada taraf signifikan 

0,05 dan memiliki koefisien positif sehingga menolak hipotesis nihil 

(Ho). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, 

pengembangan sistem pengukuran kinerja, maupun pada penggunaan 

informasi kinerja. 

d. Uji Hipotesis 4 

Berdasarkan hasil rangkuman uji regresi linier berganda berdasarkan 

hipotesis ketiga tersebut dijelaskan pada tabel berikut. 

Hasil Uji Hipotesis 4 

Model t hitung (X4) 

t tabel 

Pada taraf 

signifikan =0,05 

Sig. Keterangan 

Y1 2.941 1,960 0,004 Menolak Ho 

Y2 3.645 1,960 0,000 Menolak Ho 

Y3 4.890 1,960 0,000 Menolak Ho 

Sumber: Data primer diolah 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tampak pada tabel di atas 

tampak bahwa t hitung secara keseluruhan > t tabel pada taraf signifikan 

0,05 dan memiliki koefisien positif sehingga menolak hipotesis nihil 

(Ho). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otoritas pengambila 

keputusan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

kinerja, pengembangan sistem pengukuran kinerja, maupun pada 

penggunaan informasi kinerja. 

Pembahasan 

Hasil penelitian yang dilakukan Cavalluzzo dan Ittner pada tahun 2003, dan 

Nurkhamid pada tahun 2008 membuktikan bahwa keterbatasan sistem informasi 
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dalam suatu organisasi tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap pengembangan 

sistem pengukuran kinerja namun berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja, 

dan penggunaan informasi kinerja yang dihasilkan oleh implementasi sistem 

pengukuran kinerja. 

Sejalan dengan penelitian di atas hasil penelitian ini: 

Hipotesis I: 

a. H0 Keterbatasan sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

H1 Keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

b. H0 Keterbatasan sistem informasi berpengaruh terhadap pengembangan sistem 

pengukuran kinerja 

H1 Keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap pengembangan 

sistem pengukuran kinerja 

c. H0 Keterbatasan sistem informasi berpengaruh terhadap penggunaan sistem  

informasi kinerja. 

H1 Keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi kinerja 

Membuktikan bahwa hipotesis 0 ditolak, diketahui t hitung secara 

keseluruhan lebih kecil dari t tabel atau p value dengan taraf signifikan 0,114 

terhadap akuntabilitas kinerja,  0,74 terhadap pengembangan sistem pengukuran 

kinerja dan 0,342 terhadap penggunaan informasi kinerja lebih besar dari taraf 

signifikan 0,05, sehingga menolak hipotesis nihil (Ho). Dengan demikian 

keterbatasan sistem informasi kinerja tidak berpengaruh terhadap sistem 

pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja maupun penggunaan informasi kinerja 

pada SKPD Pemerintah Kota Surakarta. Permasalahan tersebut bisa saja disebabkan 

karena pemerintah kota Surakarta sudah lebih baik dalam pengembangan sistem 

informasi evaluasi maupun pengukuran kinerja, sedangkan keterbatasan sistem 

informasi tidak berpengaruh terhadap ukuran akuntabilitas kinerja dan penggunaan 

informasi kinerja disebabkan oleh tata kerja atau sistem kerja pejabat struktural 

sudah memadai yang disusun dalam tupoksi yang ada dan yang sudah disebutkan 

pada undang-undang no 41 tentang organisasi perangkat pemerintah atau SOTK. 

Pada dasarnya penelitian ini disesuaikan dari hasil penelitian Nurkhamid (2008), dan 

sebagai pelengkap bahwa keterbatasan sistem informasi kinerja terhadap 

akuntabilitas kinerja, sistem pengembangan kinerja, dan penggunaan informasi 

kinerja pada SKPD Pemerintah Kota Surakarta. 

Hipotesis II: 

a. H0 Kesulitan menentukan ukuran kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja 

H1 Kesulitan menentukan ukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja 

b. H0 Kesulitan menentukan ukuran kinerja berpengaruh terhadap pengembangan 

sistem pengukuran kinerja 

H1 Kesulitan menentukan ukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja 

c. H0 Kesulitan menentukan ukuran kinerja berpengaruh terhadap penggunaan sistem  

informasi kinerja. 
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H1 Kesulitan menentukan ukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

sistem informasi kinerja 

Kesulitan menentukan ukuran kinerja terbukti tidak berpengaruh t hitung 

secara keseluruhan < t tabel atau p value 0,989 terhadap akuntabilitas kinerja, p value 

0,356 terhadap pengembangan sistem pengukuran kinerja,  dan p value 0,792 

terhadap penggunaan sistem informasi kinerja lebih besar dari taraf signifikan 0,05 

sehingga menolak H0. Hal tersebut dikarenakan kualitas suatu programnya 

disesuaikan dengan dana yang dicairkan seperti dana DPA yang disesuaikan dengan 

SHBJ.  

Hipotesis III: 

a. H0 Komitmen manajemen berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

 H1 Komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

b. H0 Komitmen manajemen berpengaruh terhadap pengembangan sistem 

pengukuran kinerja 

 H1 Komitmen manajemen berpengaruh tidak berpengaruh terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja 

c. H0 Komitmen manajemen berpengaruh terhadap penggunaan sistem  

informasi kinerja. 

 H1 Komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi kinerja 

Komitmen manajemen terbukti berpengaruh p value 0,001 terhadap 

akuntabilitas kinerja, p value 0,000 terhadap pengembangan sistem pengukuran dan 

p value 0,000 terhadap penggunaan informasi kinerja lebih kecil dari taraf signifikan 

0,05  sehingga menerima hipotesis nihil (Ho). Hal ini membuktikan bahwa komitmen 

pejabat struktural dalam mengambil keputusan dalam mengorganisasikan 

pekerjaannya dapat menjadi tolok ukur kebaikan kinerja kepala bagian tersebut. Jika 

komitmenya terhadap pekerjaan semakin baik akan berpengaruh terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, maupun ada 

penggunaan informasi kinerjanya. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

Nurkhamid (2008), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keingininan 

manajemen (pimpinan) untuk akuntabilitas publik serta kepentingan parlemen di 

Indonesia terdapat bias karena pemerintah mengaitkan kinerjanya secara berlebihan 

atas usahanya sendiri, sedangkan kinerja yang tidak baik dikaitkan dengan kehadiran 

faktor ekternal. Ini membuktikan bahwa komitmen manajemen terhadap 

pengembangan sistem pengukuran, ataupun akuntabilitas kinerja pemerintah 

berpengaruh. 

Hipotesis IV: 

a. H0 Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja 

 H1 Otoritas pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja 

b. H0 Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh terhadap pengembangan 

sistem pengukuran kinerja 

 H1 Otoritas pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja 
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c. H0 Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem  informasi kinerja. 

 H1 Otoritas pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

sistem informasi kinerja 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas pengambilan keputusan 

berpengaruh signifikan 0,04 terhadap akuntabilitas kinerja, 0,00 terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja, dan 0,00 terhadap penggunaan informasi 

kinerja lebih kecil dari 0,05 sehingga menerima hipotesis nol (Ho). Otoritas 

pengambilan keputusan berdasarkan informasi kinerja yang didelegasikan oleh 

organisasi kepada personilnya untuk mendukung pencapaian tujuan strategis 

organisasi di SKPD pemerintah kota Surakarta menjelaskan bahwa pengambilan 

keputusan dalam setiap pelaksanaan kerja maupun tugas sehari-hari pejabat 

struktural di lingkungan pemerintah kota berdasarkan informasi kerja yang 

mendukung pencapaian tugas-tugasnya. Penelitian terkait yang mendukung adanya 

pengaruh otoritas pengambilan keputusan terhadap sistem pengukuran kinerja, dan 

akuntabilitas kerja pemerintah juga terdapat dalam penelitian Nurkhamid (2008), 

dimana dia menunjukkan bahwa terpusatnya otoritas pengambilan keputusan 

merupakan usaha untuk melakukan perubahan dan inovasi dalam suatu organisasi. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Hipotesis I 

a. H0 Keterbatasan sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

H1 Keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja 

b. H0 Keterbatasan sistem informasi berpengaruh terhadap pengembangan 

sistem pengukuran kinerja 

H1 Keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap pengembangan 

sistem pengukuran kinerja 

c. H0 Keterbatasan sistem informasi berpengaruh terhadap penggunaan sistem  

informasi kinerja. 

H1 Keterbatasan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap penggunaan 

sistem informasi kinerja 

Dari hipotesis pertama tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

disimpulkan bahwa keterbatasan sistem informasi kinerja tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja, sistem pengembangan pengukuran kinerja, dan 

penggunaan informasi kinerja. 

Hipotesis ini didukung penelitian Nurkhamid (2008) menyebutkan bahwa 

keterbatasan sistem informasi dalam suatu organisasi tidak terbukti berpengaruh 

terhadap pengembangan sistem kinerja. 

2. Hipotesis II 

a. H0 Kesulitan menentukan ukuran kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja 

H1 Kesulitan menentukan ukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja 
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b. H0 Kesulitan menentukan ukuran kinerja berpengaruh terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja 

H1 Kesulitan menentukan ukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja 

c. H0 Kesulitan menentukan ukuran kinerja berpengaruh terhadap penggunaan 

sistem  informasi kinerja. 

H1 Kesulitan menentukan ukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem informasi kinerja 

Dari hipotesis kedua tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

kesulitan menentukan ukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja, pengembangan sistem pengukuran kinerja, dan penggunaan informasi 

kinerja. Pernyataan dalam hipotesis ini didukung oleh penelitian Cavalluzo dan 

Itner (2003), bahwa kesulitan menentukan ukuran kinerja berpengaruh negatif 

terhadap sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kerja, dan penggunaan 

informasi kinerja. 

3. Hipotesis III 

a. H0 Komitmen manajemen berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

H1 Komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

b. H0 Komitmen manajemen berpengaruh terhadap pengembangan sistem 

pengukuran kinerja 

H1 Komitmen manajemen berpengaruh tidak berpengaruh terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja 

c. H0 Komitmen manajemen berpengaruh terhadap penggunaan sistem  

informasi kinerja. 

H1 Komitmen manajemen tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi kinerja 

Dari hipotesis ketiga tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

diketahui komitmen manajemen berpengaruh terhadap pengembangan sistem 

pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja. 

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nurkhamid (2008), dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa keingininan manajemen (pimpinan) untuk 

akuntabilitas publik serta kepentingan parlemen di Indonesia terdapat biasa 

karena pemerintah mengaitkan kinerjanya secara berlebihan atas usahanya 

sendiri, sedangkan kinerja yang tidak baik dikaitkan dengan kehadiran faktor 

ekternal. 

 

 

4. Hipotesis IV 

a. H0 Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja 

 H1 Otoritas pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja 

b. H0 Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh terhadap pengembangan 

sistem pengukuran kinerja 

 H1 Otoritas pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja 
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c. H0 Otoritas pengambilan keputusan berpengaruh berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem  informasi kinerja. 

 H1 Otoritas pengambilan keputusan tidak berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem informasi kinerja 

Dari hipotesis keempat tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

diketahui otoritas pengambilan keputusan berpengaruh terhadap pengembangan 

sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi 

kinerja. Dalam penelitiannya Nurkhamid (2008), dimana dia menunjukkan 

bahwa terpusatnya otoritas pengambilan keputusan merupakan usaha untuk 

melakukan perubahan dan inovasi dalam suatu organisasi. 

 

 

Saran 

1. Berdasarkan keterbatasan-keterbatasn pengukuran kinerja terhadap 

pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, maupun pada 

penggunaan informasi kinerja, bagi SKPD Pemkot Surakarta dapat meningkatkan 

evaluasi kerjanya demi memudahkan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 

mengukur hasil kerjanya. 

2. Peningkatan evaluasi kinerja bagi SKPD masih diperlukan guna optimalisasi dan 

efisiensi kerjanya. 

3. Agar penelitian ini dapat lebih bermanfaat disarankan untuk mengembangkan 

metode penelitian yang lebih baik lagi. 
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