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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keungan 

Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang 

Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi 

dalam instansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi merupakan suantu kebutuhan 

yang dipenuhi, untuk membentuk pengelolaan data yang lebih cepat efektif dan efisien. 

Menurut O’Brien (2006:28) dalam Wijana (2007) teknologi adalah sarana jaringan 

komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan 

berbagai jenis hardwere,softwere, manajemen data dan teknologi jaringan informasi. 

Menurut Sutabri (2004:20-21) mendefinisikan: 

Pemrosesan pengelolaan data akuntansi akan dapat dilakukan dengan lebih cepat bila 

digunakan komputer. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan komputer untuk 

mengolah data yang jauh melebihi kecepatan manusia dengan adanya perkembangan 

teknologi komputer, semakin banyak perusahaan yang menggunakan jasa komputer 

untuk data akuntansinya. Di suatu pihak, komputer merupakan alat bantu yang sangat 

bermanfaat dalam hal informasi akuntansi. Akan tetapi dilain pihak di gunakan 

dengan cara manual untuk menjamin ketelitian dan keamanan dalam proses data dan 

menjaga harta milik perusahaan. Beberapa tahapan proses pengolahan data yang 

memperoleh manfaat besar dari penggunaan komputer adalah: 

 

 

a. Verifikasi 

Komputer dapat mengecek kebenaran maupun kelayakan angka-angka yang menjadi 

input dalam suatu proses. Misalnya pengecekan kode yang digunakan, pengecekan 

kelayakan jumlah rupiah dari transaksi dan lain-lain. 

b. Sortir 

Komputer memungkinkan untuk dilakukannya pensortiran data kedalam beberapa 

klasifikasi berbeda dengan cepat. Misalnya, kumpulan faktur penjualan dapat disortir 

kedalam klasifikasi langganan, jenis produk, daerah penjualan dan lain sebagainya.  

c. Transmision 
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Komputer dapat memindahkan lokasi data dari suatu tempat ketempat lainnya dengan 

cepat. Misalnya data dari suatu file dipindahkan ke file lainnya. 

d. Perhitungan  

Dengan komputer, perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat. Misalnya, 

menghitug saldo rekening sesudah adanya posting, menghitung jumlah  sekelompok 

transaksi dan lain sebagainya. 

 

Menurut Mc Leod (2008:43), menyatakan banhwa ketersediaan sistem informasi 

sebagai salah satu sumber dan kemampuan manajemen untuk memanfaatkan informasi 

trsebut. Ada 4 dimensi informasi tersebut diantaranya. 

1. Relevansi 

Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah 

yang sedang dihadapi. 

2. Akurasi 

Sebuah informasi haruslah akurat akan tetapi fitur-fitur yang memberikan kontribusi 

kepada tingkat akurasi sistem akan menambah biaya dari sistem informasi tersebut. 

3. Ketetapan Waktu 

Sebuah informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum 

hilangnya peluang yang ada.  

4. Kelengkapan  

Para pengguna hendaknya padat memperoleh informasi yang menyajikan suatu 

gambaran lengkap atas masalah dan solusinya. 

 

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi untuk 

menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi 

menurut Thamson et.al.(1991) dalam wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan 

oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam 

menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan 

intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang 

digunakan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang 

mengopersasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

Jadi dapat disimpulkan keunggulan-keunggulan yang ada pada teknologi sistem 

informasi berbasis komputer sebagai berikut: 

1. Komputer mampu memproses data lebih efektif dari pada manusia. 
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2. Komputer tidak pernah merasa lelah dalam membantu tugas manusia mengolah data 

dalam jumlah yang sangat besar. 

3. Komputer dapat menyimpan data lebih banyak dari pada manusia. 

Kelemahan-kelemahan yang ada pada teknologi sistem informasi sebagi berikut: 

a. Apabila terjadi kesalahan dalam pengolahan data akan berakibat fatal bagi informasi 

yang disajikan. 

b. Harus ada sistem pengamanan yang kuat untuk melindugi dokumen-dokumen 

penting. 

c. Membutuhkan biaya yang besar untuk menerapkan sistem informasi dalam instansi 

pemerintah. 

2. Pengendalian Intern Instansi Pemerintah 

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, system pengendalian intern adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan 

pelaporan keuangan, keamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Tujuan pengendalian intern : 

 1. Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan asset 

2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi 

3. Mendorong efisiensi 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

 

Berkenaan dengan komponen atau unsur pengendalian intern, (SPIP) system 

pengendalian intern pemerintah) dalam PP No. 60 Tahun 2008 terdiri atas unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a) Lingkungan Pegendalian 

Lingkungan pengendalian adalah manajemen dan pegawai seharusnya mempunyai 

komitmen dan sikap yang positif dan kontruktif terhadap pengendalian intern dan 

kesungguhan manajemen. Lingkungan pengendalian meliputi kondisi dalam instansi 

pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian itern, untuk penerapan 

system pengendalian intern, untuk penerapan system pengendalian intern dalam 

lingkungan kerjanya (Bodnar, 2004:213) 

b) Penilaian Resiko 

Penilaian resiko merupakan suatu proses pengidentifikasian dan penganalisaan resiko-

resiko yang relavan dalam rangka pencapaian tujuan entitas dan penentuan reaksi 

yang tepat terhadap resiko yang timbul akibat perubahan (Djasoerah:2010). Ini berarti 
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bahwa penilaian resiko dimulai dari penetapan tujuan dan berakhir dengan penentuan 

reaksi terhadap resiko. 

c) Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme 

yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. 

d) Informasi dan Komunikasi 

Informasi adalah data yang dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan didalam organisasi dan dalam bentuk serta 

jangka waktu yang memungkinkan diselenggarakan pengendalian internal dan 

tanggung jawab lain terhadap informasi tersebut.  Mulyadi (2009) mengartikan 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan 

symbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan umpan balik. 

e) Pemantauan Pengendalian Intern 

Pemantauan pengendalian intern adalah proses seharusnya menilai kinerja sepanjang 

waktu dan menyakinkan bahwa temuan-temuan audit dan review lainnya diselesaikan 

dengan tepat (Boynton et, al, 2002:70). 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses 

yang dirancang oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya dalam perusahaan 

untuk menyediakan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuan 

adanya pengendalian intern adalah menjaga kekayaan organisasi atau mengamankan asset, 

memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efesiensi, mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. Dalam pemerintah daerah pengendalian intern sangan di 

perlukan untuk menjaga aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah. 

3. Gaya Kepemimpinan 

Pemimpin adalah seseorang yang terus menerus membuktikan bahwa seseorang 

tersebut mampu mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain, lebih dari kemampuan 

mereka (orang lain itu) mempengaruhi dirinya. Sedangkan, kepemimpinan adalah sebuah 

konsep yang merangkum berbagai segi interaksi pengaruh antara pemimpin dengan pengikut 

dalam mengejar tujuan bersama (Rasyid, 1997 dalam Melvani, 2012). 

Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi 

kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau 

mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar (Robert, 1992 dalam Reza, 2010). Gaya 
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kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

perilaku pengikut-pengikutnya. Istilah gaya secara kasar adalah sama dengan cara yang 

dipergunakan pemimpin didalam mempengaruhi para pengikutnya (Thoha, 1996 dalam 

Melvani, 2012). 

Berdasarkan definisi gaya kepemimpinan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi 

mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan sesuatu 

pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

Empat jenis gaya kepemimpinan yaitu (Robins, 2006 dalam Reza, 2010): 

1. Gaya kepemimpinan kharismatik 

Para pengikut terpacu kemampuan kepemimpinan yang heroik atau yang luarbiasa 

ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu pemimpin mereka. 

Terdapat lima karakteristik pokok pemimpin kharismatik: 

a. Visi dan artikulasi. Dia memiliki visi ditujukan dengan sasaran ideal yang berharap 

masa depan lebih baik dari pada status quo dan mampu mengklarifikasi pentingnya 

visi yang dapat dipahami orang lain. 

b. Rasio personal. Pemimpin kharismatik bersedia menempuh risiko personal tinggi, 

menanggung biaya besar, dan terlibat ke dalam pengorbanan diri untuk meraih visi. 

c. Peka terhadap lingkungan. Mereka mampu menilai secara realistis kendala 

lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat perubahan. 

d. Kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Pemimpin kharismatik perseptif (sangat 

pengertian) terhadap kemampuan orang lain dan responsif terhadap kebutuhan dan 

perasaan mereka. 

e. Perilaku tidak konvensional. Pemimpin kharismatik terlibat dalam perilaku yang 

dianggap baru dan berlawanan dengan norma. 

 

2. Gaya kepemimpinan transaksional 

Pemimpin transaksional merupakan pemimpin yang memandu atau memotivasi para 

pengikut mereka menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan 

tugas. Gaya kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada hubungan pemimpin-bawahan 

tanpa adanya usaha untuk menciptakan perubahan bagi bawahannya. Terdapat empat 

karakteristik pemimpin transaksional: 
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a. Imbalan kontingen: kontrak pertukaran imbalan atas upaya yang dilakukan, 

menjanjikan imbalan atas kinerja baik, mengakui pencapaian. 

b. Manajemen berdasar pengecualian (aktif): melihat dan mencari penyimpangan dari 

aturan dan standar, menempuh tindakan perbaikan. 

c. Manajemen berdasar pengecualian (pasif): mengintervensi hanya jika standar tidak 

dipenuhi. 

d. Laissez-Faire: melepas tanggung jawab, menghindari pembuatan keputusan. 

 

3. Gaya kepemimpinan transformasional 

Pemimpin transformasional mencurahkan perhatian pada hal-hal dankebutuhan 

pengembangan dari masing-masing pengikut, pemimpin transformasional mengubah 

kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan dengan membantu mereka memandang 

masalah lama dengan cara-cara baru, dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, 

dan mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai sasaran 

kelompok. 

Terdapat empat karakteristik pemimpin transformasional: 

a. Kharisma : memberikan visi dan rasa atas misi, menanamkan kebanggaan, meraih 

penghoramatan dan kepercayaan. 

b. Inspirasi : mengkomunikasikan harapan tinggi, menggunakan simbol untuk 

memfokuskan pada usaha, menggambarkan maksud penting secara sederhana. 

c. Stimulasi intelektual : mendorong intelegensia, rasionalitas dan pemecahan 

masalah secara hati-hati. 

d. Pertimbangan individual : memberikan perhatian pribadi, melayani karyawan 

secara pribadi, melatih dan menasehati. 

 

4. Gaya kepemimpinan visioner 

Kemampuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel dan 

menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah tumbuh dan 

membaik dibanding saat ini. Visi ini jika diseleksi dan lompatan awal ke masa depan dengan 

membangkitkan keterampilan, bakat diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan 

besar sehingga bisa mengakibatkan terjadinya dan sumber daya guna mewujudkannya. 

Tiga jenis gaya kepemimpinan yaitu (Melvani, 2012): 

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter 
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Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang 

diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Pada gaya kepemimpinan otokrasi ini, pemimpin 

mengendalikan semua aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang 

ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun 

sasaran minornya. Pemimpin juga berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas 

anggotanya dan pemberi jalan keluar bila anggota mengalami masalah. Dengan kata lain, 

anggota tidak perlu pusing memikirkan apapun. Anggota cukup melaksanakan apa yang 

diputuskan pemimpin. Kepemimpinan otokrasi cocok untuk anggota yang memiliki 

kompetensi rendah tapi komitmennya tinggi. 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para 

bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang 

utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis pemimpin memberikan banyak informasi 

tentang tugas serta tanggungjawab para bawahannya. 

Pada kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki peranan yang lebih besar. Pada 

kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja, 

tentang cara untuk mencapai sasaran tersebut, anggota yang menentukan. Selain itu, anggota 

juga diberi keleluasaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kepemimpinan 

demokrasi cocok untuk anggota yang memiliki kompetensi tinggi dengan komitmen yang 

bervariasi. 

3. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire (Kendali Bebas) 

Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para 

bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. 

Gaya kepemimpinan demokratis kendali bebas merupakan model kepemimpinan yang paling 

dinamis. Pada gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran utama 
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yang ingin dicapai saja. Tiap divisi atau seksi diberi kepercayaan penuh untuk menentukan 

sasaran minor, cara untuk mencapai sasaran, dan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, pemimpin hanya berperan sebagai pemantau 

saja. 

Kepemimpinan kendali bebas, cocok untuk angggota yang memiliki kompetensi dan 

komitmen tinggi. Namun dewasa ini, banyak para ahli yang menawarkan gaya kepemimpinan 

yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dimulai dari yang paling klasik yaitu 

teori sifat kepada teori situasional. 

4.  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

a. Pengertian Kinerja 

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi (performance). Sebagaimana 

dikemukakan oleh mangkunegara (2005) dalam penelitian Bambang (2013:11) bahwa: 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Indra Bastian (2006:14) member pengertian kinerja adalah: 

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin 

dicapai tertuang dalam perumusan strategi suatu organisasi. Secara umum kinerja 

merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu. 
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Menurut Premendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 kinerja adalah keluaran atau 

hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

Menurut para ahli kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja 

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

kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi 

adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok (Mangkunegara, (2005) 

dalam Bambang, (2014:12). 

Kinerja dapat digambarkan sebagai fungsi proses dari respon individu terhadap 

ukuran kinerja yang diharapkan organisasi, yang mencakup desain kinerja, proses 

pemberdayaan dan pembangunan serta dari sisi individu itu sendiri yang mencakup 

keterampilan, kemampuan dan pengetahuan. 

Pada sektor pemerintah, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai 

oleh pegawai pemerintah atau instansi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 

dalam suatu periode. Dalam hal ini merpukan prestasi atas kemampuan yang dimiliki SKPD 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

Jadi kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pada banyak sector pemerintah ukuran laba 

sebagai pengukuran kinerja hampir tidak ada. Disamping itu kinerja keuangan dan dampak 

jasa yang diberikan sulit untuk dimulai, namun demikian sangatlah penting untuk 

menyakinkan bahwa sumber daya telah dialokasikan secara efektif kepada masyarakat 

disamping hasil kegiatan ataupun dampaknya. 

b. Pengukuran Kinerja 
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Menurut Indra Bastian (2005:15) indikator kinerja adalah: ukuran kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator. 

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam kelompok adalah 

sebagai berikut (Bastian,2005;267): 

1. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa 

dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan atau perundang-undangan 

dan sebagainya. 

2. Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dan suatu 

kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. 

3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 

4. Manfaat (benefits) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan 

pelaksanaan kegiatan. 

5. Dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif 

terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.  

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sector public dilakukannya 

untuk memenuhi tiga maksud: 

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki 

kinerja pemerintah. 

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan 

pembuatan keputusan. 

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung 

jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

Mardiasmo (2009) manfaat disusunnya pengukuran kinerja antara lain: 

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja 

manajemen; 

b. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; 

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya 

dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki 

kinerja; 

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman; 

e. Sebagai alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki 

kinerja organisasi; 

f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan terpenuhi; 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan 

h. Memastikan bahwa keputusan dilakukan secara objektif. 

Kinerja pemerintah daerah dengan sendirinya merupakan seluruh capaian atau hasil-

hasil selama pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mencapai tingkat kinerja seperti yang 
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diharapkan tentunya perlu dirumuskan rencana kinerja yang membuat penjabaran sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi pemerintah daerah. Berdasarkan 

rencana strategi tersebut maka dapat diukur sejauh mana pemerintah daerah telah mampu 

mencapai sasaran atau target kinerja yang telah diterapkan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat 

manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kinerja diukur untuk 

melihat pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran  kegiatan atau program yang 

dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Dalam pemerintah pengukuran kinerja 

perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan meningkatkan 

akuntabilitas. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu 

organisasi, program atau kegiatan. Serta pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk menilai 

tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja actual dan kinerja yang diharapkan. 

Dengan adanya tuntutan kinerja pemerintahan yang baik perlu diteliti pemanfaatan teknologi 

informasi, pengendalian intern dan gaya kepemimpinan. 

5. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kinerja Instansi Pemerintah 

Daerah 

Sejalan dengan kemajuan zaman dan teknologi, manusia diharapkan dapat mengikuti 

kemajuan tersebut dan dapat memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan 

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. Hampir semua perkantoran 

maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer. Komputer diperkenalkan untuk 

membantu memenuhi tujuan organisasi dan diterapkan dalam praktik keseharian guna 

mempertinggi kualitas kerja personil organisasi yang melibatkan akuntan. 

Secara umum komputerisasi telah membawa dampak yang luas dalam bidang 

pekerjaan akuntan dalam organisasi. Dampak utama adalah akuntan telah dapat mengalihkan 
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aktivitasnya dari yang bersifat teknis kepada kegiatan yang berhubungan dengan proses 

pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa akuntan dapat memfokuskan dirinya pada tugas 

yang lebih profesional. 

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif yang secara umum adalah 

terjadi efesiensi waktu dan biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan 

ekonomis yang sangat tinggi. Jika teknologi informasi yang ada mampu dimanfaatkan secara 

optimal maka akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2007), meneliti tentang Peranan tekologi 

informasi dalam peningkatan pelayanan disektor publik, Madjiono (2009) penelitian berjudul 

analisis pengaruh kepemimpinan, pemanafaatan teknologi informasi, dan implementasi 

struktur yang terdesentralisasi terhadap kinerja organisasi, Lucky Nugraha (2013) 

penelitiannya berjudul Pengaruh pemanfaatan Teknologi informasi dan budaya organisasi 

terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kota pekanbaru, Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi 

pemerintah.  Berbeda dengan penelitian Ranti Oktari dan Azwir Nasir (2011), penelitiannya 

berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap 

Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar), 

Friska Manurung, Taufeni Taufik dan Yessi Mutia Basri (2011), penelitiannya berjudul 

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja 

instansi pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan) Hasil 

penelitian tersebut menyatakan, Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

instansi pemerintah. 

6. Hubungan Pengendalian Intern dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 
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Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan 

keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari 

keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efetivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta 

dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi 

tersebut yaitu: (a) keterandalan laporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi dan (c) 

kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama 

dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamika pengendalian intern akuntansi, 

sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi 

operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan menejemen dan dinamakan pengendalian 

intern administratif. 

Pengendalian intern dalam penelitian ini sudah diteliti oleh Lucky Nugraha (2013) 

penelitiannya berjudul Pengaruh pemanfaatan Teknologi informasi, pengendalian intern dan 

budaya organisasi terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kota pekanbaru,  Ranti Oktari 

dan Azwir Nasir (2011), penelitiannya berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi 

dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Kampar), Friska Manurung, Taufeni Taufik dan Yessi Mutia 

Basri (2011), penelitiannya berjudul Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem 

pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan), Prima Yuda (2012), penelitiannya berjudul, 

Pengaruh Pelaksanaan Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja 

Organisasi (Survey pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya) Hasil penelitian tersebut 

menyatakan, Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. 

7. Hubungan Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 
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 Robbin (2006) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan untuk mempengaruhi 

kelompok menuju pencapaian sasaran. Kepemimpinan menurut siagian (2002) adalah 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini para bawahannya 

sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun 

secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi. 

 Pemimpin dengan gaya kepemimpinannya menentukan strategi organisasi baik jangka 

panjang maupun jangka pendek. Kepemimpinan merupakan pengarahan langsung dan tidak 

langsung kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan. Kepemimpinan dalam konteks 

penelitian ini yang dikaji adalah mengenai gaya kepemimpinan (leadership style) yaitu 

kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. 

 Kepemimpinan ini mempunyai pengaruh langsung terhadap strategi organisasi yaitu 

pada saat merencanakan (membuat kebijakan dan mengambil keputusan), implementasi 

(pelaksanaan kerja), dan evaluasi (kinerja organisasi secara keseluruhan). Gaya 

kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk 

mengintergrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Heidjrachman dan Suad Husnan (dalam Rachmawati, 2009) menjelaskan bahwa 

hubungan antara kinerja karyawan dan gaya kepemimpinan seseorang manajer berpengaruh 

dalam pencapaian suatu organisasi.  

 Mengenai gaya kepemimpian pada organisasi, setiap pemimpin pada masing-masing 

organisasi mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain 

baik sektor publik maupun swasta. Bentuk gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam suatu 

organisasi mungkin dapat mempengaruhi kinerja setiap karyawan. Adanya gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi orgnisasi maka karyawan akan lebih 

bersemangat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dan mempunyai harapan 

terpenuhinya kebutuhan. 
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 Gaya kepemimpinan dalam penelitian ini sudah diteliti oleh Fajra (2011) yang 

menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan. Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

8. Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti/ 

Tahun 

Topik 

Penelitian 

Variabel Yang 

Dipergunakan 

Hasil 

Penelitian 

1 Lucky 

Nugraha/2013 

Pengaruh 

pemanfaatan 

teknologi informasi, 

pengendalian intern 

dan budaya 

organisasi terhadap 

kinerja instansi 

pemerintah daerah 

kota Pekanbaru. 

Variabel 

independen: 

pemanfaatan 

teknologi informasi, 

Pengendalian Intern 

dan Budaya 

Organisasi. 

Variabel 

dependen:Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 

- Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

instansi pemerintah 

- Pengendalian intern 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

instansi pemerintah. 

- Budaya organisasi     

Berpengaruh 

terhadap kinerja 

instansi pemerintah. 

2 Friska 

Manurung, 

Taufeni Taufik 

dan Yessi 

MutiaBasri/ 

2011 

Pengaruh 

pemanfaatan 

teknologi informasi 

dan sistem 

pengendalian 

internal terhadap 

kinerja instansi 

pemerintah (Studi 

Pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

Kabupaten 

Pelalawan). 

Variabel 

independen: 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, 

Pengendalian Intern 

dan akuntabilitas 

publik. 

Variabel 

dependen:Kinerja 

Istansi Pemerintah. 

 

- Variabel 

pemanfaatan 

teknologi informasi 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja instansi 

pemerintahdaerah 

kabupaten 

Pelalawan. 

- Variabel 

pengendalian 

internal berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja instansi 

pemerintahdaerah 

kabupaten 

Pelalawan. 
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3 Ranti Oktari 
dan Azwir 

Nasir/ 2011 

Pengaruh 
Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

dan Pengendalian 

Intern terhadap 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (Studi 

pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

Kabupaten Kampar ) 

Variabel 

independen:  

Teknologi Informasi,  

dan Pengendalian 

Intern. 

Variabel 

dependen:Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 

- Teknologi Informasi 
tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

instansi pemerintah 

pada SKPD 

Kabupaten Kampar. 

- Pengendalian Intern 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

instansi pemerintah 

pada SKPD Kab. 

Kampar. 

4 Fajra/2011 

 

Pengaruh gaya  

kepemimpinan, 

budaya organisasi 

dan motivasi kerja 

terhadap kinerja 

karyawan 

Variabel 

independen: 

Gaya  

kepemimpinan, 

budaya organisasi 

dan molivasi kerja 

Variabel dependen: 
Kinerja Karyawan 

- Gaya  

kepemimpinan dan 

budaya organisasi 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

- Motivasi  

berpengaruh 

tethadap kinerja 

karyawan.  

5 Tri Putri 

Lestari /2015 
Pengaruh teknologi 

informasi, 

pengendalian intern 

dan gaya 

kepemimpinan 

terhadap kinerja 

instansi pemerintah 

Variabel 

independen: 

Teknologi informasi, 

pengendalian intern 

dan gaya 

kepemimpinan 

Variabel dependen: 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

- Pengendalian intern 

diterima 

- Teknologi informasi 

dan gaya 

kepemimpinan 

ditolak 

6 Reza/2010 Pengaruh gaya 

kepemimpinan, 

motivasi dan disiplin 

kerja terhadap 

kinerja karyawan 

PT. Sinar Santoso 

Perkasa 

Banjarnegara 

Variabel 

Independen: 

Gaya 

kepemimpinan, 

motivasi dan disiplin 

kerja 

Variabel dependen: 

Kinerja karyawan 

PT. Sinar Santoso 

Perkasa 

Banjarnegara 

- Gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

- Motivasi memiliki 

pengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan 

- Disiplin kerja 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan 

 

9. Model Penelitian 
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Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengaruh Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, Pengendalian Intern dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah (studi  empiris pada SKPD Kabupaten Rokan Hilir) ditunjukkan dalam 

gambar II.I : 

Gambar II.1 

Model Penelitian 

Variabel Independen      Variabel Dependen 

    

 

Pemerintah (Y) 
 

 

Gambar: Model Penelitian 

B. Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian yang telah dijelaska sebelumnya, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1  : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi  pemerintah 

Kabupaten Rokan Hilir. 

H2   : Pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah  Kabupaten 

Rokan Hilir. 

H3   : Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah  Kabupaten 

Rokan Hilir. 

H4  : Pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. 

 

Pengendalian Intern(X2) 

Teknologi Informasi (X1) 

Kinerja Instansi  

Gaya Kepemimpinan (X3) 


