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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern dan good 

governance terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi 

perangkat daerah Kabupaten Kendal. Populasi penelitian ini adalah OPD di 

Kabupaten Kendal sebanyak 20 OPD. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

Kasubag Keuangan dan 2 Staff Keuangan pada OPD yang sudah bekerja minimal 

1 tahun. Kuesioner yang didapat sebanyak 58 dari 60 responden. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan alat bantu software SPSS. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, 

Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Pengendalian Intern dan Good 

Governance berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Kata kunci : kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem 

pelaporan, pengendalian intern, good governance, dan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyse the influence of budget target clarity, accounting 

control, reporting system, internal control and good governance to the performance 

accountability of government agencies the Kendal district government 

organization. The population of this research is OPD in Kendal regency as much 20 

OPD. Unit of analysis in this study is employees who have worked for at least 1 

year in each Kendal regency OPD. The questionnaire that obtained was 58 of 60 

respondents can be put into data processing. Analytical technique used in this 

research is analysis of multiple linier regression using software tools SPSS.  

 

The result in this study shows that of budget target clarity, accounting 

control, reporting system, internal control and good governance have positive effect 

and significant to performance accountability of government agencies in OPD 

Kendal regency. 

 

Keywords : clarity of budget targets, accounting controls, reporting systems, 

internal control, good governance, and accountability of performance of 

government institutions. 
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INTISARI 

 Kajian dalam penelitian ini membahas tentang kejelasan sasaran anggaran, 

pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern, dan good 

governance dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi 

perangkat daerah di Kabupaten Kendal. Hal ini dikarenakan akuntabilitas sangat 

penting dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam menghasilkan kinerja yang lebih 

baik. 

 Kajian pustaka dalam penelitian ini menghasilkan 5 (enam) hipotesis. 

Hipotesis pertama, ada pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hipotesis kedua, ada pengaruh positif 

pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Hipotesis ketiga, ada pengaruh positif sistem pelaporan terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Hipotesis keempat, ada pengaruh positif pengendalian 

intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hipotesis kelima, ada 

pengaruh positif good governance terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah.  

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari kuesioner 

yang dibagikan kepada 20 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal. 

Metode dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Dari 

60 kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 

58 kuesioner. Dalam pengujian ini menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan SPSS. 
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 Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa semua 

hipotesis diterima. Hal ini menunjukan bahwa kejelasan sasaran anggaran, 

pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern dan good 

governance merupakan variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi semakin baik kejelasan sasaran 

anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, pengendalian intern dan good 

governance maka semakin meningkat pula akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 
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