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DAFTAR ISTILAH 
 

A 

 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

merupakan indikator yang menunjukkan suatu model secara keseluruhan telah 

memenuhi kriteria fit model sama dengan (Goodness of Fit Index) hanya saja 

telah disesuaikan dengan pengaruh derajad kebebasan pada suatu model. 

Analytic Hierarchy Process (AHP) 

salah satu alat analisis yang digunakan untuk membantu para pengambil 

keputusan manajerial dengan menggunakan analisis komparasi berpasangan 

(pairwise comparison) dimana analisis datanya diperoleh dari persepsi pakar 

secara terbatas dengan menggunakan  program aplikasi Expert Choice 2000. 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

adalah rincian anggaran pemerintahan daerah yang memuat rincian sumber 

pendapatan daerah dan jenis belanja daerah yang dirinci menurut organisasi, 

fungsi dan jenis belanja dalam satu tahun anggaran yang telah mendapat 

persetujuan DPRD.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

adalah rincian anggaran negara yang memuat rincian sumber pendapatan negara 

yang berasal dari pajak dan bukan pajak dan belanja negara yang dirinci menurut 

organisasi, fungsi dan jenis belanja dalam satu tahun anggaran yang telah 

mendapat persetujuan DPR. 

Akuntabilitas Birokrasi 

akuntabilitas birokrasi yang harus dibuat oleh birokrasi pemerintahan, dalam 

konteks pemerintahan daerah adalah pejabat birokrasi setingkat eselon II dan 

pimpinan kepala daerah sebagai penannggung jawab akuntabilitas  pemerintahan 

daerah sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 

Accountability 

Adalah pertanggungjawaban atas amanah pelaksanaan otorisasi yang diberikan 

oleh pemberi amanah (principal) dan kepada yang menerima amanah (agent), 

dalam konteks penelitian ini adalah akuntabilitas kepala daerah selaku penerima 

amanah untuk mempertanggungjawaban atas pelaksanaan amanah yang diberikan 

oleh rakyat di daerah dalam bentuk Laporan Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

 

B 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

adalah lembaga audit negara yang ada  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara sesuai dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia  berfungsi sebagai lembaga 

audit intern pemerintah yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk 

melakukan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui 

kegiatan-kegiatan audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, serta pendidikan dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


pelatihan pengawasan bagi auditor intern pemerintah sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku.  

Balanced Score Card (BSC) 

adalah suatu konsep atau pendekatan dalam menilai kinerja suatu organisasi yang 

dilihat dari 4 (aspek) startegik yaitu ekspetasi pelanggan (stakeholder 

expectation), mekanisme bisnis proses, aspek keuangan dan aspek pembelanjaran 

dan pertumbuhan. dan strategi. 

Bureucratic Ethics  

adalah kode etik birokrasi yang memuat norma, atau aturan perilaku apa yang 

boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh aparatur birokrasi dalam 

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan diikuti dengan aturan sanksi 

pelanggaran etika. 

 

C 

 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

adalah suatu metode yang menggabungkan analisis korelasi, analisis regresi dan 

analisis lintas dan analisis faktor. 

Comparative Fit Index (CFI) 

merupakan indeks yang besarannya tidak dipengaruhi oleh ukuran contoh 

sehingga sangat baik untuk mengukur tingkat penerimaan suatu model. 

Clearance House 

adalah suatu forum konsultasi yang dibentuk untuk dapat memecahkan 

(debottlenecking) suatu permasalahan atau hambatan pembangunan di 

pusat/daerah  dengan melibatkan aparat penegak hukum melalui suatu gelar 

masalah sebelum keputusan diambil oleh pimpinan kementerian ataupun 

pemerintahan daerah. 

  

D 

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

adalah alokasi dana perimbangan yang diberikan ke daerah otonomi sesuai dengan 

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan yang  peruntukkannya 

bersifat  untuk membangun, atau memperbaiki infrastruktur di daerah dan tidak 

boleh digunakan untuk belanja operasional manajemen. 

Dana Alokasi Umum (DAU) 

adalah dana alokasi umum yang diberikan ke daerah dengan formula sesuai UU 

Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan yang dimaksudkan untuk 

menutupi kekurangan kapasitas keuangan daerah yang peruntukannya untuk 

belanja administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Degree of Freedom (DF) 

adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesesuaian model antara data 

di lapangan dan teori yang ada, umumnya nilai DF berkisar ≤ 2.0 – 3.0.  

 

 

 

 

 



E 

 

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 

adalah evaluasi kinerja atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LKPPD) sebagaimana diwajibkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah dan penilaiannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Kinerja 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 

Entrepreneurial Orientation 

adalah orientasi kewirausahaan yang meliputi unsur-unsur inovasi, kreatif, 

proaktif proaktif dan risk taking yang memengaruhi peningkatan kinerja korporasi 

dan mampu menghadapi perubahan lingkungan strategik yang dihadapi oleh suatu 

organisasi/perusahaan. 

Entrepreneurial Regions 

adalah daerah-daerah yang berhasil dibangun dengan tumbuhnya kewirausahaan, 

karena adanya inovasi dan kreativitas yang dibangun oleh para entrepreneur 

didukung oleh pemerintah melalui kebijakan yang mendorong tumbuhnya 

wilayah-wilayah kewirausahaan. 

Environmental Uncertainty 

ketidakpastian lingkungan, atau perubahan lingkungan strategik dalam konteks 

penelitian ini meliputi kondisi politik yang tidak kondusif, seringnya perubahan 

regulasi/peraturan perundang-undangan, perubahan teknologi, sistem pelayanan 

dan dinamika ekspetasi publik.  

 

G 

 

Goodness of Fit (GFI) 

adalah rentang ukuran antara 0 (poor fit) sampai dengan 1 (perfect fit) yang 

memperhitungkan proporsi  tertimbang dari varian dalam sebuah matrik kovarian, 

bila nilainya ≥ 0.90 menunjukan bahwa model tersebut good fit (baik) dan apabila 

nilainya ≤ 0.90 menunjukkan marginal fit (sedang). 

 

H 

 

Hipotesis 

adalah dugaan atas suatu phenomena yang menjadi fokus suatu penelitian  yang 

disusun berdasarkan rumusan permasalahan penelitian yang didasarkan atas  

telaahan literatur dan atau hasil penelit 

ian sebelumnya. 

 

I 

 

Indeks Kesejahteraan Daerah (IKD) 

indeks menggambarkan kualitas kesejahteraan daerah yang didasarkan pada 

pengukuran ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah. 

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 



Adalah indeks yang mencerminkan tingkat korupsi suatu negara dengan skala 

nilai 1 s/d 10, apabila nilai indeks mendekati nilai 10 maka negara itu bisa 

dikatakan terbebas dari masalah korupsi, apabila indeks antara 1 s/d 5 seperti 

Indonesia menunjukkan bahwa negara ini masih menghadapi permalasahan 

korupsi. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Adalah indeks yang mencerminkan kualitas pembanguna manusia suatu wilayah 

(provinsi) dilihat dari aspek aksebilitas pendidikan bagi setiap warga, dan tingkat 

buta huruf yang semakin rendah  

Integritas Pelayanan Publik (IPP) 

Integritas pelayanan publik menunjukkan seberapa baik tingkat pelayanan suatu 

daerah atau instansi pemerintah dengan kriteria sesuai dengan UU No. 25 tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, semakin tinggi indeks nya mendekati nilai 10 

termasuk kategori penilaian yang sangat baik. 

Innovative Management 

adalah manajemen inovasi yaitu manajemen yang berorientasikan kepada inovasi 

yang dilakukan suatu organisasi untuk dapat memberikan nilai tambah bagi 

organisasi tersebut. 

 

K 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil 

guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi 

Karakteristik Pemerintahan Daerah 

Adalah ciri atau keunikan suatu pemerintahan daerah, dalam konteks penelitian 

daerah, karakteristik daerah dilihat dari jumlah aset daerah yang dimilikinya 

(berdasarkan laporan neraca), kapasitas fiskal dalam konteks kemampuan 

keuangan daerah yang berasal dari PAD terhadap APBD, , perilaku 

kewirausahaan, dan kapasitas manajemen. 

Kinerja Pemda 

adalah capaian kinerja atau hasil kerja suatu pemerintahan daerah, dalam konteks 

penelitian ini dilihat dari capaian EKPPD, IPK, IPP, IPM dan kemnadirian daerah 

(rasio PAD terhadap dana transfer dari pusat. 

 

L 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

adalah laporan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang harus 

dibuat oleh pimpinan instansi yang independen dan disampaikan kepada 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk 

dievaluasi, yang memuat visi, misi, rencana startegik dan capaian 

program/kegiatan selama tahun kegiatan (tahun anggaran). 

Linear Structural Relationship (LISREL) 

adalah piranti lunak yang digunakan dalam analisis SEM untuk dapat menjelaskan 

keterkaitan hubungan linier secara simultan peubah-peubah indikator, baik peubah 

undikator eksogen maupun peubah indikator endogen sekaligus melibatkan 

peubah-perubah latentnya (latent variables). 



 

 

Loading Factor 

adalah faktor muatan dengan simbol  yang mengindikasikan seberapa besar 

kontribusi pentingnya indikator tersebut terhadap variabel latennya (unobserved 

variables). 

Local Government 

dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia, local government meliputi 

pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota yang 

memiliki kewenangan, atau urusan yang luas yang diberikan sesuai dengan UU 

Pemerintahan Daerah. 

 

P 

 

Public Entrepreneurship 

Proses penciptaan nilai (value creation) dan/atau menciptakan kesempatan 

melalui kegiatan inovasi, kreativitas, proaktivitas, risk taking dan orientasi kepada 

kepentingan publik dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam 

rangka untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dengan memberikan pelayanan 

yang lebih baik kepada masyarakat. 

 

Q 

 

Quick wins 

adalah rencana tindak jangka pendek atas suatu kegiatan/program yang 

manfaatnya dapat segera terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. 

 

R 

 

Risk Taking 

adalah salah satu elemen penting dari public entrepreneusrhip yaitu pertimbangan 

risiko yang harus dilakukan oleh pejabat publik (public officials) dalam 

pengambilan keputusan, atau diskresi atas suatu program/kegiatan strategik di 

daerah  dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. 

 






