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PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN 

AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN MOTIVASI KERJA 

TERHADAP AKUNTABILTAS KUNERJA PEMERINTAH DAERAH 

(studi pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta) 

ABTRAKSI 

HARINI SUSILOWATI/ B20010069 

Penelitian ini berjudul “pengaruh kejelasan sasaran anggaran, 

pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan motivasi kerja terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (studi kasus Dinas Pemerintah Kota 

surakarta)”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empirik 

apakah  kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporandan 

motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Dinas 

Pemerintah kota Surakarta. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam 

penelitian ini, sampel yang diambil adalah 70 orang dari 14 Dinas penerintah kota 

surakarta yang terdiri dari staff bagian keuangan dan kepala bagian keuangan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui survei yang diperoleh data, dengan cara 

pembagian kuesioner kepada para responden.Penelitian ini menggunakan model 

analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 19.0.  

 Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian uji t dengan angka 

signifikansi 95 persen (α = 0,05), dengan ttabel  1,996  menunjukkan bahwa 

variabel kejelasan sasaran anggaran terdapat pengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ditunjukkan  thitung > ttabel dengan thitung  

6,788 .untuk tiga variabel lainya tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah ditunjukkan dari hasil pengujian  thitung < ttabel, variabel  

pengendalian akuntansi  thitung 0,868, sistem pelaporan thitung 0,560 dan motivasi 

kerja thitung 1,130 

 

 

 

Kata Kunci: Otonomi daerah, good govenance, reformasi keuangan daerah, 

Anggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan Anggaran,  

Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, motivasi kerja  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda bangasa indonesia  

memberikan dampak positif dan dampak negatif berupa upaya peningkatan 

kesejahteraan seluruh rakyat indonesia. Reformasi manajemen sektor publik, 

Dikeluarkannya Undang – undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan pusat dan daearah memberikan perubahan dalam 

pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen 

keuangan daerah.. 

anggaran merupakan dokumen/ kontrak politik antara pemerintah dan 

DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002a). 

Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku 

disfungsional dari agen atau pemerintah daerah, serta merupakan proses 

akuntabilitas publik (Bastian, 2001).  

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah  adalah 

transparansi, akuntabilitas dan value for money yang merupakan inti pengukuran 

kinerja unit-unit kerja pemerintah. Diperlukan SDM yang baik dalam mengelola 

pemerintahan atau organisasi . Adanya dorongan dan motivasi akan membuat 

seseorang mampu berprestasi dalam bidangnya. Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah merupakan  perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawaban secara periodik.Penggunaan sistem pengendalian 

akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang 

lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi 

biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam 

setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. . Transparansi 

atau akuntabilitas dapat diterangkan melalui Teori Keagenan (Agency 

Theory)puspita sari(2011). 



 

 

Halim (2002) menyatakan bahwa dalam konteks pemerintahan sudah 

seharusnya pemerintah (pusat dan daerah) segera memperbaiki sistem 

pengelolaankeuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang 

mencakup sistem pelaporan perhitungan anggaran guna terciptanya pengelolaan 

keuangan yang transparan dan akuntabel. Kusumaningrum (2010)..  

Tujuan diadakan penelitian ini adalah 1)Untuk menguji apakah kejelasan 

sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah.2)Untuk menguji apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.3)Untuk menguji apakah  sistem 

pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.4)Untuk 

menguji apakah  motivasi kerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah. 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Akuntabilitas 

 Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh komponen 

penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya 

masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari 

individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-

sumber daya publik dan yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang 

menyangkut pertanggungjawabannya.  

Aspek Utama Reformasi Manajemen Keuangan Daerah 

1.  Perubahan Sistem Anggaran 

2. Perubahan Kelembagaan Pengeloalaan Keuangan Daerah 

3. Perubahan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

4. Perubahan Basis Pencatatan Akuntansi 

5. Perubahan dari Basis Kas Menuju Akrual (Cash Towards Accrual) 

KEJELASAN SASARAN ANGGARAN 

Anggaran pemerintah merupakan salah satu cara implementasi akuntansi 

menejemen yang menjadi alat penting dalam melakukan alokasi sumberdaya di 

pemerintah. Menunurut freeman (2003) anggaran adalah suatu proses yang 



 

 

dilaksanakan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasaiakan sumberdaya 

yang dimilikinya pada kebutuhan kebutuhanyang tidak terbatas (the process of 

allocating resourcesto unlimited demands) mengungkapakan peran strategis 

anggaran dalam kekayaan sebuah organisasi politik (Nordiawan,deddi)  

PENGENDALIAN AKUNTANSI 

Pengendalian akuntansi mempunyai tujuan umum yaitu untuk 

mengendalikan harta perusahaan. Ada dua kategori pengendalian akuntansi, yaitu: 

1. Pengendalian secara umum. 

 Pengendalian akuntansi secara umum untuk keamanan harta 

perusahaan digolongkan menjadi : 

a. Pengendalian organisasi, dapat terjadi apabila ada pemisahan tugas 

(segregation of duties) dan pemisahan tanggungjawab (segregation of 

responsibility) yang tegas. 

b.  Pengendalian dokumentasi; dokumentasi dapat mencatat tentang 

deskripsi, penjelasan, bagan air, daftar-daftar, cetakan hasil komputer, 

dan contoh-contoh objek dari sistem informasi.  

c.  Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak, dirancang dalam 

komputer untuk mendeteksi kesalahan atau tidak berfungsinya dalam 

sistem kerja. 

d. Pengendalian keamanan fisik. Pengendalian terhadap keamanan fisik 

perlu dilakukan untuk menjaga keamanan perangkat keras, perangkat 

lunak, dan personal dalam perusahaan. Teknik untuk pengendalian 

keamanan fisik dapat berupa alat-alat penempatan fisik yang 

membantu melindungi harta perusahaan, seperti ; pengawasan terhadap 

pengasetan fisik, pengaturan lokasi, dan penerapan alat-alat 

pengamanan. 

e.  Pengendalian keamanan data.Menjaga integritas dan keamanan data 

merupakan pencegahan terhadap keamanan data yang tersimpan diluar 

supaya tidak hilang, rusak, dan diakses oleh pihak yang tidak 

berkepentingan. 

2. Pengendalian Aplikasi 



 

 

Pengendalian aplikasi berhubungan dengan pengoperasian akuntansi 

sistem komputer. Fungsi dari pengendalian aplikasi adalah untuk memberi 

jaminan yang cukup bahwa pencatatan, proses, dan pelaporan data sudah 

dilakukan dengan benar sesuai prosedural. 

SISTEM PELAPORAN 

Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akunta-

bilitas, manajerial, clan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara 

periodik. Manajerial berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk 

perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan 

pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. 

Kusumaningrum (2013) 

MOTIVASI KERJA 

Motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik 

yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan 

semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang 

dimilikinya yang bertujuan untuk mendapatkan hasil kerja sehingga mencapai 

kepuasan sesuai dengan keinginannya.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian dirancang dengan pendekatan kuantitatif, yaitu digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono 2009:8-9). 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran, 

pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan motivasi kerja sebagai variabel 

independen berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota 

Surakarta sebagai variabel dependen. Penelitian ini menekankan pada pengukuran 



 

 

variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan tabel uji valisitas variabel kejelasan sasaran anggaran , 

variabel Pengendalian akuntansi , variabel Sistem pelaporan , variabel Motivasi 

kerja dan variabel Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah , dapat disimpulkan 

bahwa semua item pertanyaan untuk masing masing variabel dinyatakan valid . 

hal ini dilihat dari nilai sig.(2-tailed) pada kolom total untuk pertanyaan pada 

setiap variabel < 0,05  jika nilai sign. (2-tailed) < 0,05 maka pertanyaan dikatakan 

valid. Sesuai dengan tujuan dilakukanya ujii validitas adalah seberapa besar 

kemapuan pertanyaan dapat mengetahui jawaban responden, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua item pertanyaan  yang diajukan peneliti dalam 

kuesioner yang dibagikan ke responden , dapat dijadikan alat ukur yang tepat. 

Metode yang digunakan untuk mengukur reabilitas setiap variabel yaitu 

metode Alpha Cronbach. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila 

nilai alpha > 0,600.  

Berdasarkan dari hasil uji reabilitas diatas, semua variabel yang dijadikan 

instrumen dalam penelitian ini adalah reliable atau handal karena menunjukkan 

tingkat reabilitas yang tinggi hal ini dibuktikan nilai koefisien alpha lebih dari 

0,60 sehingga dapat digunakan sebagai alat pengukur yang dapat dihandalkan atau 

dipercaya. 

Dari pengujian kualitas data telah diuji validitas dan reabilitas menunjukan 

bahwa data valid dan reabel. Karena telah memenuhi uji kelayakan atau uji 

kualitas data, yaitu validitas dan reliabilitas, maka dapat dilanjutkan pengujian 

selanjutnya yaitu uji asumsi klasik.  

1. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari sampel 

penelitian yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas menggunakan teknik uji Liliefors atau dalam program SPSS disebut 

juga dengan Kolmogorov-Smirnov. Data yang diperoleh akan menunjukkan 



 

 

normal jika Lhitung < Ltabel atau nilai signifikansi > 0,05. Dengan melihat, nilai 

signifikansi 0,973 > dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya 

normal. dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat 

digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.2.Uji multikolinieritas. Salah satu 

cara untuk melakukan uji multikolinearitas yanitu dengan melihat nilai VIF   ( 

Variance Inflation Factors ). Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. 

Model regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari 

multikolinearitas ini terlihat dari hasil pengolahan data yang tercantum dalam 

lampiran menunjukkan variabel independen memiliki nilai tolerance diatas 0,01 

dan nilai VIF <  10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini 

dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja  

pemerintah daerah.3.Uji hererokondensitas,.dalam penelitian ini pengujian 

heterokondensitas menggunakan metode glejser, yaitu mebandingkan atara thitung 

dan ttabel  signifikansi yaitu > 0,05 Dalam penelitian ini tidak terkena 

hiterokondensitas karena nilai signifikasnsinya > dari 0,096 .4.Uji autokolerasi 

dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya autokolerasi dalam model regresi 

dilakukan dengan uji durbin watson. Dalam pengujian   ini menunjukkan nilai 

durbin waston 2,042 hasil tersebut mendekati anggka 2 sehingga tidak terjadi 

autokolerasi. 

Dapat disimpulkan bahwa melihat dari hasil pengujian asumsi kalasik, 

yaitu telah memenuhi asumsi data berdistribusi normal, tidak terkena multikol, 

data tidak terjadi heterokondensitas, dan data tidak terjadi autokolerasi maka dapat 

dilakukan pengujian selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. 

 Pengujian Hipotesis 

1.Uji regresi linear berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dihitung 

melalui suatu persamaan regresi berganda. Dengan rumus regresi sebagai berikut : 

AKPD = 15,783 + 0,614 KSA  + 0,124 PA + 0,239 SP + 0,120 MK 

 Dalam persamaan regresi diatas, konstata (α) adalah sebesar  15,783 hal 

ini berarti jika tidak ada perubahan variabel  Kejelasan sasaran anggran , variabel 



 

 

penegendalian akuntansi ,variabel Sistem pelapoaran, variabel motivasi kerja yang 

memepengaruhi , maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah  kota Surakarta 

sebesar 15,783.  Sedangkan uji hasil  regresi untuk variabel  independen dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,614 berpenaruh 

positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran  satu 

persen atau satu satuan maka variabel akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah naik sebesar 0,614 dengan asumsi variabel independen  yang lainya 

tetap. 

2. Nilai koefisien pengendalian akuntansi  sebesar 0,124 berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah . Hal ini mengandung arti 

bahwa setiap kenaikan penggendalian akuntansi sebesar satu persen atau 

satu satuan maka variabel maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

naik sebesar 0,124 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainya 

tetap.  

3. Nilai koefisien sistem pelaporan  sebesar 0,239 berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah . Hal ini mengandung arti 

bahwa setiap kenaikan sistem pelaporan sebesar satu persen atau satu 

satuan maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah naik sebesar 0,239 

dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainya tetap. 

4. Koefisien motivasi kinerja  sebesar 0,090 berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah . Hal ini mengandung arti bahwa 

setiap kenaikan motivasi kerja sebesar satu persen atau satu satuan maka 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah naik sebesar 0,120 dengan asumsi 

bahwa variabel independen yang lainya tetap. 

2.  Pengujian Simultan ( Uji F) 



 

 

Hasil dari analisis regresi linear berganda dapat diketahui bahwa, koefisien 

regresi variabel bebas masing-masing bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem 

pelaporan,  dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian di uji F menunjukkan   

Fhitung lebih besar dari Ftabel, yaitu 30.140 > 3,134  dan nilai signifikansi F sebesar 

0.000. berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas < 0,05, maka 

Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran 

anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan sistem pelaporan secara 

bersama-sama  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah. Sehingga model regresi dapat digunakan atau fit, Hal ini ditunjukkan dari 

nilai signifikan F = 0.000 < 0,05.  

3.Koefisien determinasi (R
2
) 

Berdasarkan tabel hasil pengujian koefisien determinasi menunjukan 

bahwa R square yang diperoleh sebesar 0,635 hal ini  menunjukan bahwa 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang ada pada Dinas Pemerintah kota 

Surakarta  dipengaruhi oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, pegendalian 

akuntansi, sistem pelaporan, dam motivasi kerja sebesar 63,5% dan sisanya 36,5% 

dipengeruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Dengan 

melihat melihat nilai koefisien yang tinggi pengaruh variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen yang juga tinggi yang juga tinggi yaitu sebesar 63,5%. 

Uji parsial (Uji t) 

Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah 

variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntasi, sistem pelaporan, dan 

motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah secara parsial (terpisah), sehingga diketahui apakah dugaan 

yang sudah ada dapat diterima atau ditolak.  

1. Hipotesis pertama (H1) yang diajukan adalah adanya pengaruh positif 

kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah kota surakarta, dari hasil perhitungan menggunakan SPSS for 

windows version 19.0. thitung sebesar 6,788 dengan signifikansi 0,000. 



 

 

Maka H1 diterima karena thitung> ttabel yaitu 6,788 > 1,996 , dengan 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. yang artinya  kejelasan sasaran anggaran  

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 

2. Hipotesis kedua yang diajukan adalah adanya pengaruh positif 

pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

kota surakarta, dari hasil perhitungan menggunakan SPSS for windows 

version 19.0. thitung sebesar 6,788 dengan signifikansi 0,000. Maka H2 

ditolak karena thitung> ttabel yaitu 0,868 < 1,996 , dengan signifikansi > 0,05 

yaitu 0,389. Yang artinya  pengendalian akuntansi tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 

3. Hipotesis ketiga  yang diajukan adalah, adanya pengaruh sistem pelaporan 

terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kota surakarta, dari hasil 

perhitungan menggunakan SPSS for windows version 19.0. thitung sebesar 

0,560 dengan signifikansi 0,578. Maka H3 ditolak karena thitung> ttabel yaitu 

0,560 < 1,996 , dengan signifikansi > 0,05 yaitu 0,578  yang artinya sistem 

pelaporan tidak berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah. 

4. Hipotesis ketiga  yang diajukan adalah, adanya pengaruh motivasi kerja  

terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kota surakarta, dari hasil 

perhitungan menggunakan SPSS for windows version 19.0. thitung sebesar 

1,130 dengan signifikansi 0,188. Maka H4  ditolak karena thitung> ttabel yaitu 

1,130 < 1,996 , dengan signifikansi > 0,05 yaitu 0,188 yang artinya  sistem 

pelaporan tidak berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uji t untuk variabel kejelasan sasaran anggaran diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 6,788 > 1,992 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000, 

variabel pengendalian akuntansi thitung< ttabel yaitu 0,868 < 1,996 , dengan 

signifikansi > 0,05 yaitu 0,389, variabel sistem pelaporan karena thitung< ttabel yaitu 

0,560 < 1,996 , dengan signifikansi > 0,05 yaitu 0,578, variabel motivasi kerja 



 

 

thitung< ttabel yaitu 1,130 < 1,996 , dengan signifikansi > 0,05 yaitu 0,188. Maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sedangkan tiga 

variabel lain yang diteliti yaitu variabel pengendalian akuntansi, variabel sistem 

pelaporan, variabel motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah.  

Berdasarkan pengujian koefisien determinasi (uji  R
2
) Akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah yang ada pada Dinas Pemerintah kota Surakarta  

dipengaruhi oleh variabel kejelasan sasaran anggaran, pegendalian akuntansi, 

sistem pelaporan, dam motivasi kerja sebesar 65,7% dan sisanya 34,3% 

dipengeruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

 

SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan saran – saran sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah kota surakarta 

1. Dalam membuat perencanaan anggaran pemerintah Kota Surakarta 

sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan 

yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. 

2. Dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota 

Surakarta sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan 

program/kegiatan seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki 

sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan 

penggunaan anggaran. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

1. Dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan menambah  

variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja  pemerintah daerah. 



 

 

2. Memperluas objek penelitian, agar dapat mengambil sampel yang 

lebih luas, agar dapat digeneralisasi dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

3. Sebaiknya dalam melakukan  wawancara , dengan membacakan 

kuesioner secara langsung kepada responden, sehingga 

interprestasi atau maksud dan tujuan dari pertanyaan lebih jelas.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bastian, Indra.2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta:Salemba 

Empat. 

 

Kusumaningrum, indraswati.2010. Pengaruh keejelasan sasaran anggaran, 

penegendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah provinsi jawa tengah. Tesis Universitas diponegoro 

mardiasmo.2002.Otonomi & manajemen keuangan daerah.Yogjakarta : Andi 

 

mardiasmo.2002. Akuntansi sektor publik..Yogjakarta : Andi 

 

Nordiawan,deddi . 2007.akuntansi pemerintahan .Jakarta : Salemba Empat 

Puspita sari,winda. 2011. Analisa penerapan sistem akuntansikeuangan daerah 

pada badan kepegawaian daerah kota padang. Skripsi Universitas 

Andalas 

 


