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ABSTRACT 

Effectiveness of budgetary control are the objectives of the budget as a means 

of controlling functions. To achieve effective control of the budget it needs an 

oversight on the budget. This study aims to examine the influence of performance-

based budgeting, preventive supervision and functional supervision of the 

effectiveness of local financial budget control in the Region Performance Unit 

Grobogan. 

The population in this study were all employees working at the regional work 

units (SKPD) Grobogan. Method of this research is a survey method using a 

questionnaire. The sample used in this study amounted to 98 respondents. In this 

study, data analysis tools used are multiple regression test. 

The results of the analysis in this study showed: 1) Performance-based 

Budgeting positive and significant impact on the effectiveness of budgetary control. 

So the better the performance-based budgeting, the higher the effectiveness of 

budgetary control. 2) preventive supervision does not affect the effectiveness of 

budgetary control. So increasing the effectiveness of supervision of preventive 

budgetary control is also increased. 3) Monitoring functional positive and significant 

impact on the effectiveness of budgetary control. So the higher the intensity, the 

functional supervision encourages internal watchdog to improve the effectiveness of 

budget control. 

 

Keywords : effectiveness of local financial budget control, functional supervision, 

supervision of preventive, performance-based budgeting  
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ABSTRAKSI 

Efektifitas pengendalian anggaran merupakan tujuan yang ingin dicapai dari 

fungsi anggaran sebagai alat pengendalian. Untuk mencapai efektifitas pengendalian 

anggaran maka di perlukan suatu pengawasan terhadap anggaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh antara penganggaran berbasis kinerja, 

pengawasan preventif dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian 

anggaran keuangan daerah di Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Grobogan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Grobogan. Metode dari 

penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 98 responden. Dalam penelitian ini alat 

analisis data yang digunakan yaitu uji regresi berganda. 

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan : 1) Penganggaran berbasis 

kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian 

anggaran. Jadi semakin baik penyusunan anggaran yang berbasis kinerja maka 

semakin tinggi efektivitas pengendalian anggaran. 2) Pengawasan preventif tidak 

berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran. Jadi semakin meningkat 

pelaksanaan pengawasan preventif maka efektifitas pengendalian anggaran juga 

meningkat. 3) Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas pengendalian anggaran. Jadi semakin tinggi intensitas pengawasan 

fungsional maka mendorong pengawas internal untuk meningkatkan efektivitas 

pengendalian anggaran. 
 

Kata Kunci : efektifitas pengendalian anggaran keuangan daerah, pengawasan    

fungsional, pengawasan preventif, penganggaran berbasis kinerja 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan 

manajemen pemerintah pusat dan daerah (propinsi, kabupaten, kota). Hal 

tersebut dinilai penting karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh 

kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan 

kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Seluruh aktivitas dalam lingkungan 

instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi 

kinerja individu, kinerja unit kerja, kinerja instansi dan juga kinerja 

pemerintahan secara keseluruhan (Pratama, 2014). 

Anggaran menjadi sangat penting di pemerintah daerah karena anggaran 

berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi 

pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan 

dokumen atau kontrak politik antara pemerintah dan  DPRD sebagai wakil rakyat 

untuk masa yang akan datang. 

Anggaran pada prinsipnya digunakan sebagai pedoman kerja, peng-

koordinasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2001:10). Anggaran 

semestinya direalisasikan kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat 

bergerak sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran. Dalam segi 

tanggung jawab, pemerintah harus menerapkan sistem dan pelaksanaan 

pengawasan yang efektif dan efisien, agar mampu mendeteksi adanya kesalahan, 

kebocoran dan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian pada anggaran 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Menurut Sugiharto (2014), pengalokasian dana yang efektif yaitu setiap 

pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang mengarah pada pencapaian  

sasaran dan tujuan stratejik yang dimuat dalam dokumen perencanaan stratejik 

daerah. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien berarti pencapaian sasaran 

dan tujuan stratejik tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling 

minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. 

Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan 

dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dalam  penyusunan  anggaran 

pemerintah  daerah.  
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Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam kegiatan rencana kinerja 

instansi pemerintah harus menaati unsur-unsur angaran kinerja agar dapat 

dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

anggaran berbasis kinerja. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk 

mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah sebagai pelak-

sanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam organsisasi sektor publik harus 

memenuhi beberapa aspek dalam akuntabilitas kinerja (Endrayani, dkk, 2014) 

Penyusunan anggaran berbasis kinerja didasarkan pada target kinerja 

yang ingin dicapai. Target kinerja tersebut diperinci dalam bentuk indikator 

kinerja yang merupakan target prestasi kerja dari pengelola anggaran. Pada 

sistem penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan pengelola anggaran untuk 

menspesifikasikan sasaran yang ingin dicapai, mempertimbangkan alat untuk 

mencapainya, menetapkan indikator, dan melakukan analisis biaya manfaat 

(Pratama, 2014) 

Anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) merupakan 

sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan  

dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171). 

Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah diharapkan dapat 

digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor 

publik. Untuk menghadapi tuntutan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) Sebagai wakil rakyat menghasilkan beberapa ketetapan MPR Nomor 

XV/MPR/1997, tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan fungsi 

pengawasan untuk menjamin keamanan atas kekayaan dan keuangan baik  

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah saat ini adalah dengan melakukan pengawasan fungsional, 

yang harus dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap 

pelaksanaan dan pelaporannya saja. Pengawasan fungsional adalah pengawasan 

yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan 

fungsional pada pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah 
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(Bawasda) atau yang lebih dikenal dengan Inspektorat yang melakukan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, pada Inspektorat khususnya 

mengenai pengawasan fungsional pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

agar dapat memenuhi tujuan efektifitas pengelolaan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. (Inspektorat Kota Bandung, 2008 ). 

Baswir (2000:118), menjelaskan pengedalian keuangan negara adalah 

segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan 

sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena 

yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran 

negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula 

dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pene-

rimaan-penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara 

tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. 

Dengan memperhatikan penjelasan dalam latar belakang, penulis 

mengambil judul penelitian “Pengaruh Pengangaran Berbasis Kinerja, 

Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas 

Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah”. (Studi Empiris Pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan). 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian  ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja 

terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran di SKPD Kabupaten Grobogan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengawasan Preventif terhadap 

Efektifitas Pengendalian Anggaran di SKPD Kabupaten Grobogan. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengawasan Fungsional ter-hadap 

Efektifitas Pengendalian Anggaran di SKPD Kabupaten Grobogan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penganggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran merupakan rencana keuangan yang mencakup estimasi 

pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan dapat 

membiayai dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2006:164). Anggaran 
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berbasis kinerja (performance based budgeting) merupakan sistem 

penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat 

dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006 : 171). Prinsip 

anggaran berbasis kinerja adalah menghubungkan anggaran yang berasal dari 

negara dengan hasil yang diinginkan sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan 

dapat di pertanggung jawabkan kemanfaatannya (Sancoko, 2008). 

Sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

58 Tahun 2005, pemerintah menerbitkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

yang. Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 

2006 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah : 

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja 

atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. 

2. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja, anggaran dipandang sebagai 

alat untuk mencapai tujuan. 

3. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan 

efektivitas anggaran. 

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan 

penyusunan program dan tolok ukur atau indikator kinerja sebagai instrumen 

untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah di rencanakan dan 

merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang 

berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti juga berorientasi pada 

kepentingan publik (Mardiasmo, 2002:105). Lebih lanjut anggaran merupakan 

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode 

waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan  

penganggaran  adalah proses atau metode untuk mepersiapkan suatu anggaran 

(Mardiasmo, 2002:61). 

Menurut Mardiasmo (2009:63), Anggaran berbasis kinerja memiliki 

manfaat bagi pemerintahan, yaitu : (1) anggaran merupakan alat bagi 

pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin 

kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) anggaran 

diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas 

dan  terus  berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran 



 
 

5 

diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya  (scarcity of 

resources), pilihan (choice), dan trade offs, (3) anggaran diperlukan untuk 

meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat.  

Penganggaran berbasis kinerja dirancang untuk menciptakan efisiensi, 

efektivitas  dan  akuntabilitas  dalam  pemanfaatan  anggaran  belanja  publik  

dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga 

semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangung jawabkan secara 

transparan. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja dapat meningkatkan  

kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan 

kepada publik. Untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja maka 

diperlukan suatu alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator 

kinerja, selain itu juga diperlukan sasaran yang jelas agar kinerja dapat diukur 

sehingga dapat dinilai efisiensi dan efektifitas dari pekerjaan yang dilaksanakan 

serta dana yang telah dikeluarkan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. 

Dengan tersedianya sumber daya manusia yang dapat memahami konsep 

pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan mengenai pentingnya penganggaran 

berbasis kinerja agar didukung dalam penerapan anggaran. Dengan adanya 

pemahaman yang benar dapat menghilangkan rasa saling curiga, tidak percaya 

dan terwujudnya sinergi antara pihak dalam mewujudkan anggaran yang 

berbasis kinerja bagi suatu pemerintah daerah secara baik dan benar sehingga 

pemerintahan yang baik dapat bersama-sama diwujudkan. 

B. Pengawasan 

Pengawasan menurut Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pasal 1 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan 

Daerah menyatakan bahwa, Pengawasan atas penyelenggaran Pemerintahan  

Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar  

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Baswir (2002:118), 

pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin 

agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta 

rencana yang telah direncanakan. Sedangkan pengawasan menurut Halim 

(2002:145) yaitu pengawasan adalah suatu proses kegiatan penilaian terhadap 

objek pengawasan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan 
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pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah 

sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar 

pemerintahan daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku untuk 

membentuk aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan  

nepotisme, sedangkan tujuan pengawasan secara khusus, yaitu :  

a. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta 

berdasarkan sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar 

tercapai daya guna, hasil guna dan tepat guna yang sebaik-baiknya. 

b. Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku agar 

pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program 

pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

tercapai sasaran yang ditetapkan. 

c.  Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan 

efektif agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana 

dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan. 

d. Mendeteksi  adanya kecurangan agar mencegah terjadinya pemborosan, 

kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, 

uang dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur 

yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil dan berdaya guna. 

Pengawasan bukan untuk memeriksa tetapi lebih mengarah pada 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang akan dikehendaki  

dalam peraturan daerah. 

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan 

pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran tidak 

optimal. Pengawasan bertujuan untuk menjaga agar rencana dan realisasinya 

tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan 

(Widjaja, 2002:94). 
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Pengawasan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan  

terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang  

dikehendaki. Dalam pengertian tersebut maka tujuan  dari  pengawasan yaitu 

mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan.  

Pengawasan khusus biasanya di bentuk untuk mengawasi peyimpangan 

dan masalah yang ada dalam bidang administrasi disuatu lingkungan peme-

rintahan yang di anggap mengandung dampak yang besar terhadap jalannya 

pemerintahan. Pengawasan khusus ini dapat dilakukan oleh BPKP atau oleh 

tim pemeriksa gabungan yang dibentuk oleh kepala BPKP. 

Kegiatan pengawasan tahunan didasarkan pada Program Kerja  Penga-

wasan Tahunan  (PKPT). Dalam pelaksanaannya PKPT dikoordinasikan  oleh 

BPKP yaitu diantaranya :  

1)   Menerbitkan nama pengawas aparat pengawasan fungsional pemerintah. 

2)   Mengeluarkan pedoman pemeriksaan. 

3)   Memantau pelaksanaan PKPT. 

4)   Menyelenggarakan rapat koordinasi aparat pengawasan fungsional  

pemerintah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan PKPT. 

C. Pengawasan Preventif 

Menurut Baswir (2000:120), pengawasan preventif adalah pengawasan 

yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum 

terjadinya pengeluaran keuangan negara. Pengawasan preventif pada dasarnya 

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan. Widjaja (2002:95) menyatakan bahwa pengawasan pre-

ventif pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah 

ditetapkan dan mempunyai prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam 

melaksanakan kegiatan.  

Porter (1992:177) mengatakan tipe pengawasan preventif sangat di-

perlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Menurut Baswir 

(2000:123), ada 4 tujuan pengawasan  preventif,yaitu: 

a.   Mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari rencana yang telah 

ditentukan. 
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b.   Memberi pedoman demi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan  yang 

efektif dan efisien. 

c.   Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.  

d.   Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi  

sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan. 

D. Pengawasan Fungsional 

Menurut Sumarsono (2010;253) pengertian pengawasan fungsional 

adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik 

yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari ling-

kungan eksternal pemerintah. Pengawasan  fungsional  adalah Pengawasan yang 

dilakukan oleh lembaga/ badan/ Inti yang mempunyai tugas melakukan pe-

ngawasan melalui pemeriksaan, pengujian,  penilaian, monitoring, dan evaluasi.  

Pengawasan fungsional adalah menjamin terlaksananya penyelenggaraan 

tugas umum peme-rintahan yang bersih, berwibawa dan pengelolaan keuangan 

secara ekonomis, efisien, dan efektif serta mencegah adanya penyimpangan 

dalam pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan 

fungsional dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk kegiatan sebagai berikut :  

a. Kegiatan pengawasan tahunan 

b. Kegiatan pengawasan khusus  

c. Kegiatan pengawasan hal-hal tetentu  

Kegiatan pengawasan tahunan didasarkan atas program kerja  

pengawasan tahunan (PKPT). Dalam pelaksanaannya PKPT dikoordinasikan  

oleh BPKP yaitu dengan jalan :  

a. Menerbitkan nama pengawas aparat pengawasan fungsional pemerintah. 

b. Mengeluarkan pedoman pemeriksaan. 

c. Memantau pelaksanaan PKPT. 

d. Menyelenggarakan  rapat  koordinasi  

E. Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah 

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai 

dengan uang dan segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat 
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dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki / dikuasai oleh negara 

atau daerah yang lebih  tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan / peraturan 

undang-undang yang berlaku. Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari 

keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik 

daerah. Keuangan daerah yang  dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). 

Pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa 

anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. 

Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin 

agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran 

negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran 

negara (Baswir, 2000:118). 

Keuangan daerah dikelolah melalui manajemen keuangan daerah. Arti 

dari keuangan daerah yaitu pengorganisasian dan pengelolahan sumber-sumber 

kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 

daerah tersebut, Halim (2001:20). Sedangkan alat untuk melaksanakan mana-

jemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha 

umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi 

keuangan daerah. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengu-

kuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data 

dengan prosedur statistik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

study), dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dilapangan melalui 

pengumpulan data langsung dari responden. Penelitian ini dirancang sebagai 

penelitian explanatory (penelitian pengujian hipotesis yang bersifat men-
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jelaskan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi efektifitas pengendalian anggaran. Penelitian ini 

merupakan penelitian survey, yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari 

satu populasi dan menggunakan koesioner sebagai alat untuk mengumpul-kan 

data yang pokok. 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai instansi peme-

rintahan yang terdaftar dalam SKPD Kabupaten Grobogan yang merupakan 

pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada SKPD di Kabupaten Grobogan. 

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara purposive 

sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil 

berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan peneliti. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat 

mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pejabat Eselon III dan IV untuk Badan dan Dinas di SKPD kabupaten 

Grobogan.  

2. Memiliki jabatan sebagai kepala Dinas/Badan/kantor, Sub Bagian, sekretaris 

di masing-masing Dinas SKPD di Kabupaten Grobogan. 

3. Memiliki masa kerja minimal dua tahun atau lebih. 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari 

kuestioner yang disebar dan diisi oleh responden yang menjadi sampel penelitian 

yaitu pejabat Eselon III & IV untuk Badan dan Dinas di SKPD kabupaten 

Grobogan. Kuestioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan 

atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan 

responden akan memberikan jawaban atas daftar tersebut. 

D. Teknik Analisis Data 

1. Variabel Dependen 

a. Analisis Regresi Linear Berganda  
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Analisis regresi linear berganda (multiple linear regression) 

dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen 

(explanatory) terhadap variabel dependen. Perhitungan analisis regresi 

linier berganda dilakukan dengan bantuan Program SPSS for Windows 

Release 15.0. Persamaan regresi ganda yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

EPA = a + b1 (PBK) + b2(PP)  + b3(PF) + e 

b. Pengujian Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah data memiliki sebaran yang normal. Untuk menguji normalitas 

data dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Kemudian untuk menerima atau menolak hipotesis dengan cara 

membandingkan p-value dengan taraf signifikansi () sebesar 0,05. 

Jika p-value >0,05, maka data berdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, dapat 

dilihat dari tolerancevalue dan variance inflation factor (VIF). 

Tolerance value mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi 

(karena VIF = 1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance <0,10 

atau sama dengan nilai VIF> 10. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika tingkat signifikan berada di atas 5% 

berarti tidak terjadi gejala heterokesdastisitas tetapi jika berada 

dibawah 5% berarti terjadi gejala heterokesdastisitas. 

c. Uji Ketepatan Model 
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1) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian koefisien determinasi menyatakan besarnya per-sentase 

total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen dalam model. Nilai R
2
 menunjukkan bahwa 

variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independen. Sebaliknya jika nilai R
2
 mendekati 0, maka variasi dari 

variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

Uji koefesien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

R 2  yang mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam suatu 

model atau disebut R 2 yang telah disesuaikan (Adjusted-R 2 ). Adjusted 

-R 2 diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

Adjusted-R 2  = 1- (1- R 2  ) 
k-n

1-n
     

Keterangan: 

Adjusted-R
2
 = Koefisien determinasi disesuaikan 

R
2
   = Koefisien determinasi 

n   = Jumlah sampel pengamatan 

k   = Jumlah variabel 

2) Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi dari model regresi 

yang digunakan. Teknik yang digunakan adalah dengan mem-

bandingkan Fhitung dengan Ftabel pada taraf signifikansi () tertentu. 

Adapun perhitungan uji F adalah dengan rumus sebagai berikut: 

Fhitung =
k)-(n R²-1

1)-R²/(k
    

Keterangan : 

R² = Koefisien Determinasi 

n = Banyaknya Pengamatan 

k = Jumlah Variabel yang diamati 

Nilai F diterima jika nilai p<0,05 dan ditolak jika p>0,05 

d. Uji t (Uji Hipotesis) 

Pengujian nilai t dilakukan dengan dua sisi yang digunakan untuk 
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menguji hipotesis. Hasil pengujian diperoleh dari test signifikansi dengan 

program SPSS for Windows Release 15.0. Perhitungan uji t adalah dengan 

rumus sebagai berikut : 

t = 
Sb

b 
 

Keterangan : 

b = Koefisien Regresi 

β = Koefisien Beta 

Sb = Standart Error 

Nilai t diterima jika nilai p<0,05 maka hipotesis diterima dan ditolak jika 

p>0,05 maka hipotesis ditolak. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian 

anggaran 

Berdasarkan hasil analisis dengan uji t pada regresi ganda menunjuk-kan 

bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas pengendalian anggaran, sehingga H1 diterima pada taraf signifikansi 

5% (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyusunan anggaran 

yang berbasis kinerja maka semakin tinggi efektivitas pengendalian anggaran. 

Sebaliknya semakin kurang baik penyusunan anggaran berbasis kinerja maka 

semakin rendah efektivitas pengendalian anggaran. Hasil  penelitian  ini tidak 

konsisten dengan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Pratama (2014), yang 

menyatakan bahwa variabel penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh 

terhadap efektifitas pe-ngendalian   anggaran. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bastian (2005: 54) 

bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja 

diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, 

yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan 
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proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Artinya penganggaran 

berbasis kinerja dapat mendukung efektivitas pengendalian anggaran keuangan 

daerah. 

Merujuk pada pendapat Mardiasmo (2002:93) anggaran berbasis kinerja 

disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran 

tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur 

yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat 

menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. 

Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan 

prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa 

penyusunan anggaran yang berbasis kinerja diharapkan menghasilkan anggaran 

yang lebih berkualitas sehingga lebih efektif dalam pengendaliannya. 

Sistem penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan pengelola anggaran 

untuk menspesifikasikan sasaran yang ingin dicapai, memper-timbangkan alat 

untuk mencapainya, menetapkan indikator, dan melakukan analisis biaya 

manfaat. Kejelasan target kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai dalam 

model penganggaran berbasis kinerja ini menunjukkan bahwa model 

penganggaran ini lebih memfokuskan pada kejelasan tujuan yang ingin dicapai 

oleh anggaran, sehingga anggaran berbasis kinerja dapat digunakan untuk 

pengendalian kinerja atau prestasi kerja yang dicapai.  

Untuk dapat melakukan pengendalian kinerja tersebut tentunya target dan 

indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu unit organisasi dapat ditentukan 

dengan jelas dalam anggarannya. Oleh karena itu, model penganggaran berbasis 

kinerja yang dalam penyusunan anggarannya didasarkan pada kejelasan target 

kinerja seharusnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian kinerja disamping 

juga sebagai alat pengendalian anggaran. Hal ini disebabkan adanya kejelasan 

indikator kinerja yang akan memudahkan dalam pengendalian target kinerja yang 

telah ditetapkan dalam anggaran. 
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2. Pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian 

anggaran 

Berdasarkan hasil analisis dengan uji t pada regresi ganda me-nunjukkan 

bahwa pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas 

pengendalian anggaran, sehingga H2 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). 

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap 

efektivitas pengendalian anggaran. Hasil penelitian ini konsisten terhadap 

penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Pratama (2014), yang menyatakan 

bahwa pengawasan preventif tidak berdampak pada efektivitas pengendalian 

anggaran. 

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum 

dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan 

untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan. 

Pengawasan preventif dalam penelitian ini tidak berimplikasi pada peningkatan 

efektivitas pengendalian karena tidak ditemukan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam proses penganggaran.  

Pengawasan preventif tidak berhasil meningkatkan efektivitas 

pengendalian anggaran karena pengawasan ini tidak dilakukan oleh suatu unit 

pengawas, sehingga hanya berbentuk uraian dan petunjuk prosedur penganggaran 

yang baik dan benar. Sesuai dengan pendapat Widjaja  (2002: 95) yang 

mengatakan bahwa pengawasan preventif pada umumnya tidak dilakukan oleh 

unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan dan biasanya berbentuk prosedur-

prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan kegiatan.  

Berdasarkan uraian tersebut, kelemahan pengawasan preventif adalah 

tergantung pada ketelitian dan konsistensi para pegawai dalam menerapkan 

prosedur yang benar dalam sistem penganggaran. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama (2014) 

menyebutkan bahwa pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektifitas 

pengendalian anggaran. 

3. Pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian 

anggaran 
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Berdasarkan hasil analisis dengan uji t pada regresi ganda menunjukkan 

bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas pengendalian anggaran, sehingga H3 diterima pada taraf signifikansi 

5% (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas pengawasan 

fungsional maka mendorong pengawas internal untuk meningkatkan efektivitas 

pengendalian anggaran. Sebaliknya semakin rendah intensitas pengawasan 

fungsional maka semakin rendah pula efektivitas pengendalian anggaran. Hasil 

penelitian ini konsisten terhadap penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Wati 

(2011), yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keuangan daerah.  

Penerimaan hipotesis ini sesuai dengan pendapat Sumarsono (2010: 253) 

bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah 

maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah. Pengawasan 

fungsional dilakukan oleh lembaga/badan/Inti yang mempunyai tugas melakukan 

pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian,  penilaian, monitoring, dan 

evaluasi. 

Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh aparatur pengawas 

fungsional seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen dan Non 

Departemen, serta Bawasda. Ruang lingkup objek pengawasan lebih luas tidak 

terbatas pada intern organisasi, tetapi sesuai dengan fungsinya maka dapat 

dilakukan audit ke luar organisasi. Menyangkut materi mempunyai ruang lingkup 

yang lebih sempit, yaitu biasanya hanya menyangkut per-kembangan anggaran, 

penggunaan anggaran dengan pendekatan efisiensi, efektivitas dalam mencapai 

kinerja auditan. 

Melalui pengawasan fungsional yang dilakukan apatur di luar organisasi 

maka tiap SKPD harus berusaha memenuhi tiap indikator kinerja yang diukur 

dan pencapaiannya, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir. 

Ukuran-ukuran kinerja ini menjadi bahan bagi pengendalian atau pengawasan 

yang dilakukan oleh pengawas intern organisasi. Pelaksanaan pengendalian oleh 

intern terlebih dahulu dilakukan melalui pengarahan-pengarahan yang dapat 
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mempengaruhi bawahan untuk mengikuti kehendak pimpinan dalam rangka 

mencapai tujuan yang sesuai rencana yang telah ditetapkan. Ukuran-ukuran yang 

telah ditetapkan memudahkan pengendalian yang dilakukan oleh intern pengawas 

pada tiap SKPD. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas pengendalian anggaran (p<0,05). Hal ini ditunjukkan dari nilai 

thitung = 2,250 dengan nilai p-value sebesar 0,027, sedangkan ttabel pada taraf 

signfikansi 5% pada df= 93 adalah sebesar 1,980. Dikarenakan thitung > ttabel 

(2,250 > 1,980) dengan p<0,05, maka H1 diterima. Artinya semakin baik 

penyusunan anggaran yang berbasis kinerja maka semakin tinggi efektivitas 

pengendalian anggaran. Sebaliknya semakin kurang baik penyusunan 

anggaran berbasis kinerja maka semakin rendah efektivitas pengendalian 

anggaran. 

2. Pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

anggaran (p>0,05). Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung = 1,485 dengan nilai p-

value sebesar 0,141, sedangkan ttabel pada taraf signfikansi 5% adalah sebesar 

1,980. Dikarenakan thitung < ttabel (1,485 < 1,980) dengan p>0,05, maka H2 

ditolak. Artinya semakin meningkat pelaksanaan pengawasan preventif maka 

efektifitas pengendalian anggaran juga meningkat. Sebaliknya semakin 

rendah pelaksanaan preventif maka semakin rendah efektifitas pengendalian 

anggaran. 

3. Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas pengendalian anggaran (p<0,05). Hal ini ditunjukkan dari nilai 

nilai thitung = 6,762 dengan nilai p-value sebesar 0,000, sedangkan ttabel pada 

taraf signfikansi 5% adalah sebesar 1,980. Dikarenakan thitung > ttabel (6,762 > 

1,980) dengan p<0,05, maka H3 diterima. Artinya semakin tinggi intensitas 
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pengawasan fungsional maka mendorong pengawas internal untuk 

meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran. Sebaliknya semakin rendah 

intensitas pengawasan fungsional maka semakin rendah pula efektivitas 

pengendalian anggaran. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan simpulan yang telah 

diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya bertemu secara langsung dan 

melakukan pendampingan pada responden yang bersangkutan ketika 

pengisian kuesioner, sehingga peneliti mengetahui apakah yang mengisi 

kuesioner benear-benar responden yang bersangkutan agar tigak terjadi bias 

responden. 

2. Kuesioner sebaiknya didistribusikan di Badan dan Dinas pada SKPD di 

tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan, 

sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi secara luas. 
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