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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemberdayaan ekonomi daerah sangat penting sekali untuk ditingkatkan 

guna menunjang peningkatan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, peran 

kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien sangatlah penting diperlukan baik 

kebijakan ekonomi untuk daerah maupun kebijakan ekonomi untuk pemerintah 

pusat.  

Penetapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 

tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan 

otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan 

kepada pemerintah daerah (Halim, 2007). Selanjutnya, undang-undang ini diganti 

dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Kemudian kedua Undang-undang tersebut telah berubah menjadi akuntabilitas 

atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal 

(Kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (Kepada 

masyarakat melalui DPRD). 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban 

atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan 

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 

wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP, 2011). 
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Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas 

aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat 

waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Kinerja menurut Bastian (2006:274) 

adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi, dan visi organisasi. Secara umum, 

kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. 

Pelaporan kinerja ini dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja. 

Akuntabilitas kinerja menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2011: 2) adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para 

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur 

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja 

instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Bentuk akuntabilitas menurut 

Mardiasmo (2009: 21) terdapat dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan 

akuntabilitas horizontal. 

Di dalam penyusunan anggaran, aspek utama yang perlu diperhatikan 

adalah budgeting reform, yaitu perubahan dari tradisional budgeting ke 

performance budgeting. Tradisional budgeting didominasi oleh penyusunan 

anggaran yang bersifat line-item dan incremental, proses penyusunan anggaran 

hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. 

Performance budgeting pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan 
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anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja tersebut 

harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus 

berorientasi pada kepentingan publik (Yuwono et al. 2005 : 64) dalam (Rahayu et 

al. 2007). Oleh karena itu, anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja 

(Bastian, 2006). 

Mardiasmo (2005: 63) menyatakan terdapat beberapa alasan, pentingnya 

anggaran sektor publik yaitu : (1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk 

mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) anggaran diperlukan karena adanya 

masalah keterbatasan sumber daya (Scarcity of resources), pilihan (choise) dan 

trade offs (3) anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah 

bertanggung jawab terhadap rakyat. Sehingga dalam hal ini anggaran publik 

merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga 

publik yang ada. Mengingat pentingnya anggaran sektor publik, maka APBD 

harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No.30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2008 menyatakan 

bahwa dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut : (1) partisipasi masyarakat, (2)transparansi dan akuntabilitas anggaran, 

(3) disiplin anggaran, (4) keadilan anggaran, (5)efisiensi dan efektivitas anggaran, 

dan (5) taat asas. 

Anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) merupakan 

sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan 
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sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006: 

171). Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah berharap anggaran 

digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. 

Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

alat pengendalian, berfungsi pula sebagai instrumen akuntabilitas publik atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan 

uang publik sebagai alat akuntabilitas publik (Bahri, 2012). Dengan diterapkannya 

anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah 

dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai. 

Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan 

pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses 

penyusunan anggaran disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya 

dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran 

berbasis prestasi kinerja karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu 

pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin 

dicapai. Serta ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan 

dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri 

No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam 

peraturan ini disebutkan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ( RKA-SKPD). Dengan disusunya RKA-SKPD berarti 
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telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. 

Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atau pengeluaran 

yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat 

ekonomis, efisien dan efektif didalam pelaksanaannya dan mencapainya suatu 

hasil (outcome). Kemudian melalui penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, 

Instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan 

sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, 

dan berupa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil). 

Menurut Kenis (1979) dalam Deki Putra (2013), kejelasan sasaran anggaran 

merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik 

dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang 

bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran 

berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang 

ingin dicapai instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu 

pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui 

sasaran anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran 

yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran 

anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan 

tidak puas dalam bekerja. Hal ini akan menyebabkan pelaksana anggaran anggaran 

tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Kenis, 1979 dalam 

Syafrial, 2009). 
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Partisipasi penganggaran merupakan proses dalam organisasi yang 

melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. Kenis (1979) mengemukakan bahwa partisipasi 

penganggaran dapat menyelaraskan tujuan pusat pertanggungjawaban dengan 

tujuan organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, dalam penelitiannya, Kenis 

menemukan bukti bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial, dimana salah satu variabelnya adalah kinerja anggaran (pelaksanaan 

anggaran). Partisipasi memungkinkan terjadinya komunikasi yang semakin baik, 

interaksi satu sama lain serta kerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan 

organisasi. Indriantoro (2000) dalam Ratnawati (2004) menyebutkan semakin 

tinggi tingkat keterlibatan manajer dalam proses penyusunan anggaran, akan 

meningkatkan kinerja. 

Perilaku yang timbul sebagai akibat dari adanya partisipasi anggaran adalah 

meningkatnya kinerja manajerial. Namun proses partisipasi anggaran ini juga 

dapat menimbulkan perilaku disfungsional, yaitu kecenderungan manajer dalam 

menciptakan senjangan anggaran. Kesenjangan anggaran merupakan perbedaan 

anggaran yang dinyatakan dengan estimasi anggaran terbaik yang dapat 

diprediksikan secara jujur. Hubungannya dengan partisipasi penyusunan 

anggaran, kesenjangan anggaran dibuat dengan menentukan target anggaran agar 

manajer dapat dengan mudah mencapai anggaran tersebut (Stede, 2000). Upaya 

dalam melakukan senjangan anggaran dilakukan dengan menaikkan biaya 

maupun merendahkan pendapatan dari yang semestinya agar dapat mencapai 

target anggaran dengan mudah. 
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Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sragen (DPPKAD) adalah salah satu dari sekian Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang berkedudukan sebagai 

Lembaga Teknis Daerah dan sebagai pengelola sumber-sumber Pendapatan dan 

Keuangan Daerah. DPPKAD Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, yang 

kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen tepatnya pada pasal 

32 dan pasal 33 didalamnya mencakup Tugas dan Fungsi DPPKAD Kabupaten 

Sragen beserta Struktur Organisasinya. Serta Perda No. 4 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Sragen tepatnya Pasal 32.A dan Pasal 33. 

Alasan peneliti untuk menganalisis Pengaruh Penganggaran Berbasis 

Kinerja, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran, Partisipasi Anggaran 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Studi Kasus Pada 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen) 

sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Aparat Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen yang 

dijadikan responden dalam penelitian ini merupakan satuan kerja perangkat 

daerah yang berarti menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran 

atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah (Abdullah 2004). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul : “PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS 
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KINERJA, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI 

ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA APARAT 

PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Sragen)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sragen? 

2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh  terhadap akuntabilitas 

kinerja aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sragen? 

3. Apakah  partisipasi anggarn berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja aparat 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sragen? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian ini, yaitu antara lain: 

1. Menguji ada tidaknya pengaruh antara penganggaran berbasis kinerja 

terhadap akuntabilitas kinerja aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. 

2. Menguji ada tidaknya pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap 

akuntabilitas kinerja aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Sragen. 
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3. Menguji ada tidaknya pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap 

akuntabilitas kinerja aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Sragen. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat, yaitu: 

1. Penelitian Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang akuntansi kaitannya dengan 

akuntabilitas kinerja. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh penganggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan 

partisipasi anggaran, terhadap akuntabilitas kinerja. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil dari  penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan 

pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui 

perwujudan variabel-variabel yang mempengaruhi dan juga dapat dijadikan 

sebagai acuan atau referensi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. 
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E. Sistematika Penulisan 

dapaun sistematika peulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuandan 

manfaat penelitian, serta sistematika pelaporan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang menjadi dasar dandigunakan oleh 

peneliti untuk penelitian ini yaitu teori-teori yangrelevan dan mendukung bagi 

tercapainya hasil penelitian yangilmiah. Dalam bab ini juga tercantum penelitian 

terdahulu yang merupakan penelitianyang menjadi dasar pengembangan bagi 

penulisan penelitian ini.Selain itu terdapat dalam bab ini juga terdapat kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini membahas sampel penelitian, sistem pengumpulan datapenelitian, Definisi 

Operasional dan Pengukuran Variabel, ModelPenelitian, Pengujian Instrumen, 

Pengujian Asumsi Klasik danPengujian Hipotesis. 

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian 

Bab ini membahas tingkat respon pengembalian kuesioner, data profilresponden, 

hasil analisis deskriptif, hasil pengujian validitas danrentabilitas, hasil pengujian 

pengujian asumsi klasik, hasil pengujianHipotesis dan Pembahasan. 

Bab V : Penutup 

Bab ini membahas simpulan penelitian, keterbatasan yang dihadapipeneliti, implikasi 

hasil penelitian, serta saran yang terkait dengan hasil penelitian 


