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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap instansi pemerintah selalu berusaha mewujudkan suatu 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Terselenggaranya pemerintahan 

yang baik (Good Governance) merupakan kehendak kita bersama. 

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak 

dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu 

tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang 

akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat 

atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program 

yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas 

mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Riantiano dan 

Azlina, 2011). 

Menurut BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) 

Tahun 2011, Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban 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. Menurut Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 

tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) menyatakan bahwa informasi 

publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau 
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diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan penyelenggaraan dan 

penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang 

ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan 

penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten 

dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian 

outcome dan  upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Instansi 

pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan 

menyampaikan pelaporan adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang 

secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi 

masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus 

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat 

kinerja yang dicapainya (Endrayani et al, 2014). 

Adapun faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah adalah anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja 

(performance based budgeting) merupakan sistem penganggaran yang 

berorientasi pada output dan outcome (Bawono, 2015). 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 
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dan alat pengendalian, berfungsi juga sebagai instrumen akuntabilitas publik 

atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang 

dibiayai dengan uang publik sebagai alat akuntabilitas publik (Bahri, 2012). 

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, juga tidak bisa 

lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak 

anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi 

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu 

karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran 

anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-

target anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran 

berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran 

yang ingin dicapai instansi pemerintah. Dengan adanya sasaran anggaran 

yang jelas, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi kinerja aparat 

pemerintah (Darwanis dan Chairunnisa, 2013). 

Untuk memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah daerah 

dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan 

sistem pelaporan yang baik. Laporan yang baik adalah laporan yang disusun 

secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan keuangan digunakan untuk 

memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen atas pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan (Biworotomo, 2016). Pemerintah berkewajiban untuk 

memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan 

untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan (Triuriana, 2013). 
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Demi terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap 

aparat pemerintah harus mempunyai motivasi yang tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya. Motivasi diartikan kekuatan yang mendorong 

manusia untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan (Herawaty, 2014). 

Motivasi dibedakan atas dua : (1) Motivasi Intrinsik yaitu motivasi yang 

timbul dari dalam diri individu tanpa adanya rangsangan atau bantuan orang 

lain, (2) Motivasi Ekstrinsik yaitu motivasi yang timbul akibat rangsangan 

dari luar individu. 

Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh beberapa penelitian 

sebelumnya yang menyimpulkan hasil yang berbeda-beda. Dalam penelitian 

Endrayani et al (2014) menyimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan Biworotomo (2016) menunjukkan bahwa anggaran 

berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah.  Rohmawati (2016) menyatakan bahwa kejelasan sasaran 

anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Darwanis dan Chairunnisa (2013) 

yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Menurut penelitian Biworotomo (2016) menyatakan bahwa sistem 

pelaporan mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2014) 

menyimpulkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap 
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akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Herawaty (2014) menyatakan 

bahwa motivasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Susilowati (2014) 

menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

Sehubungan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan 

kontrakdiksi dan ketidakkonsistenan, maka peneliti tertarik untuk menggali 

kembali penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh anggaran berbasis 

kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan motivasi terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini mengacu pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herawaty (2014) dengan 

menghilangkan variabel pengendalian akuntansi dan pengendalian intern, 

ditambah dengan variabel anggaran berbasis kinerja. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul : 

“PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN 

SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN, DAN MOTIVASI 

TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

(Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 

Sragen)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah? 

2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah? 

3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah? 

4. Apakah motivasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

2. Menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

3. Menganalisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

4. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai akuntansi yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu referensi atau bahan pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya di masa yang akan datang dan juga ingin 

menganalisis mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan sebagai acuan 

penelitian terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai anggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran 

anggaran, sistem pelaporan dan motivasi terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

4. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan dapat menjadi acuan 
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atau referensi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mendefinisikan tentang teori agensi, akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, variabel independen yaitu anggaran berbasis 

kinerja, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan motivasi. 

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional 

 dan pengukuran variabel serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesis, dan 

pembahasan hasil. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, saran penulisan 

mengenai penelitian yang telah dilakukan. 


