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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan 

tujuan pemerintah yang bersih, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik 

adalah kemampuan mengkontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, 

efisien, transparan dan akuntabel. Sistem pertanggungjawaban keuangan suatu 

institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan 

yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi strategis dalam 

mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel. Oleh karena itu, upaya-upaya 

dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik harus terus dilakukan dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip yang dimaksud dan berorientasi pada peningkatan 

pemberian pelayanan terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat (Mardiasmo, 

2004:35). 

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik ditingkat pusat maupun daerah 

kerap mendapat sorotan dan perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat 

maupun stakeholders/pemangku kepentingan lainnya. Hal ini ditandai dengan 

semakin menguatnya fungsi kontrol masyarakat luas terhadap kinerja pelayanan 

publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah. Kedudukan pemerintah sebagai 
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pemegang kepentingan publik dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam 

keberhasilan pembangunan (Amri, 2012). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance) merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam mewujudkan aspirasi 

masyarakat mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan logis sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil 

guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 

(Erwin, 2013).  

Pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan logis merupakan bagian 

dari akuntabilitas publik yang wajib dipenuhi melalui penyajian, pelaporan dan 

pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan baik secara vertikal 

(pertanggungjawaban terhadap otoritas yang lebih tinggi) maupun secara horizontal 

(pertanggungjawaban kepada masyarakat luas). Sejalan dengan terbitnya tiga paket 

Undang-Undang Keuangan Negara yang meliputi ; UU No. 17 tahun 2003 tentang 

keuangan negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU 

No.15 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.  

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang 

lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada 
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masyarakat. Disamping itu, upaya untuk mendukung perwujudan 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas tersebut jauh sebelumnya telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja 

Instansi Pemerintah. Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan 

organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Kemudian atas 

hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian sasaran strategis. Hasil evaluasi kinerja tersebut selanjutnya 

dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih 

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan.  

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media 

untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas 

pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan 

akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam 

pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan 

kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sering dianggap 

sebelah mata, baik oleh anggota dewan ataupun penyelenggara pemerintahan sendiri. 

LAKIP tidak begitu populer dibandingkan dengan Laporan Keuangan dalam hal 
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proses penyusunan dan manfaat yang bias dirasakan oleh pengguna 

(https://anasejati.wordpress.com/).  

Instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan akuntabilitas kinerjanya 

melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) secara periodik 

kemudian melakukan pengendalian atas akuntabilitasnya berdasarkan evaluasi atas 

laporan kinerjanya yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja instansi 

pemerintah secara administratif sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya 

kesalahan administratif. Laporan AKIP yang berkualitas harus memenuhi prinsip-

prinsip laporan yang baik seperti relevan, akurat dan handal, konsisten dan dapat 

diperbandingkan, mudah untuk ditelusuri, tepat waktu, dapat dimengerti dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan oleh instansi pemrintah pusat dan daerah kepada para 

stakeholders/ pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap proses 

penyelenggaraan pemerintahan (LAN dan BPKP, 2000). 

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah  menargetkan nilai Sistem 

Akuntanbilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) dimana tahun 2018 memperoleh 

predikat B agar bisa menjadi B plus untuk penilaian di tahun 2019. Pemerintah Kudus 

menyatakan dengan penilaian yang dicapai yaitu B pada tahun anggaran 2018, 

ternyata masih mendapat koreksi dari Kementriaan Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi bahwa diperlukan peningkatan  akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah untuk memperolah nilai  yang lebih baik lagi dibandingan dengan 

https://anasejati.wordpress.com/
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kabupaten/kota lain, hal tersebut didukung juga oleh Bupati Kudus. Akuntabilitas 

sangat penting untuk kinerja instansi pemerintah karena dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur untuk peningkatan nilai. Penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah salah satunya terkait mengenai efisiensi penganggaran 

(www.jateng.antaranews.com). 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu acuan dalam 

penilaian tersebut yang diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi. Rencana Indonesia pada tahun 2024 menjadi birokrasi kelas 

dunia tentunya akan segera terwujud dan menganggap bahwa pelatihan SAKIP yang 

digelar Pemkab Kudus ini menjadi bagian strategis bagi daerah karena semua 

berlomba untuk mecapai akuntabilitas sehingga diharapkan dapat menjadikan 

penyelenggaran negara berisih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme serta 

terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi 

(www.jateng.antaranews.com). 

Akuntabilitas kinerja menjadi perhatian bagi penelitian ini, dimana akan 

muncul faktor-faktor penting dalam instansi pemerintah untuk melakukan 

akuntabilitas kinerja sebagai pelaksanaan misi organisasi terhadap tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Faktor pertama adalah partisipasi 

anggaran yang merupakan aktivitas penting yang dilakukan aparat pemeintah daerah 

dimana partisipasi anggaran adalah langkah utama dalam penyusuan anggaran. 

Partisipasi anggaran sendiri memberikan pihak-pihak terkait dalam penyusunan 

http://www.jateng.antaranews.com/
http://www.jateng.antaranews.com/
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anggaran sebagai tanggungjawab atas kinerja yang dilakukan didalam instansi 

pemerintah. Hasil penelitian Arifin (2017) memperoleh hasil bahwa partisipasi 

anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal 

ini berarti partisipasi anggaran yang diterapkan tinggi maka akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah daerah akan meningkat dan sebaliknya semakin rendah partisipasi 

anggaran maka akuntabilitas kinerja yang diterapkan akan menurun. 

Faktor kedua yakni kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran 

adalah penentu dalam penyusuanan anggaran dimana kejelasan sasaran anggaran itu 

sendiri menjelaskan gambaran keluasan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan 

spesifik serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap 

pencapaiannya. Sehingga dalam kejelasan sasaran anggaran itu sendiri perlu 

diterapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut peneliti Setiawan 

(2013), Yulianti (2014) dan Arifin (2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini 

bertolak belakang dengan penelitian Chairunnisa (2013) bahwa kejelasan sasaran 

anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan 

Herawaty (2017) yang dilihat dari pengujian secara parsial bahwa kejelasan sasaran 

anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Pengendalian akuntansi merupakan prosedur dan sistem formal yang 

menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Hal 

ini pengendalian akuntansi mempunyai peran sebagai sistem perencanaan, sistem 
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pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. Pengendalian 

akuntansi didalam instansi pemerintah dapat mengontrol seluruh aktivitas dan semua 

tanggungjawab yang diberikan kepada setiap kinerja dan juga dapat dijadikan sebagai 

alat penilai baik buruknya kegiatan yang telah dilakukan pemerintah, apakah biaya 

yang dikeluarkan seefisien mungkin atau bahkan malah mengeluarkan biaya dengan 

berlebihan, serta apakah pelayanan yang diberikan instansi pemerintah sudah efektif 

dan baik kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas kinerja instansi sangat penting 

bagi kinerja pemerintah dalam pengendalian akuntansi. Peneliti Herawaty (2017), 

Arifin (2017) dan Fitriana, dkk (2018) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil 

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Anjarwati (2012) bahwa 

pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

Sistem pelaporan merupakan suatu sistem yang dapat memantau dan 

mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan 

yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit 

anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran), yang dimana sistem pelaporan 

diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Sistem pelaporan 

memberikan hasil berupa laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja 

yang dihasilkan selama periode tertentu, memonitor kinerja serta dijadikan sebagai 

bahan pengevaluasi manajemen dan lain-lain. Temuan Fauzan (2017) dan Cahyani 
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dan Utama (2015) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan peneliti 

Setiawan (2013) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Komitmen organisasi menurut Robbins dan Judge (2008) adalah suatu 

keadaan dimana seseorang karyawan memihak suatu organisasi tertentu serta tujuan-

tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

tersebut. Menurut Mahmudi (2013: 22) setiap pegawai dalam organisasi harus 

memiliki komitmen yang tinggi terhadap pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi. 

Melihat definisi-definisi tersebut menyatakan ada keterkaitan antara komitmen 

organisasional dengan kinerja organisasi, termasuk kinerja organisasi pemerintah. 

Dengan adanya penetapan sasaran dan didukung oleh komitmen organisasional yang 

tinggi, membuat setiap manajer lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada 

kepentingan pribadi atau kelompok dan berusaha lebih keras untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah dapat 

tercapai. 

Arifin (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi memperlemah 

pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi 

dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil 

penelitian ini memberikan bukti bahwa para pejabat struktural memiliki kepentingan 

profesi yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasi, kejelasan 
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sasaran anggaran dan komitmen organisasi tidak mampu bertindak sebagai 

moderating yang mempengaruhi kejelasan sasaran anggaran  dengan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, dan tidak menggambarkan bahwa semakin baik 

pengendalian akuntansi yang diterapkan oleh suatu organisasi maka semakin besar 

kemungkinan perencanaan dan tujuan organisasi. 

Dewi, dkk (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat 

pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Dengan adanya komitmen organisasi dan sasaran anggaran yang jelas maka pegawai 

dapat membandingkan apa yang telah dilakukan dengan sasaran anggaran itu sendiri, 

dan kemudian menentukan dimana posisinya saat ini yang akan menimbulkan sebuah 

motivasi tersendiri bagi pegawai berkinerja lebih baik mencapai sasaran anggaran 

yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini merupakan replika dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh 

Arifin (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada  

objek dan periode penelitian, peneliti sebelumnya pada OPD Kabupaten Pekalongan 

dan peneliti sekarang pada OPD Kabupaten Kudus. Periode peneliti terdahulu yaitu 

tahun 2017 dan penelitian sekarang tahun 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah menunjukan hasil yang berbeda-

beda, sehinggal perlu dilakukan penelitian kembali. 
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Berdasarkan urian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian kembali 

yang berjudul “PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN 

SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANIS DAN SISTEM 

PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI 

VARIABEL PEMODERASI (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Kudus)”. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan variable tentang partisipasi anggaran (X1), 

kejelasan sasaran anggaran (X2), pengendalian akuntansi (X3), dan sistem 

pelaporan (X4) sebagai variabel independen, akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah sebagai variabel dependen, dan komitmen organisasi 

(Z) sebagai variabel pemoderasi. 

2. Objek dari penelitian ini ditujukan pada kinerja instansi pemerintah daerah 

di wilayah Kabupaten Kudus. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat 

diketahui bahwa pemerintah kabupaten Kudus perlu peningkatan penilaian Sistem 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B menjadi B plus dengan 
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diadakannya pelatihan SAKIP yang diselenggarakan Pemkab Kudus. Jika pelatihan 

tersebut memperolah hasil atau dampak baik bagi penialain SAKIP itu sendiri sesuai 

dengan target, maka kabupaten Kudus dapat dikatakan sebagai kabupaten/kota 

dengan penilaian terbaik yang tentunya rencana Indonesia pada tahun 2024 menjadi 

birokrasi kelas dunia akan segera terwujud. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

kabupaten Kudus yang berdampak pada penilaian diharapkan dapat menjadi 

penyelenggaraan untuk negara bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme serta 

terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Rumusan masalah yang 

disampaikan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yaitu partisipasi anggaran, kejelasaan 

sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel pemoderasi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran, kejelasaan 

sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel pemoderasi. Teori yang melandasi penelitian ini adalah goal setting theory. 

Teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan  dengan prestasi kerja 

(kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang 

diharapkan organisasi kepadanya) maka akan  mempengaruhi perilaku kerjanya. 
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Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide 

(pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat 

kinerja yang ingin dicapai oleh individu jika seorang individu berkomitmen untuk 

mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan 

mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa 

penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat 

meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan 

keterampilan kerja. Dengan menggunakan pendekatan goal setting theory, kinerja 

pegawai yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan sebagai 

tujuannya. Sedangkan variabel partisipasi anggaran, psychological capital dan 

komitmen organisasi sebagai faktor penentunya. Semakin tinggi faktor penentu 

tersebut maka akan semakin tinggi pula kemungkinan pencapaian tujuannya. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak yaitu : 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti yang ingin 

mengetahui apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah. 

2. Bagi Pemerintah 
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Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan 

masukan-masukan yang berguna dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi 

di pemerintah daerah. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi untuk 

melakukan penelaahan dan pengkajian lebih lanjut mengenai masalah yang sama, 

serta dapat menambah pengetahuan pembaca dan sebagai bahan kepustakaan. 

  


