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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep dan Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

Pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2009:61) : 

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak 
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran 
financial”.  

Pengertian anggaran menurut Mulyadi (1999) : 

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, 
yang diukur dalam satuan moneter standar  dan satuan ukuran yang lain, yang 
mencakup jangka waktu satu tahun”.  

Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan bahwa anggaran merupakan 

alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam 

organisasi. 

Menurut Bastian (2010:191) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket 

pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan 

terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang, sedangkan menurut 

Govermental Accounting Standards Board (GASB) mendefinisikan anggaran 

(Budget) sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran 

yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam 

periode waktu tertentu. 

 Penganggaran menurut Mardiasmo (2009) adalah proses atau metoda untuk 

mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran 
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merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari 

rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik 

anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan 

diberi masukan. 

Menurut Mardiasmo (2009) anggaran dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Anggaran Operasional (operation/current budget) 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam 

menjalankan pemerintahan, misalnya adalah belanja rutin (recurrent expenditure) 

yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat 

menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum pengeluaran yang 

masuk kategori anggaran operasional antara lain Belanja Administrasi Umum dan 

Belanja Operasional dan Peliharaan. 

2. Anggaran Modal (capital/invesmnet budget) 

Anggaran modal menunjukan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva 

tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya 

pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah 

milik publik. 

Proses penyusunan dalam organisasi pemerintah di Indonesia sejalan dengan 

pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( sekarang UU No. 

18 Tahun 2008) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, serta lahirnya empat paket perundang-undangan yaitu 

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
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Perencanaan Pembangunan Nasional telah terjadi perubahan mendasar dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya perencanaan 

serta anggaran pemerintah dan organisasi sektor publik lainnya. 

Sementara anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

adalah merupakan instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral 

dalam upaya pengembangan kapabilitas dan  efektivitas pemerintah daerah. Anggaran 

daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan 

dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan 

pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Ukuran standar 

untuk evaluasi kinerja serta alat  koordinasi bagi semua aktivitas di semua aktivitas 

berbagai unit kerja, oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya 

secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan 

kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan  potensi daerah masing-masing serta dapat 

memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan 

masyarakat. 

Strategi dan prioritas APBD adalah suatu tindakan dan ukuran untuk 

menentukan keputusan perencanaan anggaran daerah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan suatu kegiatan yang dipilih diantara alternatif kegiatan-kegiatan yang 

lain, untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Pemerintah Daerah. Plafon anggaran 

adalah batasan anggaran tertinggi/maksimum yang dapat diberikan kepada unit 

kegiatan dalam rangka membiayai segala aktivitasnya.  

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) dibagi  
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dalam 4 tahap, yaitu:  

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara 
 
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD  

3. Penyusunan RAPBD  

4. Pembahasan dan Penetapan APBD  

Hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada 

kepala daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengajuan kepada DPRD ini dalam bentuk 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) guna dibahas dan 

disetujui oleh DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan 

daerah (Perda). 

2.1.1.1 Fungsi Anggaran Publik 

Menurut  Bastian (2010:191) anggaran berfungsi sebagai berikut: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. 
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa 

mendatang. 
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai 

unit kerja dan   mekanisme kerja antar atasan serta bawahan. 
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 

 
2.1.1.2 Pengaruh dan Tujuan Anggaran Publik 

Anggaran publik selalu berkaitan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. 

Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap 

kapabilitas eksekutif dalam menggunakan daftar tahunan tentang pengeluaran dan 

pendapatan beserta tujuan dan aktifitasnya.  
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2.1.1.3 Karakteristik Anggaran Publik 

Karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, 

keteraturan penyerahan rancangan per tahun anggarannya, akurasi prakiraan pendapat 

serta pengeluaran yang didasari oleh persetujuan/konsensus, dan terpublikasi. 

Menurut Bastian (2010:192) karakteristik anggaran publik terdiri dari : 

1.  Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non-keuangan. 

2. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau 
beberapa tahun. 

3. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai 
sasaran yang ditetapkan. 

4. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih 
tinggi dari penyusunan anggaran. 

5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

2.1.1.4 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik 

Menurut  Mardiasmo (2009) prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi : 

a. Otorisasi oleh legislatif 
Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dulu sebelum 
eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 

b. Komprehensif 
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh 
karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya adalah menyalahi prinsip 
anggaran yang bersifat komprehensif. 

c. Keutuhan anggaran 
Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum 
 ( general fund ). 
 
d. Nondicretionary Apropriation 
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, 
efisien, dan efektif. 
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e. Periodik  
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun 
multi-tahunan. 

f. Akurat 
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi (hidden 
reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi 
anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan 
overestimate pengeluaran. 

g. Jelas 
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak 
membingungkan. 

h. Diketahui publik 
 Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. 

2.1.1.5 Jenis Sistem Penganggaran Publik 

Menurut Bastian (2010) jenis sistem penganggaran publik yaitu: 

1. Line Item Budgeting 

Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari 

mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-

pos pengeluaran). Jenis anggaran ini dianggap paling tua dan banyak mengandung 

kelemahan atau sering pula disebut ‘traditional budgeting’.  

Kelemahan lainnya terkait dengan karakteristik penetapan anggaran melalui 

pendekatan incremental, yaitu menetapkan rencana anggaran dengan cara menaikkan 

sejumlah tertentu pada jumlah anggaran yang lalu atau sedang berjalan. Melalui 

pendekatan ini, analisis yang mendalam tentang tingkat keberhasilan setiap program 

tidak perlu dilakukan, akibatnya tidak ada informasi yang logis dan rasional tentang 

rencana alokasi anggaran tahun yang akan datang. 

2.Incremental Budgeting 

Incremental Budgeting adalah sistem belanja dan pendapatan yang memungkinkan 

revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran 
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periode tahun yang akan datang. Logika sistem penganggaran ini adalah seluruh 

kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya. 

3. Planning Programming Budgeting System 

Planning Programming Budgeting System adalah proses perencanaan, pembuatan 

program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang 

bulat dan tidak terpisah, yang didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi 

serta permasalahan yang mungkin timbul.  

4. Zero Based Budgeting 

Dalam Zero Based Budgeting muncul unit keputusan (decision units), yang 

menghasilkan berbagai paket alternatif anggaran yang dibuat sebagai motivasi bagi 

terciptanya anggaran organisasi yang lebih responsive terhadap kebutuhan 

masyarakat dan terhadap fluktuasi anggaran. Kelemahan dari sistem ini adalah 

membutuhkan banyak kertas kerja, data serta menuntut penerapan sistem manajemen 

informasi yang cukup canggih. 

5. Performance Budgeting  

Performance Budgeting (anggaran yang berorientasi kinerja) adalah sistem 

penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat 

dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Keunggulan dari sistem ini adalah 

memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, merangsang 

partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian 

anggaran yang bersifat faktual, membantu fungsi perencanaan dan mempertajam 

pembuatan keputusan. Kelamahan dari sistem ini adalah tidak semua dapat 

distandardisasikan, tidak semua kinerja diukur secara kuantitatif dan tidak semua 

jelas mengenai siapa yang menanggung keputusan tersebut.  
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6. Medium Term Budgeting Framework (MTBF) 

Medium Term Budgeting Framework (MTBF) adalah kerangka strategi kebijakan 

tentang anggaran belanja unit organisasi. Kerangka ini melimpahkan tanggung jawab 

yang lebih besar kepada unit organisasi menyangkut penetapan alokasi dan 

penggunaan sumber dana pembangunan. Keunggulan Medium Term Budgeting 

Framework adalah pendekatan ini lebih bersifat sektoral akan menyeimbangkan 

pelaksanaan kebijakan dan sumber daya di level sektor serta lintas sektoral. 

Kelemahan pendekatan ini adalah tergantung pada kondisi suatu negara atau 

organisasi. Kebijakan fiskal yang tidak stabil dan kondisi sosial-politik. 

 
2.1.1.6 Siklus Penganggaran Publik 

Menurut  Mardiasmo (2009:70) terdapat 4 tahap dalam siklus anggaran, yaitu : 

1. Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation) 

Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang 

tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum 

menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penafsiran 

pendapatan secara lebih akurat. 

2. Tahap Ratifikasi Anggaran 

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan 

cukup berat. Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan 

untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-

pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. 

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation) 

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh 

manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem 

pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab 

untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan 
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dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk 

tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi 

pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai. 

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran 

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Jika 

tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian 

manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan 

menemukan banyak masalah. 

2.1.1.7 Teknik Penganggaran Publik 

Menurut Bastian (2010) teknik penganggaran publik yaitu:  

1. Pendekatan Fungsional  

Kerangka berpikir dari System of National Account, telah merekomendasi pandangan 
pembatasan karakter anggaran berikut: 

a. Kemandirian penyelenggaraan fungsi organisasi sektor publik 

b. Diawali dengan batasan kemampuan, organisasi menanggung pengeluaran untuk   
kesejahteraan masyarakat. Apabila pengeluaran yang ditanggung adalah 
seluruhnya maka organisasi memegang kendali penuh. Sedangkan jika yang 
ditanggung hanya sebagian, maka organisasi bekerja dalam mekanisme kolaborasi. 
Kondisi ini akan berpengaruh terhadap proses penyusunan anggaran dari berbagai 
kepentingan formal, kepentingan hukum, dan kepentingan legislatif. 

Alokasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila bisa menyeimbangkan berbagai 
permintaan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun sektor publik, dan 
strategi pencapaian tujuan (visi) yang telah ditetapkan. Bobot pengukuran kinerja 
penyusunan anggaran akan dikaitkan dengan bobot pendapatan dan pengeluaran, 
formulasi kebijakan program, dan kapabilitas pendanaan yang telah dijamin 
ketersediaannya. Stabilitas anggaran didasarkan pada akurasi perhitungan dampak 
pelaksanaan, baik di sisi program maupun ekonomi. 

2. Pendekatan Pengambilan Keputusan  

Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan 
keputusan merupakan proses gabungan dari unsur - unsur disiplin ilmu ekonomi, 
politik, psikologi, dan administrasi publik. Akibatnya, keputusan anggaran dianggap 
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sebagai seni. Tarik ulur antara konsep dengan praktis, dan konteks anggaran dengan 
manajemen keuangan global dilakukan untuk mencapai titik optimal. Relevansi 
teoritis dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan anggaran, mekanisme 
kerja organisasi, dan tahapan pencapaian tujuan. 

3. Pendekatan Psikologi/Motivasi 

Pendekatan ini merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik 
untuk dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa psikologi/motivasi bukan saja 
merupakan ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia saja, namun secara lebih 
luas ilmu ini juga mempelajari perekrutan dan penyeleksian pegawai, evaluasi kinerja 
pegawai, pelatihan pegawai, kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja, psikologi 
organisasi, kondisi pekerjaan, keselamatan dan kesehatan pegawai, tekanan di tempat 
kerja, psikologi industri, atau pun psikologi konsumen/masyarakat. Semua bidang 
tersebut akan sangat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Dengan mempertimbangkan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin 
dicapai, penggunaan pendekatan psikologi/motivasi dalam proses penganggaran akan 
membuat anggaran yang tersusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan 
tujuan serta sasarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

4. Pendekatan Lingkungan yang Berkesinambungan 

Penganggaran publik yang disusun berdasarkan pendekatan lingkungan 
berkesinambungan sangat sesuai dengan kondisi saat ini. kondisi alam yang telah 
rusak selama bertahun-tahun ditambah dengan perubahan iklim yang tak menentu, 
serta fenomena pemanasan global, telah membuat program pembangunan 
berwawasan lingkungan berkesinambungan menjadi sangat dibutuhkan. 

Pendekatan ini dimulai dengan proses penyusunan anggaran bagi program yang 

berwawasan lingkungan. Anggaran program ini harus mempertimbangkan sisi 

pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, tujuan 

anggaran dan program dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap 

kondisi lingkungan secara berkesinambungan. 
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2.1.1.8 Anggaran Partisipatif  

Menurut Garrison dan Noreen (2000:346) anggaran partisipatif adalah anggaran 

yang dibuat dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari manajer pada semua 

tingkatan dalam pembuatan estimasi anggaran.  

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses dalam organisasi yang melibatkan 

para manajer tingkat bawah dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi tanggung 

jawab mereka, sementara Anggraeni (2008) memandang partisipasi anggaran sebagai 

proses memberikan kesempatan kepada bawahan/pelaksana anggaran untuk terlibat 

dalam proses penyusunan anggaran. 

 Menurut Muhammad (2001) salah satu arti penting partisipasi anggaran yaitu 

dapat meningkatkan perasaan menjadi satu kesatuan dalam kelompok (sense of group 

cohesiveness) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kerjasama di antara anggota 

kelompok. Di dalam partisipasi anggaran pendapat bawahan sangat diperhatikan 

sehingga target anggaran yang ditetapkan lebih realisitis untuk dicapai. 

2.1.1.9 Partisipasi Dalam Penganggaran 
 

Menurut Brownell (1986) partisipasi  dalam penganggaran yaitu : 

“Suatu proses partisipasi individu akan dievaluasi, dan mungkin diberi 
penghargaan berdasarkan prestasi mereka pada sasaran/target yang  
dianggarkan dimana mereka terlibat dalam proses tersebut dan mempunyai 
pengaruh pada penentuan target tersebut”. 

Pengertian partisipasi dalam penganggaran secara lebih terperinci disampaikan  

oleh Milani  (1975) yaitu : 

1. Seberapa jauh anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para manajer. 
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2. Alasan- alasan para atasan pada waktu anggaran dalam proses revisi  

3. Frekuensi menyatakan inisiatif, memberikan usulan dan atau pendapat tentang  

anggaran kepada atasan tanpa diminta 

4. Seberapa jauh manajer merasa mempunyai pengaruh dalam anggaran final 

5. Kepentingan manajer dalam kontribusinya pada anggaran 

6. Frekuensi anggaran didiskusikan oleh para atasan pada waktu anggaran disusun 

Kesimpulan yang ingin disampaikan Milani adalah bahwa faktor utama yang  

membedakan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan non partisipasi adalah 

tingkat keterlibatan dan pengaruh bawahan terhadap pembuatan keputusan dalam 

proses penyusunan anggaran. 

Penerapan partisipasi dalam penyusunan anggaran memberikan banyak 
manfaat antara lain (Siegel & Marconi, 1989: 139) : 

1. P

artisipan (orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran) menjadi ego-

involved tidak hanya task-involved dalam kerja mereka. 

2. P

artisipasi akan menaikkan rasa kebersamaan dalam kelompok, yang akibatnya akan 

menaikkan kerja sama anggota kelompok di dalam penetapan sasaran. 

3. P

artisipasi dapat mengurangi rasa tertekan akibat adanya anggaran. 

4. P

artisipasi dapat mengurangi rasa ketidaksamaan di dalam alokasi sumber daya di 

antara bagian-bagaian organisasi. 
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Banyak faktor yang menyebabkan disfungsional anggaran, diantaranya faktor 

kriteria kinerja. Untuk mengatasi dampak fungsional Argirys (1952) dalam Supomo 

(1998) menyarankan perlunya bawahan diberi kesempatan berpartisipasi dalam 

proses penyusunan anggaran. Target yang diinginkan perusahaan akan lebih dapat 

diterima, jika anggota organisasi dapat bersama- sama dalam suatu kelompok 

mendiskusikan pendapat mereka mengenai target perusahaan, dan terlibat dalam 

menentukan langkahlangkah untuk mencapai tujuan tersebut. 

2.1.2  Keuangan Daerah 

Menurut Halim (2012:43) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah, 

mengatakan bahwa definisi akuntansi keuangan daerah adalah: 

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi 
ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau 
provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan 
keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah 
(kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal entitas 
pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi 
keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD); Badan Pengawas Keuangan; Investor, Kreditor, dan Donatur; Analisis 
Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat: Pemerintah Daerah lain; 
dan Pemerintah Pusat, yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi 
keuangan daerah”. 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP 

Nomor 58 Tahun 2005) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
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didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.  

2.1.2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Sistem akuntansi merupakan serangkaian metode dan prosedur untuk 

mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi suatu organisasi. 

Bahasa lebih teknisnya, sistem akuntansi ini merupakan aktivitas mengorganisir 

formulir, catatan dan laporan sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi 

keuangan yang dibutuhkan manajemen dalam pengambilan keputusan, jadi sistem 

akuntansi merupakan proses yang berkelanjutan dan berulang dalam upaya 

menghasilkan laporan keuangan. 

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif  yang bersifat keuangan, 

dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan 

tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi 

keuangan daerah tentu saja digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (internal), juga 

oleh pihak di luar Pemda (eksternal), seperti DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.  

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar 

organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang 

diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan.  

Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari 

penerapan SAP berbasis kas menuju akrual ( PP Nomor 24 tahun 2005) menjadi 
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penerapan SAP 21 berbasis akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010). SAP yang ditetapkan 

dengan PP Nomor 24 tahun 2005 berbasis Kas menuju Akrual  sebagian besar telah 

mengacu pada praktek akuntansi berbasis akrual.  

Di dalam Lampiran I  PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa basis 

akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa 

akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya 

transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. 

Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui 

pada saat  kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Manfaat basis akrual 

antara lain :  

1) M

emberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.  

2) M

enyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban      

pemerintah.  

3) B

ermanfaat dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah.  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) adalah peraturan pemerintah yang fundamental yang mengusung 

amanat penerapan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan 

keuangan pemerintah tahun 2015. 

Menurut  Halim (2012:84), sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah 

secara garis besar terdapat 4, yaitu : 
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1. Sistem dan prosedur penerimaan kas 

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses, baik manual  

transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan 

penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD (Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah). 

2. Sistem dan prosedur pengeluaran kas 
 
Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses, baik manual 

maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan 

peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan 

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan 

pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD. 

3. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas 
 
Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, baik 

manual maupun terkomputerisasi , mulai dari pencatatan, penggolongan, dan 

peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan 

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait 

dengan selain kas pada SKPD dan/atau SKPKD. 

4. Sistem dan prosedur aset 
 
Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun 

terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas 

perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, 

pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan peyusutan terhadap aset yang 

dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset 

digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang 

dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. 
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Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan 

(double entry). Artinya setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali dan disebut juga 

dengan proses menjurnal. Dalam menjurnal, pencatat harus menjaga persamaan dasar 

akuntansi, dimana kedua sisi persamaan tersebut harus selalu seimbang. 

Akuntansi belanja daerah, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi 

(jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan 

belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. 

Klasifikasi ini meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan 

transfer. Klasifikasi kedua adalah menurut organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan 

unit organisasi pengguna anggaran. Sementara itu, klasifikasi menurut fungsi adalah 

klasifikasi yang didasarkan pada fungsi–fungsi utama pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pemahaman prinsip dasar dan proses akuntansi pelaporan adalah hal yang mutlak 

harus dipahami dan dilaksanakan oleh staf dan pimpinan SKPD sebagai bentuk 

pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 Secara umum ada 3 konsep utama yang disajikan agar pegawai dapat memahami 

akuntansi bagi SKPD ini dengan baik, yaitu : 

1. Pemahaman akuntansi secara umum dan standar akuntansi yang ditetapkan 

bagi sektor pemerintahan. Ini sebagai pemahaman dasar yang membedakan 

konsep akuntansi yang digunakan sebelumnya dengan konsep akuntansi yang 

baru. 
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2. Pemahaman konsep penjurnalan dan posting ke buku besar, di sini termasuk 

juga jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Penjurnalan sebagai inti dari 

akuntansi pembukuan berpasangan yang mengacu pada aturan dasar 

akuntansi pembukuan berpasangan. 

3. Penyusunan laporan keuangan, baik berupa penyusunan neraca lajur atau 

neraca percobaan, laporan realisasi anggaran, sampai dengan penyusunan 

neraca SKPD. Laporan keuangan SKPD inilah yang merupakan akuntabilitas 

pelaksanaan realisasi anggaran yang diamanatkan. 

2.1.2.2 Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, 

yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan 

daerah. Purdy (1993:47) menegaskan bahwa sebelum seseorang menggunakan data 

yang diperoleh, orang tersebut perlu memahami fungsi data tersebut, serta harus 

memenuhi syarat – syarat tertentu. Sejalan dengan Purdy, Herbert et. al (1984:4) yang 

juga menegaskan bahwa secara ekstrim penting bagi sebagian besar manajer (dinas, 

badan, kantor dan bagian) adalah memahami bagaimana informasi diperoleh, 

dianalisis, dan dilaporkan. Sebagian besar manajer juga harus memahami bagaimana 

pencatatan yang dilakukan oleh organisasi lain dalam mempertanggungjawabkan 

sumber daya yang dikelola. Sedangkan Collier (1997:7) berpendapat bahwa akuntansi 

memiliki implikasi terhadap hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan 

organisasi, serta sistem akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang 

mempengaruhi strategi. Ini menandakan bahwa untuk memediasi hubungan antara 
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pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya yang ada di daerah 

diperlukan suatu media untuk mengkomunikasikan program-program pemerintah.  

Salah satu media yang dipandang relevan dalam mengkomunikasikan dan 

dijadikan sebagai alat untuk mengawasi program-program pemerintah yang tercermin 

dalam APBD adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Argumen ini sejalan dengan 

pandangan Boockholdt (1996:455) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi 

menyediakan informasi bagi setiap individu yang ada di dalam dan di luar organisasi.  

 

2.1.3 Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik 

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 

financial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat 

pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan 

reward and punishment system. 

Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja menurut Mardiasmo (2009) 

memerlukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Sistem Perencanaan dan Pengendalian 

    Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang 

memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke 

seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas dan 

didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggung 

jawab. 

2. Spesifikasi Teknis dan Standardisasi 
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Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan 

spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis 

tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. 

3. Kompetensi Teknis dan Profesionalisme 

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standardisasi yang 

ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan 

professional dalam bekerja. 

 

 

4. Mekanisme Ekonomi dan Mekanisme Pasar 

Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (reward & 

punishment) yang bersifat financial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan 

penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran 

kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat 

pembinaan). 

5. Mekanisme Sumber Daya Manusia 

Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya 

untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi. 

Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain: 

a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi; 
b. Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yangdihasilkan; 
c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial; 
d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan 

pilihan; 
e. Untuk menentukan standar kerja; 
f. Untuk menunjukan efektivitas; 
g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya 

yang paling baik untuk mencapai target sasaran; dan 
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h.   Untuk menunjukan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial 
untuk dilakukan penghematan biaya. 

 
2.1.3.1 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2009) tujuan sistem pengukuran kinerja adalah: 

1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom up); 
2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga 

dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi; 
3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan 

bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence; dan 
4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan 

kemampuan kolektif yang rasional. 

 

 

Manfaat Pengukuran Kinerja 

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai 
kinerja manajemen; 

b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; 
c. Untuk memonitor mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya  
d. Untuk memonitor mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 
korektif untuk memperbaiki kinerja; 

e. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & 
punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai 
dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati; 

f. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 
memperbaiki kinerja organisasi; 

g. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah 
terpenuhi; 

h. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan 
i. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif. 
j. Informasi yang digunakan untuk Pengukuran Kinerja. 

 
2.1.3.2 Kinerja Pemerintah Daerah 

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah, salah satu aspek yang 

paling penting adalah masalah anggaran dan pemahaman sistem akuntansi keuangan 
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daerah. Peran Pemerintah Daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan Pemerintah 

Pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. 

Konsep Value For Money (VFM) penting bagi Pemerintah Daerah sebagai pelayanan 

masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti:  

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; 
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik; 
3. Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan 

dalam  penggunaan resources; 
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; 
5. Meningkatkan publik cost awareness sebagai akar pelaksanaan 

pertanggungjawaban publik. 
 

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk 

mengantarkan Pemerintah Daerah mencapai  good governance, yaitu Pemerintah 

Daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, responsif dan akuntabel. VFM 

tersebut harus dioperasionalkan dalam pemahaman akuntansi keuangan daerah dan 

anggaran daerah. 

Langkah- langkah dalam pengukuran VFM atas pengeluaran daerah dalam 

Mardiasmo (2009) dapat dirinci menurut indikatornya sebagai berikut: 

1. Pengukuran Ekonomi 

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan 

pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. 

Ekonomi merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran 

ekonomi adalah: 

1) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi? 
2) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis   

yang dapat diperbandingkan? 
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3) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara   optimal? 

     2. Pengukuran Efisiensi 

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Efisiensi 

diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding 

input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak 

dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Karena efisiensi diukur 

lewat perbandingan keluaran dan masukan. 

 

 

3. Pengukuran Efektivitas 

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. 

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut 

dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau 

kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Indikator yang digunakan untuk  mengukur kinerja pemerintah daerah adalah 

instrumen yang dikembangkan oleh Van de Ven dan Ferry (1980), dan digunakan 

juga oleh Herminingsih (2009), yaitu: 

1. Pencapaian target kinerja kegiatan dari suatu program 
2. Ketepatan dan kesesuaian hasil 
3. Tingkat pencapaian program 
4. Dampak hasil  kegiatan terhadap kehidupan masyarakat 
5. Kesesuaian realisasi anggaran  sesuai dengan anggaran 
6. Pencapaian efisiensi operasional  
7. Moral perilaku pegawai 

 
Prawirosentono (1999:2) mengartikan kinerja sebagai hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 
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wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral dan etika.  

2.2 Review Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satunya oleh Askam (2008). 

Askam melakukan penelitian mengenai pengaruh pengawasan, pemahaman sistem 

akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja unit satuan kerja 

pemerintah daerah yang dilakukan pada kabupaten dan kota di provinsi Maluku 

menyatakan hasil penelitiannya secara parsial pengawasan internal dan eksternal serta 

pemahaman mengenai sistem akuntansi  keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap 

kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Namun secara simultan pengawasan 

internal dan eksternal, dan pemahaman mengenai sistem akuntansi serta pengelolaan 

keuangan berpengaruh relatif rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah 

daerah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Herminingsih (2009) mengenai pengaruh 

partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah 

terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten Demak menyatakan hasil 

penelitiannya adanya pengaruh positif signifikan partisipasi dalam penganggaran 

terhadap kinerja pemerintah daerah, semakin tinggi partisipasi dalam penganggaran 

maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah.  
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Poerwati (2001) melakukan penelitian terhadap manajer-manajer pada 

perusahaan manufaktur menunjukkan bahwa  partisipasi dalam  penyusunan anggaran 

tidak mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kinerja manajerial. 

Syahrida (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman sistem 

akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD 

di Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa secara parsial 

pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan 

Universitas Sumatera Utara terhadap kinerja manjerial SKPD. 

Asri (2012) melakukan penelitian tentang pemahaman akuntansi keuangan 

daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah 

berpengaruh terhadap kinerja SKPD Riau. Hasil penelitian tersebut menunjukan 

pemahaman akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan 

pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

SKPD. 

Tabel 2.1 
Review Penelitian Sebelumnya 

No  Nama Judul Variabel Hasil 

1. Askam Tuasikal 

 (2008) 

Pengaruh Pengawasan, 

Pemahaman Sistem Akuntansi 

Keuangan dan Pengelolaan 

Keuangan Terhadap Kinerja 

Unit Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah Maluku 

1.Pengawasan, 

Pemahaman Sistem 

Akuntansi 

Keuangan, dan 

Pengelolaan sebagai 

variabel independen 

Secara parsial 

pengawasan 

internal dan 

eksternal serta 

pemahaman 

mengenai 
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(X) 

2.Kinerja Unit 

Satuan Keerja 

Pemerintah Daerah 

sebagai variabel 

dependen (Y) 

sistem 

akuntansi  

keuangan 

daerah tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

unit satuan 

kerja 

pemerintah 

daerah. Namun 

secara simultan 

pengawasan 

internal dan 

eksternal, dan 

pemahaman 

mengenai 

sistem 

akuntansi serta 

pengelolaan 

keuangan 

berpengaruh 

relatif rendah 

terhadap kinerja 

unit satuan 

kerja 
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pemerintah 

daerah.  

 

2. Herminingsih, 

Abdul Rohman 

dan Daljono 

(2009)  

Pengaruh Partisipasi Dalam 

Penganggaran dan Peran 

Manajerial Pengelolaan 

Keuangan Daerah Terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah 

Demak 

1.Pengaruh 

Partisipasi Dalam 

Penganggaran dan 

Peran Manajerial 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

sebagai variabel 

independen (X) 

2.Kinerja 

Pemerintah Daerah 

sebagai variabel 

dependen (Y) 

adanya 

pengaruh 

positif 

signifikan 

partisipasi 

dalam 

penganggaran 

terhadap kinerja 

pemerintah 

daerah. 

Semakin tinggi 

partisipasi 

dalam 

penganggaran 

maka akan 

semakin 

meningkatkan 

kinerja 

pemerintah 

daerah. 

3. Poerwati 

(2001) 

Pengaruh Partisipasi Dalam 

Penyusunan Anggaran 

1.Pengaruh 

Partisipasi Dalam 

partisipasi 

dalam  
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Terhadap Kinerja Manajerial: 

Budaya Organisasi dan 

Motivasi Sebagai Variabel 

Moderating 

Penyusunan 

Penganggaran 

sebagai variabel 

independen (X) 

2.Kinerja Manajerial 

sebagai variabel 

dependen (Y) 

3.Budaya Organisasi 

dan Motivasi 

Sebagai Variabel 

Moderating (Z) 

penyusunan 

anggaran tidak 

mempunyai 

pengaruh secara 

langsung 

terhadap kinerja 

manajerial. 

4. Syahrida  

(2011) 

Pengaruh Pemahaman Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah 

dan Pengelolaan Keuangan 

Daerah terhadap Kinerja 

SKPD di Provinsi Sumatera 

Utara 

1.Pemahaman 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

dan Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

sebagai variabel 

independen (X) 

2. Kinerja SKPD di 

Provinsi Sumatera 

Utara sebagai 

variabel dependen 

(Y) 

Secara parsial 

pemahaman 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap kinerja 

manjerial 

SKPD. 
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5. Asri Eka Ratih  

(2012) 

Pengaruh Pemahaman Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah, 

Penatausahaan Keuangan 

Daerah dan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

Terhadap Kinerja SKPD 

Pemerintah Riau 

1.Pengaruh 

Pemahaman Sistem 

Akuntansi 

Keuangan Daerah, 

Penatausahaan 

Keuangan Daerah 

dan Pengelolaan 

Barang Milik 

Daerah sebagai 

variabel independen 

(X) 

2.Kinerja SKPD 

sebagai variabel 

dependen (Y)  

Pemahaman 

akuntansi 

keuangan 

daerah, 

penatausahaan 

keuangan 

daerah dan 

pengelolaan 

barang milik 

daerah 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap kinerja 

SKPD 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pemberian otonomi daerah yang luas berupa sistem desentralisasi, 

memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam 

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan 

daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang 

berorientasi kepada kepentingan publik (public oriented) (Mardiasmo, 2002). Hal 

tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah untuk membuat laporan keuangan yang 

transparansi untuk menyediakan informasi yang jelas kepada publik. Akibat dari 



39 
 

 
 

adanya hal tersebut mendorong pemerintah untuk lebih bertanggungjawab dan 

transparan dalam kebijakan, tindakan dan kinerja yang dihasilkan. 

Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, anggaran merupakan salah satu 

hal yang sangat penting. Anggaran direncanakan dan disusun untuk menjadi pedoman 

kerja bagi seluruh kegiatan yang akan direncanakan. Anggaran juga digunakan 

sebagai standar yang akan dibandingkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai 

dari pelaksanaan kegiatan. Hasil dari perbandingan ini akan digunakan untuk menilai 

efektif dan efisiennya kegiatan tersebut. Anggaran sektor publik merupakan 

instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program–

program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005). Penganggaran sektor 

publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan 

aktivitas dalam satuan moneter.  

Proses penyusunan anggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi 

dan perencanaan strategi telah selesai dilaksanakan. Anggaran pemerintah 

mempunyai berbagai fungsi yaitu antara lain sebagai alat perencanaan, alat 

pengendalian, dan dasar penilaian terhadap kinerja (Rosjidi, 2001) serta alat 

kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat motivasi (Nordiawan, 

2006). Fungsi anggaran yang lainnya adalah sebagai alat distribusi dan stabilisasi 

(Mardiasmo, 2002).  

Unit-unit kerja pada pemerintah daerah seperti satuan kerja perangkat daerah, 

merupakan unit pelaksana. Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan penting 

dalam melibatkan berbagai pihak bagi manajer tingkat atas maupun tingkat bawah 
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yang akan memainkan peranan dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai 

alternatif dari tujuan anggaran.  

Pemerintah mewujudkan kinerja yang baik seperti yang diharapkan oleh 

masyarakat luas, tidak hanya tergantung pada proses penyusunan anggaran saja, 

tetapi juga pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan. 

Penyusunan anggaran yang baik harus disertai dengan pemahaman akuntansi dari 

para penyusun anggaran, agar anggaran yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan 

penggunanya. 

Implementasi sistem akuntansi pemerintahan merupakan suatu kondisi yang 

menunjukkan kemudahan dan kemanfaatan sistem akuntansi pemerintahan sebagai 

pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah 

(Mardiasmo, 2002). 

Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam 

pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang 

diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (general purposes financial 

statements), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, 

dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah. 

Implementasi pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aktivitas yang 

mencakup: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) termasuk didalamnya bagaimana penatausahaannya, tahap 

pertanggungjawaban dan pengawasan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

implementasi pengelolaan keuangan daerah terdiri: planning and budget setting. 
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Partisipasi dalam penyusunan anggaran dinilai sebagai pendekatan manajerial 

yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Para bawahan yang merasa aspirasinya 

dihargai dan mempunyai pengaruh pada anggaran yang akan disusun akan lebih 

mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi moral yang meningkatkan kinerja 

sesuai yang ditargetkan dalam anggaran (Sinambela, 2003). 

 Dibutuhkan pemahaman yang baik dari satuan unit kerja pemerintah daerah 

mengenai sistem akuntansi keuangan, karena dalam penyusunan anggaran perlu 

pedoman yang dapat membantu agar proses penyusunan dan hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Proses ini 

tersusun dari pelaksanaan fungsi – fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan 

atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan 

keuangan daerah adalah yang pelaksanaanya meliputi penyusunan, penetapan, 

pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(Tjahjanulin Domai, 2002). 

 Kinerja pemerintah dapat diukur dari laporan yang mereka hasilkan, baik 

tidaknya suatu laporan ditentukan dari isi laporan tersebut, apakah isi laporan tersebut 

telah sesuai dengan standar yang berlaku, untuk laporan keuangan pemerintah, 

standar yang berlaku adalah isi laporan keuangan harus lengkap,  transparan dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Apabila terdapat pemahaman yang baik 

terhadap sistem akuntansi keuangan daerah yang berdampak pada proses penyusunan 

anggaran, ada kemungkinan terdapatnya peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

Demikian pula yang dikemukakan oleh Munir dkk (1995:21) bahwa pelayanan publik 
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adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan 

fungsi material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memenuhi 

kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. 

 

 

 

 

  

 

 Gambar 2.1  
Bagan Paradigma Penelitian 

 
 

2.4 Hipotesis Penelitian  

2.4.1 Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran  terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah  

Anthony (2003:17) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail 

dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi. Keterlibatan manajer dalam 

penyusunan anggaran khususnya dalam anggaran sektor publik diharapkan 

berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. 

Menurut pendapat Milani (1975) bahwa penyusunan anggaran secara 

partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer, yaitu ketika suatu tujuan 

dirancang dan secara partisipasi disetujui maka karyawan akan menginternalisasikan 

Partisipasi  dalam Penganggaran 

Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan 

Kinerja Pemerintah Daerah 
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tujuan yang ditetapkan dan memiliki tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, 

karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran. 

Partisipasi dalam penyusunan dinilai sebagai sebagai pendekatan manajerial 

yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Para bawahan yang merasa aspirasinya 

dihargai dan mempunyai pengaruh pada anggaran  yang disusun akan lebih 

mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi moral yang  meningkatkan kinerja 

sesuai yang ditargetkan dalam anggaran (Sinambela, 2003). 

H1 : Partisipasi dalam Penganggaran Berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah  

 

 

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pemerintahan, dibutuhkan 

pemahaman sistem akuntansi keuangan oleh pejabat yang terkait dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan, 

ekonomis, efisiensi, efektif, responsif dan akuntabel. 

Collier (1997:7) berpendapat bahwa akuntansi memiliki implikasi terhadap 

hubungan antara pemegang kekuasaan dan lingkungan organisasi, serta sistem 

akuntansi manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempengaruhi strategi. 

Herbert et. al (1984:4) yang juga menegaskan bahwa secara ekstrim penting 

bagi sebagian besar manajer (dinas, badan, kantor dan bagian) adalah memahami 
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bagaimana informasi diperoleh, dianalisis, dan dilaporkan. Sebagian besar manajer 

juga harus memahami bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh organisasi lain 

dalam mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelola. 

Lin (1998:113) menegaskan pengukuran kondisi keuangan daerah dalam 

bentuk pengeluaran daerah dapat menggunakan akuntansi pemerintah daerah. 

Pengeluaran daerah merupakan akumulasi dari alokasi sumber daya daerah, maka 

diperlukan sistem untuk mengevaluasi proses alokasi tersebut. Bila dikaitkan dengan 

organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah pemahaman yang memadai 

tentang sistem akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah termasuk satuan kerja. 

H2 :  Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Kinerja   
Pemerintah Daerah 

2.4.3 Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Pemahaman Sistem 

Akuntansi Keuangan  terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

Peningkatan kinerja timbul atas adanya kebebasan berkreasi pada tiap 

individu yang kemudian pemimpin berperan dalam suatu iklim yang memungkinkan 

para anggota berpartisipasi  penuh atas pengambilan keputusan. Pelibatan anggota 

organisasi dalam merancang peraturan organisasi dapat mempengaruhi diri mereka.  

Zimmerman (2000:250) menegaskan bahwa menejemen dalam pembuatan 

keputusan yang terkait dengan anggaran (budget) diperlukan pengetahuan khusus 

tentang hubungan dengan hubungan lain dalam organisasi. Ini berarti berarti seorang 

manajer dalam penyusunan anggaran memerlukan pengetahuan atau pemahaman 
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yang cukup tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Informasi yang dapat 

dikatakan memenuhi tujuan tersebut yaitu informasi yang dapat memenuhi kualitas 

yang dikehendaki, salah satunya yaitu mudah dipahami. 

H3 : Partisipasi dalam Penganggaran dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan 

Berpengaruh Signifikan Secara Simulan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

 


