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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Budgeting merupakan salah satu Sistem Pengendalian Manajemen, 

atau sistem Perencanaan kegiatan suatu organisasi untuk mewujudkan visi 

organisasi. Fokus utama dalam Sistem Pengendalian Manajemen adalah 

implementasi strategi, yang menyajikan pengetahuan, pandangan, dan 

keterampilan analisis yang berkaitan dengan bagaimana eksekutif senior dari 

suatu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen 

yang berkesinambungan untuk merencanakan dan mengendalikan kinerja 

perusahaan. 

Pengendalian manajemen merupakan keharusan dalam suatu 

organisasi yang mempraktikkan desentralisasi. Salah satu pandangan 

berargumentasi bahwa sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan 

strategi perusahaan maupun organisasi.  

Seiring berkembangnya era reformasi, terdapat tuntutan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi sektor publik agar lebih berorientasi pada 

terwujudnya good public and corporate governance (Mardiasmo, 2009:27). 

Pada hakekatnya, terwujudnya good governance mensyaratkan adanya 

penerapan pelaporan keuangan yang berbasis pada prestasi kerja secara riil 

sebagai salah satu indikator terselenggaranya pemerintahan yang bersih. 

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar bertanggung 

jawab penuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan 
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pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial menjalankan aspek – 

aspek fungsional dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga dapat 

berwujud good governance. Kondisi ini yang mendorong berkembangnya 

wacana perlunya reformasi keuangan dan anggaran agar pengalokasian 

anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik. 

Anggaran sektor publik mengalami perkembangan yang cukup pesat 

terutama setelah adanya gerakan reformasi sektor publik diberbagai negara. 

Ada beberapa jenis anggaran sektor publik yaitu, Line Item Budget, 

Incremental Budget, Planning Programming Budgeting System (PPBS), Zero 

Based Budget (ZBB), dan Performance Budget ( Anggaran Berbasis Kinerja). 

Performance Budget atau anggaran berbasis kinerja merupakan sistem 

penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara 

anggaran (input) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan 

program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut 

(Mahmudi,2011;69-74) 

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (output) dari perencanaan 

alokasi biaya (input) yang ditetapkan (Indra Bastian, 2006:52). Penyusunan 

anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan 

antara pendanaan dnegan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk 

efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.  Angggaran berbasis 

kinerja dalam Undang – Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan negara 

yang menjelaskan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan 
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prestasi kerja yang akan dicapai atau berbasis kinerja. Sesuai dengan 

permendagri No. 13 tahun 2006 penganggaran yang baik akan memberikan 

dasar bagi pengguna anggaran dan menghasilkan informasi kinerja yang valid 

dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kinerja 

untuk pengendalian.  

Penerapan anggaran berdasarkan kinerja, merupakan bagian tak 

terpisahkan dalam proses penyempurnaan manajemen keuangan (anggaran 

negara), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pelayanan publik serta efektifitas dari pelaksanaan kebijakan dan program. 

Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang 

berkaitan dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan 

pelaksanaannya. Untuk mengatasi kelemahan dalam penganggaran dan 

pengelolaan keuangan, diperlukan penyempurnaan pada landasan 

konstitusional mengenai pengelolaan anggaran negara, perbaikan sistem 

penyusunan anggaran, pengelolaan yang transparan dan akuntabilitas hingga 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (Mubarak, 2007). 

Terdapat beberapa penelitian tentang Anggaran Berbasis Kinerja telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian Achyani dan Cahya 

(2011) yang meneliti mengenai pengaruh sumber daya manusia, informasi, 

dan orientasi tujuan terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja memiliki 

hasil dimana sumber daya manusia dan informasi berpengaruh positif 

terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja, sedangkan orientasi tujuan 

tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja. Penelitian 
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Cholifah (2013) yang meneliti mengenai pengaruh sumber daya manusia, 

reward, hukuman, orientasi, dan penggunaan anggaran terhadap efektivitas 

anggaran berbasis kinerja memiliki hasil dimana sumber daya manusia, 

reward, hukuman, orientasi tujuan, dan penggunaan anggaran berpengaruh 

positif terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja. 

 Penelitian Fitri et al (2013) yang meneliti mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi, sumber daya manusia, reward dan 

punishment terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja memiliki hasil 

dimana gaya kepemimpinan, sumber daya manusia dan reward berpengaruh 

positif terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja, sedangkan komitmen 

organisasi dan punishment tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran 

berbasis kinerja. Penelitian Nalarreason et al (2014) yang meneliti mengenai 

pengaruh good governance dan sumber daya manusia terhadap efektivitas 

anggaran berbasis kinerja memiliki hasil dimana good governance dan 

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas 

anggaran berbasis kinerja. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh sumber 

daya terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja telah banyak 

dilakukan. Sumber daya memengaruhi tahap implementasi ukuran kinerja 

(Julnes, 2001). Sumber daya juga memengaruhi efektivitas anggaran berbasis 

kinerja (Asmadewa (2007); Putra (2007); Suhardjanto (2008); Achyani 

(2011); Arifah (2012)). Hasil yang sama didapatkan oleh Dara (2010) yang 

menyimpulkan bahwa variabel sumber daya berpengaruh terhadap 

pengadopsian ukuran kinerja dan pengimplementasian anggaran berbasis 
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kinerja. Secara lebih spesifik, kualitas sumber daya manusia memiliki 

pengaruh positif terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja Badan 

Layanan Umum (Izzaty, 2011) dan kinerja satuan kerja instansi pemerintah 

(Maswani, 2010). Namun sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sumber daya yang cukup tidak berpengaruh terhadap perencanaan APBD 

berbasis kinerja (Sembiring, 2009) serta tidak berpengaruh terhadap 

keandalan dan  pelaporan keuangan (Rosalin, 2011).  

Hasil penelitian Ndiwalana (2009) menunjukkan bahwa komitmen 

pada tujuan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hasil yang 

sama didapatkan oleh Pribadi (2013) dan Wiryanata (2014) yang 

mendapatkan hasil bahwa komitmen tujuan berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja.  

Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang beragam menunjukkan 

bahwa diperlukan evaluasi atas implementasi anggaran berbasis kinerja pada 

sektor pemerintah. Sudah semestinya penganggaran berbasis kinerja ini 

dilaksanakan dengan tepat pada setiap lembaga pemerintahan yang ada, tak 

terkecuali pada SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hilir. 

Fenomena umum yang terjadi di beberapa kabupaten di Indonesia 

dalam proses penyusunan anggaran masih mengacu pada paradigma lama 

yaitu” Tradisional Budgeting”  dan dalam pelaksanaan anggaran berbasis 

kinerja masih saja terdapat oknum yang melanggar konsep angggaran dan 

tidak sesuai dengan peraturan Undang – Undang. Contohnya yaitu kasus 
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penyelewengan angggaran yang terjadi pada salah satu Dinas Pendapatan 

Daerah Buleleng (AntaraNews:2014), kasus kekurangan volume pekerjaan 

peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis (Hasil 

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bengkalis:2014), dan kasus korupsi pembangunan jembatan Padamaran II 

kabupaten Rokan Hilir (BeritaRohilOnline :2017)  

Fenomena di wilayah kabupaten Rokan Hilir tentang korupsi 

pembangunan jembatan Padamaran II Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini 

mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan 

pihak swasta selaku konsultan ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.Kedua 

tersangka ditahan atas dugaan korupsi proyek jembatan Padamaran II di 

lingkup Pemerintah Kabupaten okan Hilir (Rohil). Saat ini keduanya telah 

ditahan di Rutan Pekanbaru.Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, 

mengatakan keduanya dilakukan penahanan setelah menjalani 7 jam 

pemeriksaan, senin, 22 Mei 2017. Usai pemeriksaan pada pukul 16.30 Wib, 

keduanya keluar dari ruang pemeriksaan dengan memakai baju tahanan warna 

oranye. 

Disebutkan bahwa proyek pembangunan Jembatan Padamaran II 

Rohil dengan sistem tahun anggaran 2008 – 2011 menelan biaya sekitar 

Rp.220 Miliar. Berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan 

(BPK). Ditemukan anggaran yang semestinya tidak dibayarkan, namun kedua 

tersangka melakukan pembayaran sebesar Rp. 9,2 Miliar ke rekening PT. 
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Waskita Karya. Kedua tersangka telah memperkaya pihak korporasi dalam 

hal ini PT. Waskita Karya (BeritaRohilOnline :2017). 

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa hal – hal yang melanggar 

konsep anggaran tidak dibenarkan. Dalam anggaran berbasis kinerja harus 

mengutamakan prestasi kerja yang mana hasil (output) sangat di utamakan. 

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa implementasi anggaran berbasis 

kinerja tidak berjalan dengan baik. Dimana hal ini juga akan berdampak pada 

buruknya pelayanan publik. 

Fenomena tersebut adalah salah satu bentuk ketidaksesuaian peraturan 

pelaksanaan atau realisasinya. Undang – undang No 17 tahun 2003 pada pasal 

3 ayat 1 “ Keuangan Negara Dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”. 

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi anggaran 

berbasis kinerja belum tercapai dengan semestinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka alasan pemilihan topik dalam 

penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu sebagian besar hasilnya 

belum konsisten, oleh sebab itu peneliti tertarik ingin meneliti kembali 

mengenai apakah ada Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, 

Budaya Organisasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kompensasi 

Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Variabel – variabel 

dalam penelitian ini diambil dari gabungan variabel penelitian terdahulu. 
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Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah  

sebagai berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 

anggaran berbasis kinerja? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

anggaran berbasis kinerja? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

anggaran berbasis kinerja? 

4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan 

terhadap anggaran berbasis kinerja? 

5. Apakah kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

implementasi anggaran berbasis kinerja ? 

1.3 Tujuan penelitian 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan  

terhadap anggaran berbasis kinerja. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi  

terhadap anggaran berbasis kinerja. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi  

terhadap anggaran berbasis kinerja. 
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4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya                     

manusia terhadap anggaran berbasis kinerja. 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompensasi terhadap 

implementasi anggaran berbasis kinerja 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai bagian prasyarat 

untuk menempuh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu 

mengasah daya kritis penulis terhadap fenomena – fenomena dalam 

hal penganggaran terutama anggaran berbasis kinerja. Adanya 

penelitian ini diharapkan juga mampu sebagai referensi dalam 

mendukung penyelesaian skripsi penulis ataupun sebagai bahan 

referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan ini. 

2. Bagi SOPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan referensi bagi 

SOPD Kabupaten Rokan Hilir dalam mengambil kebijakan terkait 

Pengggunaan sistem pengelolaan keuangan dan dapat terlaksananya 

Anggaran Berbasis Kineja dengan baik. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan 

referensi serta masukan untuk penelitian lanjutan dalam permasalahan 

yang sejenis di masa yang akan datang 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat  

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II diuraikan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan  

penelitian. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab III diuraikan mengenai bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara  

operasional. Dalam bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode  pengumpulan 

data serta metode analisis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab VI diuraikan mengenai hasil dari olah data dari penelitian yang dilakukan 

sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis yang 

diajukan meliputi gambaran hasil penelitian, pengujian terhadap hipotesis dan 

analisis. 

 



 
 

11 
 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Bab V diuraikan mengenai kesimpulan hasil pengujian dan analisis yang 

dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan sesuai dengan 

hasil analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


