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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1Teori Kontigensi 

 Teori Kontinjensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem 

akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan 

perusahaan untuk berbagai macam tujuan (Otley,1995). 

Menurut Etzzioni (1985) dalam buku yang berjudul “Modern Organization” 

menyatakan bahwa teori kontigensi disebut juga teori kepentingan, teori 

lingkungan atau teori situasi. Teori kontigensi berlandaskan pada suatu pemikiran 

bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila 

pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu 

yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisi sendiri. 

Suatu organisasi yang menjalankan sejumlah aktivitas memulai kegiatannya 

dengan melakukan proses perencanaan. Perencanaan dilakukan melalui aktivitas 

yang melibatkan individu – individu. Aktivitas individu ini diarahkan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Yang sering dilakukan adalah adanya kesadaran 

individu sebagai makhluk juga mempunyai keinginan – keinginan atau tujuan 

pribadi. Tujuan pribadi seseorang bisa selaras dengan tujuan organisasi, bisa juga 

tidak selaras. Ketidakselarasan tujuan mengakibatkan tujuan organisasi atau 

tujuan individu tidak tercapai.Untuk itu diperlukan suatu pengendali kerja 
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sehingga tujuan individu bisa selaras dengan tujuan organisasi. Salah satu alat 

untuk mencapai hal tersebut adalah adanya sistem pengendalian manajemen yang 

baik. 

Salah satu cara yang paling sering digunakan dalam pengendalian kegiatan 

organisasi adalah dengan merestrukturisasi kegiatan organisasi tersebut dengan 

memberi otoritas dan pertanggungjawaban untuk berbagai tugas bagi manajer 

yang ada dan kelompok pegawai. Tetapi biasanya munculkesulitan yaitu perhatian 

manajer hanya terfokus pada bagiannya saja dan berakibat pada pengabaian 

terhadap tugas – tugas yang memerlukankoordinasi dengan bagian lain yang ada 

di struktur organisasi. 

Pendekatan dalam memandang desain struktur formal organisasi telah 

diformulasikan dengan pendekatan teori kontigensi. Teori kontigensi diperlukan 

dalam merancang sistem pengendalian. 

2.1.2  Konsep Anggaran 

Anggaran adalah rencana terperinci tentang pemerolehan dan 

penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu 

periode waktu tertentu. Anggaran menunjukkan rencana masa depan suatu 

organisasi yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang formal dan 

terperinci (Garrison, et al.,2006 ). Untuk menghasilkan anggaran yang tepat 

sasaran maka diperlukan juga aktivitas penganggaran yang tepat pula. Dalam 

konsep penganggaran tradisional, dasar pembentukan anggaran biasanya 

didasarkan pada input yang ada tanpa memperhatikan output pelaksanaan 
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anggaran tersebut. Hal ini yang memicu terwujudnya 3E ( efisiensi, 

efektivitas, dan ekonomis ) dalam anggaran. 

Seluruh pemimpin dan para staf terutama yang terkait dalam 

penyusunan anggaran harus memiliki kualifikasi yang memadai dan memiliki 

pengetahuan, keterampilan serta pola pikir yang mendukung penerapan 

anggaran yang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Hal ini 

dikarenakan salah satu tujuan penyusunan anggaran adalah untuk 

mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait 

sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan. Salah satu 

langkahnya adalah negosisiasi pihak-pihak yang terkait mengenai angka 

anggaran.   

Tahap implementasi atau penerapan merupakan tahap dalam 

penganggaran setelah diselesaikannya tahap penetapan sasaran atau 

perencanaan. Setelah sasaran ditetapkan dan manajer yang harus 

bertanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut sudah ditunjuk, manajer 

tersebut diberi alokasi sumber daya. Selanjutnya, bidang-bidang atau unit-unit 

yang terkait dengan anggaran menyusun anggaran secara komprehensif untuk 

disahkan oleh pimpinan institusi. Anggaran untuk selanjutnya 

diimplementasikan dan berfungsi sebagai blueprint berbagai tindakan yang 

akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dalam tahap implementasi 

ini, manajer bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan anggaran yang 

telah disahkan tersebut kepada manajer tingkat menengah dan bawah. Hal ini 

dimaksudkan agar manajer menengah dan bawah tahu dan bersedia dengan 
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penuh kesadaran untuk mencapai standar yang sudah ditetapkan dalam 

anggaran. Dalam tahap implementasi ini, juga diperlukan kerjasama dan 

koordinasi agar anggaran dapat diimplementasikan dengan baik 

(Puspaningsih, 2002).    

2.1.3 Anggaran Berbasis Kinerja 

 Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja 

(Mardiasmo, 2009:84). Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem 

yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai 

instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Robinson (2005) 

mendefinisikan anggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting 

sebagai prosedur dan mekanisme yang dimaksudkan untuk memperkuat 

kaitan antara dana yang disediakan untuk entitas sektor publik dengan 

outcome dan /atau output entitas tersebut melalui penggunaan informasi 

kinerja formal dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya.  

Performance budgeting pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan 

pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. 

Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan 

publik yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik sehingga 

anggaran harus dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggungjawab 

(Yuwono dkk., 2008:60). Anggaran kinerja adalah perencanaan kinerja 

tahunan secara terintegrasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat 

pendanaan program dan hasil yang diinginkan dari program tersebut (Bastian, 

2006:52).  
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Pengertian anggaran kinerja menurut Government Performance Result 

Act (GPRA), 1994 dalam Yuwono dkk. (2008:81) adalah sebagai berikut: 

“Performance budgeting systematic approach to help government become 

more responsive to the taxpaying public by linking program funding to 

performance and production”. Sementara itu, Government of Alberta Canada 

dalam Yuwono, dkk (2008:81) mendefinisikan kinerja sebagai:”… is a 

system of planning, budgeting, and evaluation that emphasizes the 

relationship between money budgeted and result expected”.  

Dari definisi tersebut di atas dapat diartikan, bahwa anggaran kinerja 

disusun berdasar pada hasil yang ingin dicapai dari setiap dana yang 

dikeluarkan sesuai harapan masyarakat. Performance budgeting system 

berbeda dengan sietem anggaran yang lama Line Item Budgeting System,  

pemerintah hanya menekankan kemampuannya dalam menyerap anggaran 

tetapi kurang mampu memperhatikan pencapaian hasil yang diharapkan.  

Young (2003) mengatakan, bahwa ada 4 (empat) karakteristik 

performance based budgeting. Pertama, performance based budgeting 

menetapkan tujuan atau sekumpulan tujuan kaitannya dengan pengalokasian 

pengeluaran uang; Kedua, performance based budgeting menyediakan 

informasi dan data mengenai kinerja  dan hasil yang telah dicapai sehingga 

memungkinkan dilakukan perbandingan antara kemajuan yang aktual dengan 

yang direncanakan; Ketiga, dalam penyusunan anggaran, penyesuaian 

terhadap program dilakukan untuk menutup setiap perbedaan yang terjadi 

antara target kinerja dan kinerja aktual. Keempat, performance based 
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budgeting memberi peluang untuk dilakukannya evaluasi kinerja secara 

regular  

Disamping itu, anggaran dengan pendekatan kinerja akan menekankan 

pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Jadi, tolak 

ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi dari 

tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. 

Arief dkk. (2009:131), menjelaskan bahwa sistem anggaran berbasis 

kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan pada kinerja yang dapat 

diukur (measurable performance) dari berbagai kegiatan. Akan tetapi, sistem 

ini juga menggunakan klasifikasi berdasarkan objek seperti line item 

budgeting (cara penyusunan anggaran dengan merinci jenis pendapatan dan 

belanja). Faktor penentu dalam metode ini adalah efisiensi dari berbagai 

kegiatan yang ada dengan menetapkan suatu standar biaya. Dengan standar 

biaya tersebut, maka disusunlah anggaran tahun berikutnya dan bisa 

disesuaikan dengan suatu pertimbangan yang logis.  

Penganggaran dengan pendekatan kinerja berfokus pada efisiensi 

penyelenggaraan suatu aktifitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan 

antara output dan input. Suatu aktivitas akan dikatakan efisien, apabila output 

yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang 

dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Jadi, anggaran 

berbasis kinerja tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, 

tetapi juga didasarkan pada tujuan/ rencana tertentu yang pelaksanaannya 
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perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan 

penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.  

Landasan Konseptual penganggaran berbasis kinerja adalah alokasi 

anggaran berorientasi pada kinerja (output dan outcome oriented), 

fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas 

(let the manager manages), alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan 

pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi 

(money follow function). Syarat dari penganggaran berbasis kinerja adalah 

perlu adanya Indikator Kinerja, Standar Biaya, dan Evaluasi Kinerja 

(perencanaan.ipdn.ac.id). Standar Biaya berupa SBU dan SBK. SBU adalah 

satuan biaya yang berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan 

untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai 

biaya masukan. Sedangkan SBK adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan sebuah kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen 

masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.  

Sebelum menyusun anggaran berbasis kinerja, terlebih dahulu disusun 

perencanaan strategik (Renstra). Penyusunan Renstra harus dilakukan secara 

obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan 

dan masyarakat (www.anggaran.depkeu.go.id). Agar sistem ini dapat berjalan 

dengan baik, perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan, yaitu 

standar harga, tolok ukur kinerja, dan Standar Pelayanan Minimal yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
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Beberapa kondisi yang harus dipersiapkan sebagai faktor pemicu 

keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja di pemerintahan daerah 

(BPKP, 2005), yaitu:  

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi,  

2. Focus  penyempurnaan administrasi secara terus menerus,  

3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut 

(uang, waktu dan orang),  

4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas, dan  

5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.  

Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan 

pada prestasi kerja dalam organisasi. Anggaran ini disusun dari suatu sistem 

anggaran yang mengutamakan pada upaya pencapaian hasil kerja atau output 

dari perencanaan alokasi biaya. Untuk mencapai keberhasilan dalam 

penerapan anggaran ini tidak dapat dilakukan secara mudah. Ada beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan oleh organisasi terutama pemerintah daerah 

yang ingin berhasil penerapkannya.  

2.1.4 Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja  

Dalam menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja, terdapat prinsip-prinsip 

yang dapat dijadikan pedoman (BPKP, 2005), yaitu:  

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran  

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas 

mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh 
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masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. 

Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk 

mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 

kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut 

pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran 

tersebut.  

2.  Disiplin anggaran  

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan 

batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus 

didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam 

jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan 

kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya. Dengan kata 

lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan 

kegiatan/proyek yang diusulkan.  

3.  Keadilan anggaran  

Perguruan tinggi wajib mengalokasikan penggunaan 

anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok 

sivitas akademika dan karyawan tanpa diskriminasi dalam pemberian 

pelayanan, karena pendapatan perguruan tinggi  pada hakikatnya 

diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.  
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4.  Efisiensi dan efektivitas anggaran  

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas 

efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya 

dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan 

dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan 

kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders.  

5. Disusun dengan pendekatan kinerja  

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari 

perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil 

kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang 

telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan 

profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.  Terdapat 

beberapa karakteristik penyusunan anggaran yang didasarkan pada 

kinerja. 

 Hatry dalam Asmoko (2006) menjelaskan beberapa karakteristik kunci 

dalam PBK diantaranya:  

1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome ( keluaran ) yang 

ingin dicapai, dimana outcome ( keluaran ) merupakan dampak 

suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.  

2. Adanya hubungan antara masukan (input) dengan keluaran 

(output) dan outcome yang diinginkan.  Input atau masukan 
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merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu 

kebijakan, program, dan aktivitas. Output atau keluaran 

merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, 

program dan aktivitas. Sementara outcome merupakan dampak 

yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Konsep value for 

money dalam kerangka anggaran berbasis kinerja dapat tercapai 

apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil 

untuk mencapai output yang optimum serta memperoleh outcome 

yang berkualitas. (Mardiasmo, 2002)   

3.  Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan 

anggaran. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep 

produktivitas.Pengukuran efisiensi dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan 

terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan 

operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja 

tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana 

yang serendah-rendahnya (spending well). Dalam konsep 

anggaran berbasis kinerja, pemerintah harus bertindak berdasarkan 

fokus pada biaya (cost minded) dan harus efisien. (Mardiasmo, 

2002)  

4.  Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran.   

Tujuan ditetapkannya target kinerja dalam anggaran adalah untuk 

memudahkan pengukuran kinerja atas output yang dicapai. 
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Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga 

maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan 

untuk dapat membantu memperbaiki kinerja pemerintah, dimana 

ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah 

berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada 

akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi 

sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran 

kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan 

pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja dimaksudkan untuk 

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. (Mardiasmo:2002).  

2.1.5 Gaya Kepemimpinan  

Wahjosumidjo (1984) dalam Randhita (2009) menyatakan 

kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, 

bawahan dan situasi.  

Definisi kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. (Robbins,1996:39). Gaya 

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada 

saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat 

Thoha (1993) dalam Randhita (2009). Teori perilaku kepemimpinan adalah 

teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin 

dengan yang bukan pemimpin. Teori perilaku berusaha mencari tahu 
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bagaimana perilaku pemimpin menentukan efektivitasnya (Alwi, 2010). 

Dalam teori ini, terdapat dua kategori yaitu kepemimpinan berorientasi tugas 

(struktur) serta kepemimpinan berorientasi hubungan (konsiderasi). Ciri-ciri 

pemimpin yang berorientasi tugas diantaranya banyak memberikan 

penjelasan, membuat anggota tahu apa yang diharapkan organisasi, 

merancang tugas-tugas secara terinci, meminta anggota mengikuti aturan, dan 

lain sebagainya. Sedangkan ciri-ciri pemimpin yang berorientasi hubungan 

antara lain melakukan pendekatan terhadap anggota, membuat lebih mudah 

dipahami oleh anggota, menerima ide dan saran anggota, mengusahakan 

kesejahteraan anggota, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orientasi tugas 

dan orientasi hubungan merupakan dimensi pokok dalam kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya kepemimpinan yang tinggi 

orientasi tugas dan tinggi orientasi hubungan manusia (Carver dan Sergiovani 

dalam Alwi (2010).Kepemimpinan dapat diartikan adalah suatu proses 

dimana seseorang dapat memimpin, membimbing, mengarahkan ataupun 

mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Gaya kepemimpinan dalam islam adalah seperti yang dilakukan nabi 

Muhammad SAW. Dimana gaya kepemimpinan nabi sesuai dengan ayat – 

ayat SWT (Al Qur’an), seperti diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa akhlak 

Rosulullahitu adalah Al Qur’an. Artinya setiap tindakan nabi SAW adalah 

sesuai dengan petunjuk Al Qur’an. 
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Firman Allah SWT dalam QS As Sajdah : 24  

 َوَكانُوْا بِ 
ْۖ
ا َصبَُروْا ٗة يَۡهُدوَن بِأَۡمِرنَا لَمَّ تِنَا يُوقِنُوَن   َ َوَجَعۡلنَا ِمۡنهُۡم أَئِمَّ  ٢٤ايََٰ

Artinya : “ Dan kami jadikan di antara mereka imam – imam 

(pemimpin) yang memberikan petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka 

sabar, dan adalah mereka yakin kepada ayat – ayat kami”  

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa pemimpin itu adalah karunia 

Allah. Bagi si pemimpin, jabatan itu adalah karunia dari Allah semata. Bagi 

kelompok/ organisasi, pemimpin itu juga karunia Allah SWT. Bila pemimpin 

meyadari keberadaannya sebagai karunia Allah dan dia termasuk orang yang 

beriman dan bertaqwa, maka setiap tindakannya akan berpedoman pada Al – 

Qur’an. 

Dalam pandangan islam pemimpin juga disebut khalifah. Khalifah 

(Ar.: khalifah adalah wakil, pengganti atau duta). Sedangkan secara istilah 

Khalifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah SWT, 

memimpin kaum muslimin untuk menyempurnkan penyebaran syari’at islam 

dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin dengan wajib, sebagai 

pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW. Dari pengertian tersebut dapat 

diartikan bahwa pemimpin menurut pandangan islam tidak hanya 

menjalankan roda pemerintahan begitu saja namun seorang pemimpin harus 

mewajibkan kepada rakyatnya untuk melaksanakan apa saja yang terdapat 

dalam syari’at islam walaupun bukan beragama islam. Serta mempengaruhi 
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rakyatnya untuk selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari seorang  

pemimpin. 

Seorang pemimpin harus mempunyai sifat STAF,  yaitu : 

1. Shidiq ( selalu berkata benar dan bersifat jujur) 

2. Tabligh ( accountable dan auditable) 

3. Amanah ( credible dan capable) 

4. Fathanah ( smart dan visioner)  

 Dharma (1992:114) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan 

seseorang adalah pola perilaku yang diperlihatkan seseorang pada waktu 

berupaya mempengaruhi aktifitas orang lain seperti yang dipersepsikan orang 

tersebut. Menurut De Coster dan Fertakis (1968), gaya kepemimpinan dapat 

dibagi dalam dua dimensi yaitu pertama, struktur inisiatif (initiating 

structure) yang menunjukkan perilaku pemimpin yang dihubungkan dengan 

kinerja pekerjaan. Yang kedua, gaya kepemimpinan pertimbangan 

(consideration) yang menunjukkan hubungan dekat, saling mempercayai dan 

saling memperhatikan antara pimpinan dan bawahan.  

Selanjutnya menurut Yeh (1996), gaya kepemimpinan dapat dibagi 

dalam dua dimensi yaitu gaya kepemimpinan berorientasi pada orang dan 

gaya kepemimpinan berorientasi pada tugas. Menurut pendekatan dari teori 

path-goal seorang pemimpin membutuhkan fleksibilitas dalam menggunakan 

gaya apapun yang sesuai dengan situasi tertentu (Erwati, 2009).  
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Menurut Siagian (2002), terdapat lima gaya kepemimpinan yang 

disesuaikan dengan situasi yaitu:  

1. Tipe pemimpin yang otokratik  

Seorang pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin 

yang menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikkan 

tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bahwa sebagai 

alat semata mata, tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat, 

terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dan dalam tindak 

penggeraknya sering mempergunakan approach yang mengandung 

unsur paksaan dan punitif (bersifat menghukum). 

2. Tipe pemimpin yang militeristik  

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud 

seorang pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang 

pemimpin modern. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah 

seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat dalam menggerakan 

bawahannya sistem perintah yang sering dipergunakan, dalam 

menggerakan bawahannya senang bergantung pada pangkat dan 

jabatan, senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut 

disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya. 

3. Tipe pemimpin yang paternalistik  
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Merupakan tipe pemimpin yang mempunyai sifat 

menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap 

terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada 

bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan 

kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif, jarang 

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan 

daya kreasi dan fantasi serta sering bersikap mau tahu. 

4. Tipe pemimpin yang kharismatik  

Harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seorang 

pemimpin yang demikian sangat diperlukan, akan tetapi sifatnya 

yang negatif mengalahkan sifatnya yang positif.  

5. Tipe pemimpin yang demokratik  

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan 

bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk 

organisasi modern karena ia senang menerima saran, pendapat dan 

bahkan kritikan dari bawahan, selalu berusaha mengutamakan 

kerjasama teamwork dalam usaha mencapai tujuan, selalu berusaha 

menjadikan lebih sukses dari padanya, selalu berusaha 

mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. 

Dalam mengelola suatu organisasi tidak terlepas dari faktor pemimpin 

dalam organisasi tersebut dan bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh 

bawahan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Menurut De 
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Coster dan Fertakis (1968), kepemimpinan yang efektif harus memberikan 

pengarahan terhadap usaha-usaha dalam mencapai tujuan organisasi, dan 

gaya kepemimpinan mempunyai dampak positif terhadap adanya dorongan 

partisipasi penyusunan anggaran.  

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh tiap pemimpin 

untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya sedemikian rupa agar 

bawahannya tersebut dapat bekerja lebih semangat, bersedia bekerja sama 

dan mampu bekerja dengan disiplin tinggi terhadap tugas yang telah 

diberikan serta dapat mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. 

2.1.6 Komitmen Organisasi  

Porter (1982:27) oleh Zainuddin (2002) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam 

mengidentifikasikan keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi, hal ini 

dapat ditandai dengan tiga hal, yaitu :  

1. Penerimaan terhadap nilai–nilai dan tujuan organisasi.  

2.  Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh–

sungguh atas nama organisasi.  

3. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam 

organisasi  

(menjadi bagian dari organisasi).  

Zainuddin (2002) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa 

identifikasi (kepercayaan terhadap nilai–nilai organisasi), keterlibatan 

(kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan 
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loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang 

bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya.  

Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan 

formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk 

mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi 

pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen organisasi 

tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, 

dan identifikasi terhadap nilai–nilai dan tujuan organisasi.  

Menurut Sopiah (2008:156), komitmen terhadap organisasi melibatkan 

tiga sikap :  

1. Identifikasi dengan tujuan organisasi,  

2. Perasaan keterlibatan dalam tugas–tugas organisasi  

3. Perasaan setia terhadap organisasi.  

Hal ini berarti karyawan yang komit terhadap organisasi memandang 

nilai dan kepentingan mengintegrasikan tujuan pribadi dan organisasi, 

sehingga tujuan organisasi merupakan tujuan pribadinya. Pekerjaan yang 

menjadi tugasnya dipahami sebagai kepentingan pribadi, dan memiliki 

keinginan untuk selalu loyal demi kemajuan organisasi.  

Sopiah (2008:156) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai daya 

relatif dari keberpihakan dan keterlibatan seseorang terhadap suatu organisasi. 

Dengan kata lain komitmen organisasional merupakan sikap mengenai 

loyalitas pekerja terhadap organisasi dan merupakan proses yang 

berkelanjutan dari anggota organisasi untuk mengungkapkan perhatiannya 
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pada organisasi dan hal tersebut berlanjut pada kesuksesan dan kesejahteraan. 

Sedangkan Minner (1997), mendefinisikan komitmen sebagai sebuah sikap, 

memiliki ruang lingkup yang lebih global daripada kepuasan kerja, karena 

komitmen organisasi menggambarkan pandangan terhadap organisasi secara 

keseluruhan, bukan hanya aspek pekerjaan saja (Sopiah, 2008;156).  

Menurut Umi Narimawati (2005:19), komitmen organisasi diukur 

berdasarkan tingkat kekerapan identifikasi dan tingkat keterikatan individu 

kepada organisasi tertentu yang dicerminkan dengan karakteristik: (a) Adanya 

keyakinan yang kuat dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi, (b) 

Adanya keinginan yang pasti untuk mempertahankan keikutsertaan dalam 

organisasi”.      

Berikutnya Moyday et.al. (dalam Spector dan Wiley;1998), 

mengembangkan suatu skala yang disebut Self Report Scales untuk mengukur 

komitmen karyawan terhadap organisasi, yang merupakan penjabaran dari 

tiga aspek komitmen, yaitu (a) Penerimaan terhadap tujuan organisasi, (b) 

Keinginan untuk bekerja keras, dan (c) Hasrat untuk bertahan menjadi bagian 

dari organisasi. 

Allen dan Meyer (dalam Dunham, 1994:370)membedakan komitmen 

organisasi atas tiga komponen, yaitu :  

1. Komponen afektif berkaitan dengan emosional, identifikasi dan  

keterlibatan pegawai didalam suatu organisasi.  
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2. Komponen normatif merupakan perasaan–perasaan pegawai 

tentang  

kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi.  

3. Komponen continuance atau berkelanjutan berarti komponen 

berdasarkan  

persepsi pegawai tentang kerugian yang akan dihadapi jika ia 

meninggalkan organisasi.   

Menurut Ikhsan dkk. (2000) dalam Erwati (2009), komitmen organisasi 

merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada 

suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Mowday et al. 

(1979) memberikan pengertian komitmen organisasi sebagai seseorang yang 

memiliki nilai dan keinginan untuk tetap tinggal menjadi anggota organisasi. 

Sedangkan komitmen dari seluruh komponen organisasi pemerintah daerah 

adalah kesepakatan antara kepala satuan kerja perangkat daerah beserta 

seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

organisasinya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, sesuai dengan 

Renstra SKPD (Sembiring, 2009).  

2.1.7 Budaya Organisasi 

Menurut David (2004) menyatakan bahwa budaya organisasi adalah 

pola tingkah laku yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang 

dipelajarinya ketika menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi 

internal, yang telah terbukti cukup baik untuk disahkan dan diajarkan kepada 
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anggota baru sebagai cara untuk menyadari, berfikir dan merasa. Robbins 

(2008) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem makna 

bersama yang dianut oleh anggota – anggota yang membedakan organisasi 

tersebut dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi yang sesuai dengan 

strategi organisasi akan mempengaruhi kinerja organisasi (Doise,2008) 

 

2.1.8   Kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia (human resources) adalah the people who are 

ready, willing and able to contribute to organizational goals (Werther dan 

Davis, 1996 dalam Ndraha, 1997). De Jesus, 2006 berpendapat bahwa 

kualitas SDM adalah unsur yang sangat penting dalam meningkatkan 

pelayanan organisasi terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, terdapat 

dua elemen mendasar yang berkaitan dengan pengembangan SDM yaitu 

tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki karyawan/pekerja. 

Sedangkan Notoadmodjo dalam de Jesus (2006) menyatakan bahwa kualitas 

SDM menyangkut dua aspek, yaitu aspek kualitas fisik dan aspek kualitas 

nonfisik, yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-

keterampilan lain.  

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi adalah SDM yang 

mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-

generatif inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti intelligence, 

creativity, dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energikasar 
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seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya. 

(Ndraha,1997:12).  

Dalam mengelola SDM, diperlukan sistem pengendalian manajemen 

agar tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian manajemen suatu 

organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi 

tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian 

organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem 

pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Dalam 

suatu organisasi setiap orang memiliki tujuan personal (individual goal). 

Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu jembatan yang mampu 

mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan 

antara individual goal dengan organization goal.  

Kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek, yaitu aspek 

kualitas fisik dan aspek kualitas nonfisik, yang menyangkut kemampuan 

bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Kualitas sumber daya 

manusia adalah unsur yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan 

organisasi terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, terdapat dua elemen 

mendasar yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu 

tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki karyawan/pekerja. 

Wiley dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia 

merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam 

usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. 
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Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat 

penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya 

manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi 

secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.  Dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang 

pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan 

mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan 

sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan 

mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya 

manusia Pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi 

akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan 

ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah 

(Warisno, 2008).   

2.1.9 Kompensasi  

Kompensasi merupakan bagian dari hubungan timbal balik antara 

organisasi dengan sumber daya manusia. Menurut Gary Dessler (2009 :  82) 

kompensasi karyawan adalah semua bentuk pembayaran atau hadiah yang 

diberikan kepada karyawan yang muncul dari pekerjaan mereka dan 

mempunyai dua komponen : pembayaran langsung (dalam upah, gaji, 

insentif, komisi, dan bonus), dan pembayaran tidak langsung (dalam bentuk 

tunjangan keuangan seperti asuransi dan uang liburan dibayar oleh 

perusahaan). 
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Tujuan pemberian kompensasi menurut Notoatmojo (2002:143), 

antara lain : 

1. menghargai prestasi kerja 

2. menjamin keadilan  

3. mempertahankan karyawan 

4. memperoleh karyawan yang berkualitas 

5. pengendalian biaya 

6. memenuhi peraturan – peraturan 

kompensasi merupakan penghargaan yang diberikan karyawan baik 

secara langsung maupun tidak langsung, finansial maupun nonfinansial yang 

adil kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan 

organisasi, sehingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan manapun guna meningkatkan kinerja karyawannya. Bentuk 

kompensasi finansial adalah gaji, tunjangan, bonus, dan komisi. Kompensasi 

non-finansial diantaranya adalah pelatihan, wewenang dan tanggung jawab, 

penghargaan atas kinerja serta lingkungan kerja yang mendukung (Hussein 

Umar, 2001:16). 

Kompensasi merupakan hal yang komplek dan sulit, karena 

didalamnya melibatkan dasar kelayakan, logika, rasional, dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta menyangkut faktor emosional dari aspek tenaga 

kerja untuk meningkatkan prestasi kerja, serta efisien dan efektifitas produksi. 

Kepuasan kerja karyawan terletak pada salah satu faktor, yaitu kompensasi 

yang merupakan segala sesuatu yang diterima tenaga kerja sebagai imbalan 
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atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kompensasi bisa dirancang secara 

benar untuk mencapai keberhasilan bersama sehingga karyawan merasa puas 

dengan jerih payah mereka dan termotivasi untuk mencapai tujuan dan 

sasaran bersama manajemen. Tingkat kompensasi akan menetukan skala 

ekonomi karyawan, sedangkan kompensasi relatif menunjukkan status dan 

harga karyawan. Dengan demikian, apabila karyawan memandang bahwa bila 

kompensasi tidak memadai maka produktivitas, prestasi kerja, dan kepuasan 

kerja karyawan akan turun, Rachmawati (2008:145) 

Kunci untuk memotivasi orang untuk berperilaku sedemikian rupa 

sehingga memajukan cita – cita suatu organisasi terletak pada cara dengan 

mana insentif organisasi berhubungan dengan cita – cita individual. Orang 

dipengaruhi baik oleh insentif positif maupun yang negatif. Suatu insentif 

yang positif, atau “penghargaan,” adalah suatu hasil yang meningkatkan 

kepuasan dari kebutuhan individual. Sebaliknya, insentif yang negatif, atau 

“hukuman,” adalah suatu hasil yang mengurangi kepuasan dari kebutuhan 

tersebut. Insentif penghargaan adalah suatu rangsangan untuk memnuhi 

kebutuhan seseorang yang tidak mungkin diperolehnya jika tidak bergabung 

dengan organisasi tersebut ( Robert N Anthony dan Vijay Govindarajan, 

2009: 160) 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang 

implementasi Anggaran Berbasis Kinerja ( ABK ). Penelitian Achyani dan 

Cahya (2011) yang meneliti tentang Analisis Aspek Rasional Dalam 

Penganggaran Publik Terhadap Efektivitas Pengimplementasian Anggaran 

Berbasis Kinerja Pada Pemerintah kota Surakarta memiliki hasil sumber daya 

manusia dan informasi berpengaruh positif  terhadap efektivitas anggaran 

berbasis kinerja, sedangkan orientasi tujuan tidak berpengaruh terhadap 

efektivitas anggaran berbasis kinerja. Penelitian Cholifah (2013) yang 

meneliti tentang Rancangan Model Efektivitas Penggunaan Anggaran 

Berbasis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki 

hasil sumber daya manusia, reward, hukuman, orientasi tujuan, dan 

penggunaan anggaran berpengaruh positif terhadap efektivitas anggaran 

berbasis kinerja. Penelitian Fitri et al (2013) yang meneliti tentang Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Kualitas Sumber Daya, Reward 

dan Punishment Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empirik Pada 

Pemerintah kabupaten Lombok Barat) memiliki hasil 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 tentang Pengaruh Good Governance 

dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Anggaran 

Berbasis Kinerja Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng 
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memiliki hasil good governance dan kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja. Penelitian 

Ni Wayan dan Ketut Winaya (2014) yang meneliti tentang Pengaruh 

Partisipasi Anggaran dan Kompensasi Terhadap Kinerja (RSUD Kabupaten 

Badung Provinsi Bali) memiliki hasil bahwa  partisipasi anggaran tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja, sedangkan kompensasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Penelitian Siti Noor khikmah 

et, al (2015) yang meneliti tentang Gaya Kepemimpinan, Kualitas SDM, 

Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan anggaran 

Berbasis Kinerja pada Universitas Muhammadiyah Magelang memiliki hasil  

Gaya kepemimpinan dan Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap anggaran berbasis kinerja.  

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 Peneliti ( Tahun ) Judul Variabel dan 

Teknik Analisis 

Hasil Penelitian 

1.1. Fatchan Achyani dan 

Bayu Tri Cahya 

(2011) 

Analisis Aspek 

Rasional Dalam 

Penganggaran 

Publik Terhadap 

Efektivitas 

Pengimplementasian 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Pada 

Pemerintah kota 

Surakarta 

Variabel bebas: 

Sumber daya 

manusia 

Informasi 

Orientasi tujuan 

Variabel terikat : 

Efektivitas 

anggaran 

berbasis kinerja   

Teknik analisis : 

Regresi 

berganda 

Sumber daya 

manusia dan 

informasi 

berpengaruh positif 

terhadap efektivitas 

anggaran berbasis 

kinerja, sedangkan 

orientasi tujuan tidak 

berpengaruh 

terhadap efektivitas 

anggaran berbasis 

kinerja.  
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2

. 

Cholifah (2013) Rancangan Model 

Efektivitas 

Penggunaan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Dinas 

Pendapatan Daerah 

Provinsi Jawa Timur 

Variabel bebas: 

Sumber daya 

manusia Reward 

Hukuman 

Orientasi 

Penggunaan 

anggaran   

Variabel terikat : 

Efektivitas 

anggaran 

berbasis kinerja   

Teknik analisis : 

Regresi 

berganda  

Sumber daya 

manusia, reward, 

hukuman, orientasi 

tujuan, dan 

penggunaan 

anggaran 

berpengaruh positif 

terhadap efektivitas 

anggaran berbasis 

kinerja. 

3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syarifah Massuki 

Fitri, Unti Ludigdo 

dan Ali Djamhuri 

(2013) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Komitmen 

Organisasi, Kualitas 

Sumber Daya, 

Reward dan 

Punishment 

Terhadap Anggaran 

Berbasis Kinerja 

(Studi Empirik Pada 

Pemerintah 

kabupaten Lombok 

Barat) 

Variabel bebas: 

Gaya 

kepemimpinan 

Komitmen 

organisasi 

Sumber daya 

manusia Reward 

Punishment   

Variabel terikat : 

Efektivitas 

anggaran 

berbasis kinerja   

Teknik analisis : 

Regresi 

berganda 

 

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 
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4

. 

Kadek Marlina 

Nalarreason, 

Anantawikrama 

Tungga Atmadja, I 

made Pradana Adi 

Putra (2014) 

Pengaruh Good 

Governance dan 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

Terhadap 

Implementasi 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Pada Dinas 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Buleleng 

Variabel bebas: 

Good 

Governance 

Sumber daya 

manusia   

Variabel terikat : 

Efektivitas 

anggaran 

berbasis kinerja   

Teknik analisis : 

Regresi 

berganda  

Good governance 

dan kompetensi 

sumber daya 

manusia 

berpengaruh positif 

terhadap efektivitas 

anggaran berbasis 

kinerja. 

5

.  

Ni Wayan Supriliyani, 

Ketut Winaya (2014) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran dan 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada 

RSUD Kabupaten 

Badung Provinsi 

Bali Tahun 2004 

Variabel bebas : 

Partisipasi 

Anggaran dan 

Kompensasi 

Variabel terikat: 

Kinerja 

Teknik analisis: 

Regresi Linear 

Berganda 

partisipasi anggaran 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja, 

sedangkan 

kompensasi 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja. 

6

.  

Siti Noor Hikmah, 

Mujimranani, Farida 

(2015) 

Gaya 

Kepemimpinan, 

Kualitas SDM, 

Budaya Organisasi 

Dan Komitmen 

Organisasi Terhadap 
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Teknik Analitis: 

Regresi Linier 

Berganda 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

ini menggabungkan beberapa variabel bebas pada penelitian sebelumnya, 

penelitian ini meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen 

organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia, dan Kompensasi  

untuk memprediksi pelaksanaan  anggaran berbasis kinerja yang efektif.  

2.3 Kerangka Pemikiran Dan Pengembangan Hipotesis 

2.3.1Gaya Kepemimpinan 

Perubahan orientasi penganggaran dari penganggaran tradisional 

menjadi penganggaran berbasis kinerja membutuhkan sistematika perubahan 

yang menyeluruh dari komponen organisasi terutama peran pemimpin dalam 

mengelola perubahan tersebut agar penerapan penganggaran berbasis kinertja 

dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pada akhirnya dapat 

berjalan ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan keuangan, 

khususnya pengelolaan keuangan SOPD ( Satuan Organisasi Perangkat 

Daerah ) Kabupaten Rokan Hilir. Kaitan  teori X dan Y dimana gaya 

kepemimpinan sesuai dengan situasi dan motif pekerja para personel. 

Walaupun pada umumnya para personel sudah menunjukkan motivasi seperti 

asumsi teori Y, namun para pimpinan tetap menerapkan gaya kepemimpinan 

berorientasi prestasi kerja seperti yang diasumsikan oleh teori X, tujuannya 

untuk mempertahankan tanggungjawab atas pengendalian anggaran. Gaya 
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kepemimpinan ini kemudian dikombinasikan dengan gaya kepemimpinan 

partisipatif yang berorientasi hubungan, karena peningkatan partisipasi 

karyawan, kerjasama dan keterikatan pada keputusan akan lebih menjamin 

pencapaian sasaran. Hal ini sekaligus sesuai dengan teori perilaku 

kepemimpinan, dimana gaya kepemimpinan struktur tugas yang tinggi dan 

pertimbangan/hubungan tinggi dapat membawa hal yang positif dalam kinerja 

organisasi (Bowo, 2008).    

Oleh karena itu, kepemimpinan akan mempengaruhi penerapan 

anggaran berbasis kinerja bila memandang dari bagaimana seorang pemimpin 

berfokus pada tugas sekaligus pada hubungan antarpersonel. Semakin besar 

perhatian pemimpin terhadap tugas yang harus dilaksanakan terkait dengan 

penganggaran dalam unit kerjanya serta semakin besar perhatian serta 

dukungan seorang pemimpin terhadap bawahannya dalam mematuhi standar 

serta aturan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran, maka akan semakin 

efektif penerapan anggaran berbasis kinerja dalam organisasi kerja terkait. 

Nor (2007) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa keberhasilan 

dalam mengelola suatu organisasi tidak lepas dari faktor kepemimpinan dan 

sikap bawahan dalam melaksanakan tugas mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Decoster dan Fertakis (1968) dalam Nor (2007) kepemimpinan yang 

efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha dalam mencapai 

tujuan organisasi. Brownell (1983) dalam Nor (2007) menguji pengaruh gaya 

kepemimpinan dalam konteks sistem penganggaran dan menemukan bahwa 

interaksi antara structure dan consideration memiliki efek yang signifikan 
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terhadap kinerja.  Fertakis (1976) dalam Nor (2007) menemukan adanya 

hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi 

anggaran.  

Secara teoritis, kepemimpinan (leadership) merupakan hal yang 

sangat penting dalam manajerial, karena kepemimpinan yang baik maka 

proses manajemen akan berjalan dengan baik dan pegawai akan bergairah 

dalam melakukan tugasnya (Hasibuan (1996) dalam Tampubolon (2007). 

Faktor kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting dalam 

keseluruhan upaya untuk meningkatkan kinerja, baik pada tingkat kelompok 

maupun dalam tingkat organisasi. Dikatakan demikian karena kinerja tidak 

hanya menyoroti pada sudut tenaga pelaksana yang pada umumnya bersifat 

teknis akan tetapi juga di kelompok kerja dan manajerial (Atmodjo (2003) 

dalam Tampubolon (2007). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 = Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap implementasi 

anggaran berbasis kinerja. 

2.3.2Komitmen  Organisasi 

Komitmen Orgnaisasi berkaitan dengan kemauan yang kuat dalam diri 

individu untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Ketika komitmen 

organisasi tinggi, maka rasa memiliki terhadap organisasi itu tinggi sehingga 

kontribusi untuk mampu mencapai keselarasan antara tujuan masing – masing 

individu dan tujuan organisasi akan terwujud. 
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Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan serta 

loyalitas seseorang terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi 

(Mowday et al., 1979 dalam Fitri et al, 2013). Komitmen organisasi yang kuat 

akan menyebabkan individu berusaha mencapai tujuan organisasi, berpikiran 

positif dan berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi organisasinya. Hal ini 

terjadi karena individu dalam organisasi akan merasa ikut memiliki 

organisasinya. Sedangkan komitmen organisasi yang rendah akan 

menyebabkan individu tersebut hanya mementingkan dirinya sendiri atau 

kelompoknya sehingga pada akhirnya kinerja individu tersebut akan rendah 

pada organisasinya. Komitmen organisasi dari pimpinan sampai bawahan 

untuk mau bekerja sama dan melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan 

yang ditetapkan termasuk faktor penting yang memicu berhasil atau tidaknya 

penerapan anggaran berbasis kinerja. Rendahnya kinerja individu terhadap 

organisasinya karena pengaruh rendahnya komitmen, secara tidak langsung 

akan mengakibatkan sulit dicapainya keberhasilan pada penerapan anggaran 

berbasis kinerja (Fitri et al, 2013). 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 berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja. Oleh karena itu maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2 = Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap implementasi  

anggaran berbasis kinerja. 
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2.3.3 Budaya Organisasi 

 Budaya organisasi yang sesuai dengan strategi akan mempengaruhi 

kinerja organisasi (Doise,2008). Budaya organisasi akan tercermin dalam 

semua fungsi yang ada dalam organisasi termasuk akuntansi (Thomas,1989) 

dalam Randhita (2009). Menurut Sardjito dan Muthaher (2008), Budaya 

organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi 

para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi.penelitian 

Syarifudin dan Mediaty (2009) menghasilkan adanya pengaruh yang 

signifikan antara variabel budaya organisasi dalam memoderasi partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. 

H3: “Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan 

anggaran berbasis kinerja.” 

2.3.4Kualitas Sumber Daya Manusia  

SDM merupakan komponen penting dalam penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran karena SDM selalu terkait mulai dari penetapan 

sasaran hinggaevaluasi. SDM memiliki fungsi penting dalam penentuan 

indikator kinerja yang merupakanbagian dari penetapan sasaran anggaran. 

Mekanisme dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

memerlukan hal – hal berikut seperti diungkapkan oleh Mardiasmo (2002):  

1. Sistem perencanaan dan pengendalian.   

Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, 

prosedur, danstruktur yang memberi jaminan bahwa tujuan 



 
 

47 
 

organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian 

organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang 

didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan 

serta tanggungjawab.  

2. Spesifikasi teknis dan standardisasi.   

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 telah 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 and punishment) yang bersifat finansial, 

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 dalam hal ini pemimpin perlu menggunakan 

beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki 
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kinerja personal dan organisasi. Kualitas SDM untuk ikut serta 

dalam pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh faktor 

pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan merupakan proses 

pengembangan pemahaman mengenai pengetahuan, yang meliputi, 

juga pengembangan kemampuan mental mengenai pemecahan 

masalah. Perilaku di dalam pengambilan keputusan mempunyai 

pengaruh yang cukup besar terhadap tujuan perusahaan, arena 

pendidikan juga memberikan arah mengenai sikap atau perilaku 

seseorang di dalam perusahaan.  

Sedangkan pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-

jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan 

peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan 

yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, 

semakin terampil dia melakukan pekerjaan dan semakin sempurna 

pola berpikir dan sikap dalam bertindak dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Puspaningsih, 2002).  

Salah satu manfaat utama penggunaan kompetensi dalam 

organisasi adalah menggerakkan SDM ke arah target yang ingin 

dicapai organisasi. Di samping itu, kompetensi akan mendorong 

karyawan untuk mendapatkan dan menerapkan skill dan knowledge 

sesuai kebutuhan pekerjaan, karena hal ini merupakan instrument 

bagi pencapaian targetnya.  
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Untuk itu system pengembangan SDM di organisasi haruslah 

berdasarkan kompetensi. Sistemnya harus terintegrasi mulai dari 

rekrutmen, penempatan orang, performance appraisal, sistem 

kompensasidan pengembangan karir.  

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 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).Berdasarkan uraian di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 = Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap 

implementasi anggaran berbasis kinerja. 

2.3.5  Kompensasi 

Menurut Handoko, yang dimaksud dengan kompensasi adalah segala 

sesuatunyang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka, 

(Sutrisno, 2012:183) 
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Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, atau 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan 

balas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan:22) 

Wether dan Devis mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang 

diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi 

(Wibowo, 2007:134) 

Kompensasi yang diberikan kepada karyawan secara tidak langsung 

juga menguntungkan perusahaan. Dengan kompensasi yang tinggi perusahaan 

dapat menarik karyawan yang berkompetensi tinggi untuk bekerja 

diperusahaan tersebut, membangun kesetiaan karyawan lama, serta 

meningkatkan motivasi lalu kinerja karyawan sehingga tujuan perusahaan 

mudah dicapai. 

Penelitian terdahulu tentang kompensasi, Yuniarti Tandi Rapang 

(2005) dan Nurhayati (2007) yang menghasilkan kesimpulan menurut 

penelitian Yuniarti Tandi Rampang (2005) pelaksanaan kompensasi terhadap 

produktivitas kinerja karyawan sebesar 0.71 artinya antara pelaksanaan 

kompensasi dengan produktivitas kerja karyawan memiliki hubungan yang 

cukup kuat. Menurut penelitian Nurhayati(2007) pengaruh kompensasi 

terhadap produktivitas memiliki pengaruh tinggi sebesar 0.76 sehingga ditarik 

kesimpulan bahwa peningkatan produktivitas kerja karyawan dapat terwujud 

dengan pemerian kompensasi yang adil dan layak sehingga dapat memotivasi 

serta menimbulkan semangat dalam bekerja, dan pada akhirnya keadaan 
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tersebut dapat menciptakan suatu produktivitas yang tinggi dari para 

karyawan. Butt, Kashf Amin (2008) menunjukkan bahwa penelitian yang 

dilakukan untuk menguji pengaruh dari kompensasi terhadap turnover 

inventition karyawan dari sektor telekomunikasi dipakistan dan hasilnya 

menunjukkan bahwa compensation package (financial – non financial) 

mempunyai pengaruh signifikan yang positif terhadap employee retention 

yang mengurangi niat mereka untuk melakukan turnover. 

H5 : Kompensasi berpengaruh terhadap anggaran berbasis kinerja 

2.4  Model Penelitian 

Berdasakan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka model 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.4 

Model  Penelitian 
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