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BAB II

TINJAUAN  PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan

pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu

secara sistematis (PP No.24/2005).Pengangggaran merupakan rencana

tindakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan yang berfungsi

memperbaiki komunikasi dan kordinasi suatu peranan menjadi semakin

penting seiring dengan berkembangnya ukuran perusahaan.Don.R Hansen

(2009 : 455).

Menurut Robert N,Antony& Vijay Govindarajan (2005:73) Anggaran

merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek

yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi

waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan

untuk tahun itu.Menurut Nafarin (2004:11) Anggaran adalah suatu rencana

keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi

yang secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk

jangka waktu tertentu.
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Anggaran memiliki karaktersitik sebagai berikut :

a. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut.

b. Dinyatakan dalam istilah moneter,walaupun jumlah moneter mungkin

didukung dengan jumlah nonmoneter (contoh: unit yang terjual atau

diproduksi).

c. Biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Dalam bisnis-bisnis yang sangat

dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, mungkin ada dua anggaran per

tahun. Misalnya perusahaan busana biasanya memiliki anggaran musim

gugur dan anggaran musim semi.

d. Merupakan komitmen manajemen; manajer setuju untuk menerima

tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran.

e. Usualan anggaran ditinjau dan disetujiu oleh pejabat yang lebih tinggi

wewenangnya dari pembuat anggaran.

f. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi

tertentu.

g. Secara berkala, kinerja keuangan actual dibandingkan dengan anggaran

dan varians, dianalisis serta dijelaskan.

2. Tujuan Anggaran

Setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, demikian pula

anggaran. Secara umum anggaran bertujuan untuk memberikan pedoman bagi

organisasi untuk menjalankan aktifitas yang ditujukan untuk mencapai target

yang telah ditetapkan sehingga produktifitas tercapai secara optimal.
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Menurut Ellen Cristina dan M.Faud Sugiono (2002:4) Tujuan

disusunnya Anggaran adalah:

a. Untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan

formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah

terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.

b. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak

terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.

c. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

d. Untuk mengkoordinasi cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka

memaksimalkan sumber daya.

e. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu

dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari

perlu/tidaknya tindakan koreksi.

3. Fungsi Anggaran

Anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen yang

meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini

disebabkan karena anggaran berfungsi sebagai alat manajemen dalam

melaksanakan peranannya.
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Menurut Nordiawan (2007:28) fungsi anggaran antara lain:

a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan adanya anggaran, organisasi tau apa yang harus dilakukan dan ke

arah mana kebijakan yang dibuat.

b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari

adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya

penggunaan dana yang tidak semestinya (missipending).

c. Anggaran sebagi alat kebijakan

Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menetukan arah atas

kebijakan tertentu.

d. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen

pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

b. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi Melalui dokumen

anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau

departemen yang merupakan sub

c. organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang

akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.
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d. Anggaran sebagai alat penilai kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah

suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target baik berupa

terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efesiensi biaya.

e. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan

menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

4. Faktor Manusia Dalam menyusun Anggaran.

Proses penyusunan Anggaran biasanya dimulai ketika Manajer

Menerima hasil Forecast Ekonomi dan Sasaran-Sasaran Untuk tahun atau

Periode yang akan datang dari manajemen Puncak dan inilah yang dijadikan

pedoman untuk penyusunan Anggaran. Dalam beberapa perusahaan, anggaran

disusun oleh para manajer Puncak tanpa atau sedikit konsultasi dengan

Manajer-Manajer tinggkat bawah. Tetapi sebagian perusahaan, anggaran

disiapkan paling tidak permulaan oleh para karyawan yang harus melakukan

kegiatan. Anggaran kemudian dikirim keatas untuk dimintakan persetujuan

atasan. Penyusunan anggaran tipe Bottom Up ini mempunyai banyak

kebaikan organisasi, yaitu antara lain anggaran akan lebih realistic, menaikkan

partisipasi,moral dan kepuasan kerja karyawan dan sebagainya.

Pemikiran dasar dalam memahami manusia adalah keyakinan bahwa

partisipasi berpotensi besar mengatasi masalah dalam suatu organisasi.

Peningkatan produktivitas timbul atas adanya kebebasan dalam berkreasi pada
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tiap individu,yang kemudian pemimpin berperan dalam menciptakan suatu

iklim yang memungkinkan para anggota berpartisipasi penuh dalam proses

pengambilan keputusan. Pada gilirannya, para individu yang berpartisipasi

menghargai tanggung jawab yang diberikan kepada mereka sehingga moral

menjadi tinggi dan motivasi bertambah.

5. Partisipasi Anggaran

Menurut Alim (2003:4) penganggaran terbagi 2 yaitu : penganggaran

Buttom-Up (partisipatif) dan penganggaran Top-Down. Pada penganggaran

partisipatif, proses penyusunan anggaran mengijinkan para manajer maupun

pegawai dengan level paling rendah berpartisipasi secara signifikan dalam

pembentukan anggaran. Sedangkan dalam penganggaran Top-Down proses

penyusunan anggaran tidak melibatkan bawahan secara signifikan. Milani,

Sardjito Dalam Novi Rahmawati (2011) mendefenisikan partisipasi anggaran

sebagai tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan individu dalam

proses perencanaan anggaran. Menurut Kenis dalam Darlis (2001:45)

mengemukakan partisipasi anggaran adalah sejauh mana manajer

berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan mempengaruhi sasaran

anggaran dari masing-masing pusat pertanggungjawaban. Partisipasi anggaran

atau penganggaran partisipatif adalah tingkat pengaruh dan keterlibatan

individu dalam pusat pertanggungjawaban dalam menyiapkan dan

mempengruhi sasaran anggaran dibagiannya masing-masing.
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B. Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal

tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap

disiplin ilmu (ekonomi, politik dan sosial) memiliki cara pandang yang

berbeda-beda.

Menurut Mardiasmo (2004;2)dijelaskan mengenai pengertian sektor

publik dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi yaitu sebagai berikut :

”Sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan

dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam

rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.”

Jadi, sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk

menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan

publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan

segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program

kerjanya dalam sebuah anggaran.

Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan

yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan

pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran

sektor publik dibuat untuk membantu dalam membantu tingkat pertumbuhan

masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain

sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat



19

akan semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif

dan efisien. Menurut Mardiasmo (2004;63) anggaran sektor publik penting

karena beberapa alasan berikut:

a. Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan

sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas

hidup masyarakat.

b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat

yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada

terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan

sumber daya (scarcity of resources), pilihan (choice), dan trade offs.

c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah

bertanggung jawab terhadap rakyat.”

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang

program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiapa aktivitas

dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi

kendali dan tolok ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan.

2. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai fungsi yang meliputi fungsi

perencanaan, pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Menurut Bastian

(2006:20) anggaran berfungsi sebagai berikut:

a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
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b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa

mendatang.

c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai

unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.

d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.

e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efesien

dalam pencapaian visi organisasi.

f. instrumen politik.

g. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

3. Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Karakteristik anggaran sektor publik menurut Bastian (2006:21) adalah

sebagai berikut:

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.

b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa

tahun.

c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajamen untuk mencapai

sasaran yang ditetapkan.

d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih

tinggi dari penyusunan anggaran.

e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
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4. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

Dalam menyusun anggaran ada beberapa yang harus diperhatikan agar

anggaran yang dibuat sesuai dengan tujuan dibuatnya anggaran tersebut.

Menurut Bastian (2006:23) prinsip-prinsip didalam anggaran sektor publik

meliputi:

a. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi

dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan

anggaran tersebut.

b. Komprehensif atau menyeluruh. Anggaran harus menunjukkan semua

penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

c. Keutuhan, artinya semua penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam

satu dana umum.

d. Nondiscretionary aproprisiasi, jumlah yang disetujui legislatif harus

termafaatkan secara ekonomis.

e. Periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat

tahunan maupun multitahunan.

f. Akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan 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.
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h. Transparan. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Proses penyusunan anggaran pada sektor publik cukup rumit karena

dalam proses penganggarannya mengandung nuansa politisi. Menurut

Mardiasmo (2004;61),dikemukakan bahwa penganggaran sektor publik

adalah sebagai berikut :

“Suatu proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program

dan aktivitas dalam satuan moneter.”

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan seperti yang

dikemukakan oleh Mardiasmo (2004;61)adalah sebagai berikut :

a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan

koordinasi antar bagian dalam lingkunga pemerintah.

b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang

dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada

DPR/DPRD dan masyarakat luas.”

Melalui proses penyusunan anggarannya dapat membantu pemerintah

dalam meralisikan seluruh rencana keuangannya baik itu rencana penerimaan

maupun rencana pengeluarannya sehingga dapat terkontrol dan terkoordiansi

sehingga tidak terjadi pemborosan di setiap unit. Anggaran juga sebagai

bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan rumah tangga
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pemerintah dihadapan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat di parlemen dan

masyarakat luas secara umumnya.

C. Akuntansi Pertanggungjawaban

1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur

berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut

informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat

pertanggungjawaban mereka. Hansen.Mowen (2005;116).

Menurut Hansen, Mowen (2005:116) definisi akuntansi

pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah Sistem yang mengukur

berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut

informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat

pertanggungjawaban mereka.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu pusat tanggung

jawab dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang dapat

bertanggungjawab terhadap aktivitas dalam divisi yang dilakukannya.

(Anthony ,2002:36).

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai

akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut :
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a. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang

disusun berdasarkan struktur organisasi yang secara tegas memisahkan

tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing tingkat

manajemen.

b. Akuntansi pertanggungjawaban mendorong para individu, terutama para

manajer untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan perusahaan secara

efektif dan efisien.

c. Penyusunan anggaran dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah

berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Dari laporan

pertanggungjawaban dapat diketahui perbandingan antara realisasi dengan

anggarannya, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dianalisa dan dicari

penyelesaiannya dengan manajer pusat pertanggungjawabannya.

d. Akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil evaluasi dan penilaian

kinerja yang berguna bagi pimpinan dalam penyusunan rencana kerja

periode mendatang, baik untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban

maupun untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

2. Pengertian Pusat Pertanggungjawaban

Pusat tanggung jawab merupakan unit organisasi yang dikepalai oleh

seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitasnya.

Hansen, Mowen (2004:116) mengartikan pusat pertanggungjawaban

sebagai berikut :“Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis
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yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-

kegiatan tertentu”.

Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu tingkatan bisnis dimana

manajer mempunyai pertanggungjawaban untuk melaporkan aktivitasnya dan

mempertanggungjawabkan aktivitas yang telah dilakukannya, dan dalam

pelaksanaannya manajer pusat pertanggungjawaban dibantu oleh manajer lain

dan pekerja-pekerja.

a. Cost Center (Pusat biaya)

Pusat biaya adalah suatu subunit dalam organisasi yang mengontrol

biaya dari aktivitas produksi yang dilakukan dan tidak mengontrol

pendapatan dan investasi, serta ada pembatasan antara masukan dan

keluaran karena adanya tanggungjawab biaya yang harus

dipertanggungjawabkan oleh manajer.Pusat biaya juga mengkonsumsi

masukan dan menghasilkan keluaran, namun keluaran pusat biayanya

tidak diukur dalam bentuk pendapatan. Hal ini disebabkan karena manajer

pusat biaya tidak dapat mengendalikan pendapatan penjualan atas keluaran

yang dihasilkannya dan keluaran pusat biaya tidak dapat atau sulit diukur

secara kuantitatif.

b. Revenue Center (Pusat pendapatan)

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban di dalam suatu

organisasi yang prestasinya dinilai berdasarkan pendapatan dan tidak

mengontrol biaya serta tingkat investasi.Ukuran prestasi pusat
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pertanggungjawaban ini yang terpenting adalah pendapatan dan hanya

biaya yang dapat dikendalikan langsung oleh setiap pusat pendapatan.

c. Profit Center (Pusat laba)

Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya

memiliki tanggungjawab untuk mengontrol pendapatan dan biaya yang

dikeluarkan untuk produk atau jasa yang dihasilkan, tidak mengontrol

tingkat investasi. Pusat laba prestasinya dinilai atas dasar selisih antara

pendapatan dengan biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang

dipimpinnya. Pada umumnya pusat laba dibentuk jika perusahaan

mempunyai usaha yang bervariasi sifatnya sehingga manajemen puncak

mendelegasikan wewenangnya ke manajer yang lebih rendah.

d. Investment Center (Pusat investasi)

Pusat investasi mengharuskan manajer dan karyawannya

mengontrol pendapatan, biaya dan tingkat investasi dalam pusat

pertanggungjawaban, karena manajernya bertanggung jawab untuk

keuntungan subunitnya dan penggunaan modal atau investasi ke dalam

subunitnya akan menghasilkan laba. Jadi pusat investasi dalam suatu

organisasi yang mempunyai pengendalian atas biaya dan pendapatan serta

pengendalian atas dana investasi agar memperoleh laba yang lebih besar.

Dalam konteks pemerintah yaitu kinerjanya tidak memaksimalkan

laba melainkan memberikan pelayanan kepada publik. Karena itu peneliti

membatasi masalah pada pusat biaya saja. Pusat biaya adalah pusat
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tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya

tidak (Antony,2002:176).

D. Motivasi Grand Theory: Konsep Motivasi Kerja Teori Harapan (Expectancy

Theory)

Motivasi atau dorongan adalah suatu pendorong yang dapat mendorong

manusia untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan gerak hati (jiwa)

maupun jasmani yang melatar belakangi manusia berbuat sesuatu untuk

mencapai keinginannya atau tujuannya.Motivasi kerja sangat penting bagi

karyawan, manajer atau para pemimpin karena dengan motivasi yang tinggi,

maka pekerjaan (tugas) dilakukan dengan bersemangat dan bergairah sehingga

akan dicapai suatu hasil yang optimal (prestasi tinggi) yang tentunya akan

mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif.

Menurut Robert dan Moiner (2008 : 36) dalam M.Ali Syahbana NST

(2013: 15)  yang dimaksud dengan motivasi adalah asal kata motif yaitu suatu

kehendak atau keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan

orang itu berbuat.

Jika ditinjau dari perannya dalam organisasi motivasi dibagi menjadi dua :

1. Motivasi positif yaitu motivasi yang menimbulkan harapan yang sifatnya

menguntungkan pegawai misalnya dengan menjanjikan akan memberikan

penghargaan dikemudian hari apabila pekerjaan sesuai dengan hasil yang

ingin dicapai.
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2. Motivasi negatifyaitu motivasi yang menimbulkan rasa takut  oleh pegawai

misalnya dengan memberikan ancaman kepada pegawai. (Moener dalam M.

Ali Syahbana, 2013 : 17 ).

Menurut Surya Dharma ( 2005:14) Ketiga teori motivasi yang paling

banyak memberikan kontribusinya terhadap falsafah manajemen kinerja adalah

yang berkenaan tujuan (goals),dorongan (Reinforcement) dan harapan (

Expectancy). Teori harapan sebagaimana yang dikembangkan oleh Vroom

(1964) dalam Surya Dharma (2005:14) menyatakan bahwa agar dapat

meningkatkan motivasi untuk menunjukkan kinerja tinggi, karyawan harus:

a. Merasa mampu mengubah perilaku mereka.

b. Merasa yakin bahwa perubahan perilaku mereka dapat menghasilkan

imbalan.

c. Memberikan nilai imbalan yang memadai sehingga membawa perubahan

perilaku.

Teori harapan juga dikemukan oleh Victor H.Vroom dalam Hasibuan

(1996) dalam Soetrisno (2010:26) yang menyatakan bahwa kekuatan yang

memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya

tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang ia inginkan dan butuhkan

dari hasil pekerjaan itu. Berapa besar ia yakin perusahaan akan memberikan

pemuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya itu.

Hasibuan (1996) menyatakan teori harapan (Expectancy), adalah suatu

kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku. Harapan nol
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menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan sesuatu hasil akan muncul sesudah

perilaku atau tindakan tertentu dilakukan. Harapan positif satu menunjukkan

kepastian bahwa hasil tertentu akan muncul mengikuti suatu tindakan atau

perilaku yang telah dilakukan.Sedangkan Wibowo( 2007) dalam Soetrisno

(2010:27) menjelaskan kinerja ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan

untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk

mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Motivasi akan tinggi sampai tingkat

di mana penghargaan yang diterima seorang individu atas kinerja yang tinggi

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dominan yang konsisten dengan tujuan-tujuan

individual.

Teori Penetapan Tujuan ( Goal-Setting)

Menurut Wibowo (2007) dalam Soetrisno (2010:28) Tujuan adalah

sebagai apa diharapkan untuk dicapai oleh suatu organisasi, fungsi, departemen,

dan individu dalan suatu periode waktu tertentu. Arti pentingnya menetapkan

tujuan adalah sebagai proses manajemen yang memastikan bahwa setiap pekerja

individual tahu peran apa yang harus mereka lakukan dan hasil apa yang mereka

capai untuk memaksimumkan kontribusinya pada keseluruan bisnis. Setiap

pekerja tahu apa sebenarnya harapan manajer kepadamereka.

Pengertian goal setting yang dikemukakan Davis (1981), Sekaran(1992)

dalam Soetrisno (2010:28) adalah manajemen penetapan sasaran atau tujuan

untuk keberhasilan mencapai kinerja (performance). hal ini dapat dijelaskan

bahwa penerapan penetapan tujuan yang efektif membutuhkan tiga langkah
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yaitu: memjelaskan arti dan maksud penetapan target tersebut, kedua menetapkan

target yang jelas, dan yang ketiga memberi umpan balik terhadap pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan.Locke (1998) mengemukakan bahwa maksud-maksud

untuk bekerja ke arah suatu tujuan  merupakan sumber utama dari motivasi kerja.

Cascio (1987) dalam Sekaran (1992) menyatakan bahwa pengarahan tingkah

laku terhadap suatu tujuan manjadi dasar goal setting.

Menurut Gibson dkk. (1985),Sekaran (1992), dalam Soetrisno

(2010:29)goal setting adalah proses yang melibatkan atasan dan bawahan secara

bersama-sama dalam penentuan atau penetapan sasaran atau tujuan-tujuan kerja

yang akan dilaksanakan. Sasaran atau target bisa ditambah dengan memberi

penjelasan atau informasi kepada tenaga kerja bagaimana mengerjakan tugas

tersebut, serta mengapa sasaran atau tujuan tersebut penting dilaksanakan. Teori

penetapan tujuan (goal setting) yang dikembangkan oleh Locke (1968) dalam

Sotrisno (2010:29) menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan

prestasi kerja (kinerja). Dari pendapat para ahli diatas dapat serta untuk goal

setting dengan kesimpulan bahwa penetapan target berorientasi hasil. Manajemen

yang berorientasi ini dianggap lebih baik karena lebih menekankan pencapaian

hasil,kesempatan sehingga memberi manajemen mengarah pada tenaga kerja

supaya mengerti bagaimana bekerja, hubungan komunikasi antara atasan dan

bawahan dapat terbina lebih baik karena hubungan tersebut sebagai interaksi

yang memberi tugas dengan pelaksana.Secara umum pengertian goal setting itu

adalah penetapan sasaran atau target yang akan dicapai tenaga kerja. Teori goal
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setting dapat dijelaskan bahwa keterlibatan manajer dalam proses penganggaran

mempengaruhi harapan atas outcome yang akan diterima.

Ada beberapa ahli psikologis membagi motivasi dalam beberapa

tingkatan, namun secara umum terdapat keseragaman dalam mengklasifikasikan

tingkatan motivasi yaitu :

a. motivasi dikatakan kuat apabila dalam diri seseorang dalam kegiatan-

kegiatan sehari-hari memiliki harapan yang positif, mempunyai harapan yang

tinggi, dan memiliki keyakinan yang tinggi,

b. motivasi sedang apabila dalam diri manusia memiliki keinginan yang positif,

mempunyai harapan yang tinggi, namun memiliki keyakinan yang rendah,

c. motivasi dikatakan lemah atau rendah apabila di dalam diri manusia memiliki

harapan dan keyakinan yang rendah dalam dirinya.

E. Kinerja Manajerial Sektor Publik

Kinerja manajerial merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujan, visi

dan misi pada organisasi. Secara umum, kinerja  adalah prestasi yang dicapai oleh

organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja yang efektif adalah apabila

tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan

penting dalam mencapai tujuan (Bastian,2006:22). Kinerja manajerial merupakan

salah satu faktor yang dapat meningkatkan efektifitas organisasi. Menurut

Mahoney dkk, (1993) dalam Soetrisno (2010:30)  kinerja manajerial adalah
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kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial

seperti; perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan/pengendalian,

negosiasi dan perwakilan.

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan melakukan pengukuran kinerja

kita bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan

dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk perbaikan kinerja periode

berikutnya.

Mengukur kinerja  sektor publik merupakan aspek penting untuk menilai

pencapaian tujuan. Ukuran kinerja harus dapat mencakup secara menyeluruh

seperti visi, misi, sasaran, tujuan, dapat dipercaya , memberikan tanggung jawab

yang jelas, memperhatikan prioritas dan berguna untuk pelanggan eksternal

maupun internal serta pembuat kebijakan.

1. Grand Theory

a. Partisipasi Anggaran

Menurut (Govindarajan 1986) dalam (Yohanes Maharani 2002:15)

mengemukakan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh Terhadap

Kinerja Manajerial. Artinya semakin tinggi partisipasi seseorang dalam

menyusun anggaran, maka kinerjanya akan semakin baik.

b. Akuntansi Pertanggungawaban

Menurut Milani (1975) dalam (Novi Rahmawati 2012:7)

mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawabansangat berpengaruh



33

dalam organisasi. Artinya semakin baik penerapan akuntansi

pertanggungjawaban untuk pengendalian biaya maka akan semakin

mudah untuk mencapai tujuan organisasi

c. Motivasi

(Kenis, 1979) dalam (Soetrisno,2010:41) mengemukakan bahwa

Motivasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Untuk mengetahui

apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja, dapat dilihat pada

motivasi seseorang yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.

Jika dijelaskan motivasi tinggi kinerja tinggi dan motivasi rendah

kinerja rendah.

F. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan

dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem

pengendalian untuk mengukur kinerja. Partisipasi dalam penyusunan anggaran

merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang

pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas organisasi. Nor (2007:45),

Kasmawati (2010:36)  dalam Novi Rahmawati (2010) menyatakan partisipasi

sebagai alat pencapaian tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk

mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Partisipasi yang baik

akan meningkatkan kinerja, yaitu suatu tujuan dirancang dan secara
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partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang

ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya,

karena mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Rahmawati (2012) tentang

PengaruhPartisipasi AnggaranDan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Pusat

Biaya Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengemukakan bahwa Partisipasi Anggaran Tidak Berpengaruh

PositifTehadap Kinerja Manajerial.

H1 : Diduga Partisipasi Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap

Kinerja Manejerial

2. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu bidang dari

akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki

oleh setiap manajer atau dengan kata lain akuntansi pertanggungjawaban

merupakan media pengendalian biaya atau pendapatan dengan

menghubungkan biaya dengan tempat dimana biaya atau pendapatan tersebut

dikeluarkan atau diperoleh oleh penanggungjawab dari tempat tersebut.Setiap

manajer dan karyawan melaporan tentang perbandingan anggaran dan

realisasi yang merupakan alat bantu pengendalian. Oleh karena itu biaya ini

harus dapat dikendalikan pengeluarannya, karena tanpa adanya pengendalian
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maka jika terjadi penyimpangan terhadap biaya dalam organisasi akan

mengakibatkan buruknya layanan terhadap publik.

Salah satu alat untuk mengendalikan penggunaan biaya dalam

organisasi adalah akuntansi pertanggungjawaban, karena dalam akuntansi

pertanggungjawaban terdapat struktur organisasi perusahaan secara terperinci

sehingga memudahkan pimpinan perusahaan untuk mendelegasikan

wewenang kepada manajer dan karyawan yang ada dibawahnya, dan apabila

terjadi penyimpangan dalam penggunaan biaya tersebut maka dapat dengan

mudah pimpinan organisasi untuk mencari siapa yang bertanggungjawab atas

penyimpangan yang terjadi dalam biaya tersebut. Selain untuk memudahkan

pendelegasian wewenang dalam akuntansi pertanggungjawaban ini juga

terdapat penyusunan anggaran biaya yang dilakukan oleh tiap-tiap departemen

sehingga pihak departemen dapat mengendalikan biaya tersebut sesuai dengan

anggaran yang telah dibuatnya.

Akuntansi pertanggungjawaban yang baik, dalam penerapannya harus

menetapkan atau memberi wewenang secara tegas, karena dari wewenang ini

akan menimbulkan adanya tanggungjawab. Selanjutnya, kaitannya dengan

kinerja manajerial adalah jika anggaran yang telah dibuat dalam masing-

masing pusat tanggung jawab dapat direalisasikan dengan baik maka akan

meningkatkan kinerja manajerial. Kinerja manajerial akan baik jika

mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam anggaran yang buat.
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Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini (2010) tentang pengaruh

partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja

manajerial pada dinas kesehatan pemerintah daerah Kabupaten Tuban

mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara partisipasi

anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial.

H2 : Diduga Akuntansi Pertanggungjawaban Berpengaruh Positif

Terhadap Kinerja Manejerial

3. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Manejerial

Motivasi merupakan gerak hati (jiwa) maupun yang melatar belakangi

manusia untuk bertindak atau berbuat sesuatu untuk mencapai keinginan atau

tujuannya (Mohyi 1996) dalam soetrisno (2010:35). Motivasi kerja sangat

penting bagi karyawan, manajer atau para pemimpin karena dengan motivasi

yang tinggi maka pekerjaan yang dilakukan dengan semangat dan bergairah

sehingga akan dicapai suatu hasil yang optimal (prestasi tinggi) yang tentunya

akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan dengan efektif dan

efisien.

Motivasi merupakan derajat sampai dimana seorang individu ingin dan

berusaha untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik.

(Mitchell, 1982), dalam (Adiputra, 2002:23) dan kesediaan untuk

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi kearah tujuan organisasi, yang

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan

individual (Robbin, 1996), dalam (Adiputra, 2002:23). Dikaitkan dengan



37

kinerja maka kinerja akan lebih baik jika seseorang mempunyai motivasi yang

tinggi, begitu juga sebaliknya.Penyusunan anggaran bukan hanya untuk

menyajikan informasi mengenai rencana keuangan yang berisi tentang biaya-

biaya dan pendapatan pusat-pusat pertanggungjawabkan suatu organisasi

bisnis, tetapi juga merupakan suatu alat untuk pengendalian, koordinasi,

komunikasi, evaluasi kerja, dan motivasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Soetrisno 2010) tentang Pengaruh

Partisipasi, Motivasi dan Pelimpahan WewenangDalam Penyusunan

Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Di Kabupaten Rembang mengemukakan bahwa motivasi

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, namun pengaruh tersebut

tidak signifikan.

H3 : Diduga Motivasi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Manajerial

4. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban dan

Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial

Anggaran adalah instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik

dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik

(Mardiasmo: 2002:15). Partisipasi anggaran dibutuhkan untuk mengetahui

seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan

menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau tiap pusat tanggungjawabnya,

baik secara periodik maupun tahunan. Dengan kata lain, kinerja aparat

pemerintah daerah akan meningkat apabila ikut berpartisipasi dalam
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penyusunan anggaran. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses

penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam

satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat.

Anggaran dibuat dalam masing-masing pusat tanggungjawab yang

dikenal dengan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu suatu sistem yang

mengakui berbagai pusat tanggung jawab dalam organisasi yang dipimpin

oleh seorang manajer yang dapat bertanggungjawab terhadap aktivitas yang

dilakukan (Anthony,2002:25). Akuntansi pertanggungjawaban timbul sebagai

akibat adanya wewenang yang diberikan dan bagaimana

mempertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan tertulis.

Akuntansi pertanggungjawaban yang baik, dalam penerapannya harus

menetapkan atau memberi wewenang secara tegas, karena dari wewenang ini

akan menimbulkan adanya tanggungjawab. Selanjutnya, kitannya dengan

kinerja adalah jika anggaran yang telah dibuat dalam masing-masing pusat

tanggung jawab dapat direalisasikan dengan baik maka akan meningkatkan

kinerja manajerial. Kinerja manajerial akan baik jika mengetahui dan ikut

berpartisipasi dalam anggaran yang buat.

Kenis (1979) dalam Munawar (2006:38) mengemukakan bahwa

partisipasi anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat

untuk meningkatkan kinerja organisasi. Begitu juga pada pemerintah daerah

tersebut merupakan peningkatan kepuasan kinerja, penurunan ketegangan

kerja dan peningkatan sikap karyawan. Kenis juga menjelaskan partisipasi
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anggaran sebagai luasnya manajer terlibat dalam menyiapkan anggaran dan

besarnya pengaruh manajer terhadap budget goals unit organisasi yang

menjadi tanggung jawabnya.

Motivasi merupakan derajat sampai dimana seorang individu ingin dan

berusaha untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik.

(Mitchell, 1982), dalam (Adiputra, 2002:23) dan kesediaan untuk

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi kearah tujuan organisasi, yang

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan

individual (Robbin, 1996), dalam (Adiputra, 2002:23). Dikaitkan dengan

kinerja maka kinerja akan lebih baik jika seseorang mempunyai motivasi yang

tinggi, begitu juga sebaliknya.Penyusunan anggaran bukan hanya untuk

menyajikan informasi mengenai rencana keuangan yang berisi tentang biaya-

biaya dan pendapatan pusat-pusat pertanggungjawabkan suatu organisasi

bisnis, tetapi juga merupakan suatu alat untuk pengendalian, koordinasi,

komunikasi, evaluasi kerja, dan motivasi.

Motivasi kerja sangat penting bagi karyawan, manajer atau para

pemimpin karena dengan motivasi yang tinggi maka pekerjaan yang

dilakukan dengan semangat dan bergairah sehingga akan dicapai suatu hasil

yang optimal (prestasi tinggi) yang tentunya akan mendukung tercapainya

tujuan yang diinginkan dengan efektif dan efisien.

H4 : Diduga Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban dan

Motivasi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Manajerial



40

G. Tanggung Jawab dan Kinerja Dalam Islam

Manusia diberi tugas dan tanggungjawab oleh Allah SWT agar manusia dapat

dengan baik dan melaksanakan tugas dengan semestinya. Firman Allah SWT:




















Artinya: “Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya
(sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya, dan kami keluarkan
baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah
kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab
terhadapmu. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah),
maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri,
dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi
(kerugian) dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak dapat
memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng’azab sebelum kami
mengutus seorang rasul”(QS Al-Israa’ : 13-15)”

Kesimpulan Penjelasan QS Al – Israa’ : 13 – 15 yaitu :

Setiap anak yang lahir ke dunia memiliki catatannya tersendiri. Syaikh As

Sa’diy mengatakan bahwa apapun yang dikerjakan baik ataupun buruk itu telah

melekat erat pada diri pribadi masing-masing, ianya tidak bisa berpindah atau

dipindahkan pada orang lain baik sengaja ataupun tidak. Oleh karena itu orang
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tersebut tidaklah di hisab dengan amal orang lain begitu juga sebaliknya. Ganjaran

amal seseorang tergantung perbuatan yang dilakukannya, dan tidak bisa dibebankan

pada orang lain. Jika seseorang berbuat dosa dan kesalahan maka ia sendiri yang

menanggung azabnya dan mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT.

1. Model Penelitian

Gambar 1I.1 Model Penelitian

Variabel Independen ( X ) Variabel Dependen ( Y )

Keterangan :

: Pengujian secara parsial

: Pengujian secara simultan

Partisipasi  Anggaran

Kinerja ManajerialAkuntansi
Pertanggungjawaban

Motivasi
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Peneliti Judul Penelitian Alat uji Hasil analisis

Hafis (2007) Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
Pada PT. Cakra Compact Aluminium

Analisis Regresi
Linear
Sederhana

Partisipasi Anggaran Berpengaruh
Positif Terhadap Kinerja Manejerial

Rahmawati
(2012)

Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi
Pertanggungjawaban Pada Pusat Biaya Terhadap Kinerja
Manajerial Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan
Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Analisis regresi
Linear
Berganda

Partisipasi Anggaran Tidak
Berpengaruh Positif Tehadap
Kinerja Manajerial

Sulistyorini
(2010)

Pengaruh partisipasi Anggaran  Dan  Akuntansi
Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Tuban

Analisis Regresi
Linear
Berganda

Partisipasi Anggaran dan Akuntansi
Pertanggungjawaban Berpengaruh
Positif  Terhadap Kinerja
Manajerial

Soetrisno
(2010)

Pengaruh Partisipasi, Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang

Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

( Studi Empiris Pada Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis
Daerah Di Kabupaten Rembang)

Analisis Regresi
Linear
Berganda

Motivasi Berpengaruh Positif
Terhadap Kinerja Manajerial,
Namun Pengaruh

Tersebut Tidak Signifikan.
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