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A. Latar Belakang 

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia dewasa ini semakin 

pesat. Terbilang sejak tahun 2003 terdapat pergeseran pola pikir atau paradigma 

dalam pengelolaan keuangan negara yang pada mulanya berorientasi pada masukan 

menjadi berorientasi pada hasil. Hal tersebut memengaruhi reformasi dalam 

penganggaran baik pusat maupun daerah yang didukung dengan dikeluarkannya 

UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. Undang-undang tersebut 

menjelaskan tentang perencanaan kerja serta penganggaran didasarkan oleh capaian 

kinerja atau prestasi yang hendak diraih  (berorientasi terhadap kinerja).  

Sebelum metode penganggaran berbasis kinerja diterapan pada tahun 2005, 

Indonesia menerapkan metode penganggaran dengan pendekatan tradisional. 

Dalam pelaksanaannya, penganggaran tradisional ini didominasi oleh penyusunan 

anggaran yang bersifat line item serta incrementalism yang mendasarkan 

penyusunan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya (Nalarreason dkk. 2014). Hal 

tersebut berakibat akan terdapat anggaran-anggaran yang tidak diperlukan atau 

kurang sesuai dengan kebutuhan rill serta kepentingan khalayak pada anggaran 

yang disusun oleh pemerintah maupun instansi terkait. 

Kelemahan tersebut dikarenakan anggaran tradisional tidak 

memertimbangkan konsep value for money dalam penyusunannya, value for money 
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sendiri adalah konsep yang mendasarkan pengelolaan keuangan sektor publik pada 

tiga hal mendasar yaitu efektif, efisien, dan ekonomis (Khikmah dan Mranani, 

2015). Lebih lanjut menurut Pratama (2016) konsep value for money ini harus 

ditekankan pelaksanaannya dalam pengelolaan anggaran agar dana dapat dikelola 

dengan sebaik mungkin. Karena apabila pengelolaan keuangan ini tidak 

dilaksanakan dengan baik maka pemerintah telah berperilaku dzalim pada publik, 

mengingat bahwa pertanggung jawaban pengelolaan ini tidak hanya di dunia namun 

juga di akhirat. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Muddassir ayat 

38 : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya”. Maka 

dari itu perlu adanya sistem yang dapat digunakan pemerintah dalam hal ini adalah 

pengelolaan keuangan negara agar terlaksana dengan sebaik mungkin. 

Untuk menindak lanjuti hal tersebut kemudian pemerintah menerapkan 

sistem penganggaran berbasis kinerja guna menggantikan sistem penganggaran 

tradisional. Anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting ) sendiri 

pertama dikemukaan pada tahun 1949 di Amerika Serikat oleh Komisi Hoover yang 

menyatakan bahwa perubahan paradigma penganggaran ini adalah dari line item 

menjadi penganggaran yang beralokasi kepada sumber daya yang ada berdasarkan 

prestasi yang hendak diraih (Achyani dan Cahya, 2011). 

Diterapkannya anggaran berbasis prestasi ini diharapkan dapat menutup 

kelemahan dari anggaran tradisional tersebut sehingga pengelolaan keuangan 

negara dapat menjadi  lebih baik. Nalarreason dkk. (2014) mengatakan bahwa 

penggunaan pendekatan penganggaran berbasis kinerja ini dapat menggeser arah 
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pengelolaan keuangan pemerintah dari berorientasi pada masukan (input) beralih 

kepada orientasi keluaran (output). Hal tersebut dapat mengarahkan pengelolaan 

keuangan negara lebih mengarah kepada konsep value for money, sehingga 

memperkecil risiko terjadinya pemborosan anggaran dan juga dapat meningkatkan 

pelayanan publik yang efektif. 

Penerapan anggaran berbasis kinerja ini dinilai efektif penerapannya apabila 

dapat menghasilkan output yang sama menggunakan input yang lebih sedikit atau 

dapat menghasilkan output yang lebih banyak dengan input yang sama yang telah 

dianggarkan (Sabtari dan Rohman, 2015). Hal ini sangat perlu diperhatikan 

mengingat sumberdaya pemerintah yang semakin terbatas namun harus tetap 

mampu memenuhi kebutuhan masyarkat yang makin beragam. 

Ditinjau dari keempat karkteristik tersebut anggaran berbasisi kinerja ini 

sangat erat kaitannya dengan kinerja instansi pemerintahan baik pusat maupun 

daerah. Pada dasarnya apabila pendekatan penganggaran berbasis prestasi ini bisa 

diterapkan dengan baik maka dapat diperoleh informasi serta data yang dapat 

dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja serta pengendalian instansi 

pemerintah baik pusat maupun daerah (Cahya, 2009). Izzaty (2011) dalam 

Nalarreasson dkk. (2014) menyebutkan bahwa penetapan anggaran berbasis kinerja 

ini sangat dibutuhkan dalam pemberian pelayanan kepada publik oleh instansi 

pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Di Indonesia selain  diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 

juga telah diterbitkan undang-undang yang mendorong diterapkannya sistem 
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anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut 

adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah 

kemudian Undang-Undang No. 33 Tahun 2005 mengenai Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbagai peraturan tersebut kemudian 

menjadi dasar penerapan anggaran berbasis kinerja yang mengharuskan pemerintah 

daerah merubah sistem anggarannya dari pendekatan tradisional menjadi 

pendekatan berbasis kinerja.  

Namun demikian sampai sejauh ini penerapan anggaran berbasis kinerja 

pada kenyataannya belum secara signifikan diiringi dengan meningkatnya kinerja 

instansi pemerintah. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang yang selama 3 (tiga) tahun berturut-

turut dari tahun 2013 hingga tahun 2015 menyandang predikat CC dalam penilaian 

akuntabilitas kinerjanya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan data sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang 

Tahun 2013 2014 2015 

Nilai 50,90 51,06 54,10 

Predikat CC CC CC 

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) 

Jika dilihat dari data tabel tersebut, peningkatan nilai akuntabilitas kinerja 

Kabupaten Magelang masih kurang signifikan setiap tahunnya. Kawedar dkk. 
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(2008) dalam Izzaty (2011) menerangkan bahwa ada beberapa hal yang harus 

disiapkan dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja ini agar dapat 

diterapkan dengan baik, salah satunya adalah kepemimpinan yang baik serta 

komitmen dari semua komponen organisasi. Kepemimpinan dalam suatu organisasi 

jelas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi meraih tujuan 

organisasi, terlebih dalam menyikapi segala bentuk perubahan-perubahan yang ada.  

 Perubahan orientasi sistem penganggaran ini juga memerlukan perubahan 

sistematika dalam organisasi secara menyeluruh. Peran pimpinan akan sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi menghadapi perubahan-perubahan 

yang ada termasuk perubahan dalam sistem penganggaran ini. Dalam hal ini, gaya 

kepemimpinan transformasional sangat diperlukan guna keberhasilan penetapan 

anggaran berbasisi kinerja untuk diterapkan berdasarkan pedoman yang berlaku 

serta ketentuan hukum yang ada.  

Gaya kepemimpinan transformasional ini berfokus pada bagaimana seorang 

pemimpin dapat menciptakan visi serta motivasi pada anggotanya untuk berprestasi 

lebih dari apa yang diharapkan (Andiarso dan Putranti, 2017). Diterapkannya gaya 

kepemimpinan transformasional ini sesuai dengan keadaan yang memerlukan 

motor penggerak (transformir), terlebih lagi pada pengimlpementasian sistem yang 

baru dalam suatu organisasi agar terlaksana dengan baik. Hasil penelitian dari 

Pratama (2016) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja. Hasil dari penelitian 

tersebut selaras dengan hasil penelitian Nawastri dan Rohman (2015) serta 
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Wulandari (2013) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap  anggaran berbasis kinerja. Maka dari itu peran pimpinan sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja ini. 

Selain kesiapan dari segi kepemimpinan, suatu organisasi juga harus 

mumpuni dari segi sumber daya manusia yang ada (Izzaty, 2011). Kompetensi serta 

kesiapan sumber daya manusia harus disiapkan guna mengikuti perubahan yang 

ada. Nawastri dan Rohman (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya 

yang memadai akan menentukan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan 

berbasis kinerja. Terlebih lagi apabila suatu organisasi memiliki sumber daya yang 

andal dalam analisis kinerja serta pengalokasian dana maka akan memperlancar 

keberhasilan diterapkannya anggaran berbasis kinerja (Julnes dan Hozer, 2001). 

Selain itu penganggaran memerlukan kapasistas sumber daya yang memadai baik 

dari standar akuntansi hingga kemampuan-kemampuan lain seperti penyesuaian 

diri dan dana (Wang, 2000).  

Hasil penelitian dari Achyani dan Cahya (2011) menyatakan bahwa sumber 

daya manusia berpengaruh terhadap efektifitas implementasi anggaran berbasis 

kinerja. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Fitri dkk. 

(2013) serta Khikmah dan Mranani (2015) yang menyatakan bahwa kualitas 

sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan anggaran berbasis 

kinerja.  Maka dari itu eksistensi sumber daya manusia yang kompeten sangat 

diperlukan guna keberhasilan penerapan anggaran berbasis kinerja dengan 

semestinya. 
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 Meutia dan Nurfitriana (2016) menyatakan bahwa aspek lain yang tak kalah 

penting dalam pengimplementasian anggaran berbasis kinerja adalah penerapan 

good governance. Hal ini dikarenakan masyarakat yang kian kritis serta demokratis 

dalam urusan pemerintahan. Selain itu prinsip-prinsip dari penganggaran berbasis 

kinerja seperti yang telah diatur dalam Permendagri No. 25 Tahun 2009 pada tahun 

anggaran 2010 menyatakan bahwa proses penganggaran guna mencapai sasaran 

pembangunan daerah diharuskan menerapkan segala prinsip penganggaran berbasis 

kinerja. Prinsip-prinsip tersebut adalah efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan 

akuntabel yang semuanya juga tergambar dalam prinsip-prinsip good governance. 

Penerapan  good governance dinilai bisa menjadikan implementasi anggaran 

berbasis kinerja berhasil dalam penerapannya sehingga kinerja pemerintah akan 

lebih baik pula (Nalarreason dkk. 2014). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian dari Nalarreason dkk. (2014), Nawastri dan Rohman (2015), Meutia dan 

Nurfitriana (2016) yang menyatakan bahwa good governance berpengaruh positif 

terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja.  Oleh sebab itu implementasi good 

governance sendiri sangat penting guna menunjang keberhasilan penerapan 

anggaran berbasis kinerja ini.  

Atas dasar hal-hal tersebut perlu untuk dilakukan penelitian agar 

pengimplementasian anggaran berbasis kinerja dapat dilaksanakan dengan efektif 

yang kemudian dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. 

Penelitiaan ini merupakan kompilasi dari penelitian Pratama (2016), Khikmah dan 

Mranani (2015), serta Meutia dan Nurfitriana (2016). Perbedaan penelitian ini dari 

penelitian-penelitian sebelumnya adalah pemilihan objek penelitian yaitu 
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Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Objek tersebut dipilih 

karena Kabupaten Magelang secara berturut-turut dari tahun 2013 hingga 2015 

menyandang predikat CC dalam peniaian akuntabilitas kinerja oleh Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun judu dari 

penelitian ini adalah Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, 

Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Good Governance terhadap 

Efektifitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. 

B. Batasan Masalah Penelitian 

  Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel independen yang meliputi gaya kepemimpinan, kompetensi 

sumber daya manusia, dan good governance serta bervariabel dependen 

anggaran berbasis kineja. 

2. Sampel pada penelitian ini meliputi kepala instansi, bendahara 

pengeluaran, sekertaris instansi, dan kepala atau staff sub bagian 

perencanaan program setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Magelang. 

C. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap 

efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja? 
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2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja? 

3. Apakah good governance berpengaruh positif terhadap efektifitas 

penerapan anggaran berbasis kinerja? 

D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Menguji secara empiris gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh 

positif terhadap efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja. 

2. Menguji secara empiris kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

positif terhadap efektifitas implementasi anggaran berbasisi kinerja. 

3. Menguji secara empiris good governance berpengaruh positif terhadap 

efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja. 

E. ManfaatPenelitian 

1. Manfaat pada bidang teoritis 

  Hasil dalam penelitian mampu menambah pengetahuan tentang  

efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja pada Organisasi 

Perangkat Daerah. Hasil dari penelitian ini juga dapat sebagai referensi 

penelitian berikutnya serta sebagai informasi tambahan untuk para akademisi 

guna pengembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya dalam 

efektifitas implementasi anggaran berbasis kinerja. 
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2. Manfaat pada bidang praktis 

  Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan oleh Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Magelang guna meningkatkan efektifitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja sehinga dapat meningkatkan nilai 

akuntabilitas kinerja dengan pelaksanaan yang sesuai dengan visi, misi 

Pemerintah Kabupaten Magelang. 
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