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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai 

penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme) maka setiap pemerintah diharuskan untuk memiliki sistem 

pemerintahan yang baik (good governance). Perwujudan dari sistem 

pemerintahan yang baik dapat melalui kebijakan-kebijakan yang melindungi 

hak dasar warga negara serta menyejahterakan kehidupan masyarakat. Hal 

tersebut dalam prespektif al fiqh as-siyasi didasarkan pada  kaidah fiqih 

“tashorrus al-imam ‘ala ar-ra’yyah manuth bi a-mushlahah” bahwa kebijakan 

pemerintah kepada warga negaranya harus diorientasikan pada kesejahteraan 

masyarakat.  

  Pemerintah juga dituntut untuk senantiasa memberikan 

pertanggungjawaban secara transparan kepada masyarakat dan tidak 

melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Hal tersebut merujuk pada 

Al-Quran surah Albaqarah (188) yang berbunyi: 

 

Artinya “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain 

diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
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(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagiaan 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahuinya” (www.google.com). 

  Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola daerahnya sendiri, 

begitu pula dalam hal penyusunan anggaran. Sujarweni (2015) menyatakan 

bahwa dalam sektor publik anggaran merupakan suatu pertanggungjawaban 

yang berasal dari manajemen organisasi untuk memberikan informasi 

mengenai kegiatan dan aktivitas organisasi kepada pemilik organisasi atas 

pengelolaan dana publik serta pelaksanaan yang berupa rencana-rencana 

program yang didanai oleh dana publik.  

  Anggaran dalam pemerintah dibagi menjadi 2 yaitu APBN (Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah). Sujarweni (2015) menyatakan bahwa APBN merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan 

Rakyat), sedangkan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah 

yang disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). APBD dapat  

digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pelayanan publik sesuai tujuan otonomi daerah yang nyata, bertanggung jawab, 

dan luas. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004. 

  Pemerintah dalam menyusun anggaran diharuskan untuk mempunyai 

kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik dengan adanya pembagian 

tugas yang sesuai dengan bidangnya dan memberikan pelayanan yang baik 

bagi masyarakat agar tujuan pemerintah dapat tercapai. Peran manajerial dalam 
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hal meningkatkan kinerja pemerintah dengan memberikan pelayanan yang baik 

bagi masyarakat sangat diperlukan guna tercapainya pemerintahan yang baik. 

  Sujarweni (2015) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu prestasi yang 

berhasil dicapai dari pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk mencapai 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Dalam suatu organisasi, pengukuran 

kinerja sangat penting untuk dilakukan sebagai bahan evaluasi. Pengukuran 

kinerja merupakan proses penilaian mengenai kemajuan pekerjaan dengan 

sasaran dan tujuan yang pada awalnya telah ditentukan termasuk informasi 

mengenai perbandingan hasil kerja dan rencana kerja, efisiensi pemanfaatan 

sumber daya dalam menciptakan output berkualitas dan menunjukkan adanya 

tindakan dalam mencapai tujuan secara efektif (Adamy, 2010). 

  Kinerja pemerintah didasarkan pada kinerja manajerial pada SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kinerja manajerial pada SKPD dapat dilihat 

dari kemampuan atau keberhasilan manajer pada SKPD dalam melaksanakan 

kegiatan atau programnya guna mencapai tujuan pemerintah. SKPD 

merupakan pelaksana suatu kegiatan yang harus berkoordinasi dan 

bertanggung jawab dalam mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif. SKPD 

dalam pemerintah menjadi dasar perencanaan, pengendalian anggaran dan 

penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Oleh karena itu, SKPD dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintah dituntut untuk mempunyai kinerja positif 

yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (Hazmi dkk, 2012).  
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  Komitmen organisasi adalah tingkat sejauh mana seorang pegawai 

memihak dan mengutamakan kepentingan organisasinya dibandingkan dengan 

kepentingan pribadi. Adanya komitmen organisasi dalam pemerintah akan 

meningkatkan tanggung jawab manajerial dalam mencapai tujuan pemerintah. 

Putri (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi yang tinggi akan 

mendorong para pegawai untuk berusaha dalam meningkatkan kinerja 

organisasinya dan mencapai tujuan organisasi.  

  Afrida (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern terdiri dari 

kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian dan 

keyakinan bagi manajemen bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa apabila tujuan 

dan sasaran organisasi telah tercapai maka dengan demikian akan dapat 

meningkatkan kinerja manajerial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 sistem pengendalian intern dikenal dengan SPIP (Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah) yang diselenggarakan di lingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara keseluruhan. Afrida (2013) 

menyatakan bahwa SPIP sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja 

manajerial pada pemerintah daerah menjadi lebih baik. 

  Akuntabilitas dalam sektor publik akan mampu menjawab kekhawatiran 

pengguna informasi dan para stakeholder. Akuntabilitas publik merupakan 

prinsip pertanggungjawaban yang dari proses awal hingga pelaksanaannya 

harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik (Hazmi dkk, 

2012). Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa publik mempunyai hak terhadap 



5 

 

penggunaan dana yang berasal dari publik dan berhak untuk meminta 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau rencana anggaran. Adanya 

akuntabilitas publik, maka publik akan dapat mengetahui penggunaan anggaran 

yang berasal dari masyarakat tersebut (Hazmi dkk, 2012). Oleh karena itu, 

manajerial akan bertanggung jawab dan berusaha untuk melakukan 

perencanaan yang lebih baik dengan cara selalu meningkatkan kinerja 

manajerialnya.  

  Partisipasi anggaran memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja 

manajerial pada pemerintah karena manajer tingkat bawah dan tingkat 

menengah pada pemerintah ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran. 

Oleh karena itu, manajer pada tingkat menengah dan tingkat bawah akan 

berusaha untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan memiliki 

tanggung jawab yang tinggi supaya tujuan dalam penyusunan anggaran dapat 

mudah tercapai. Sari, dkk (2014) menyatakan bahwa partisipasi anggaran yang 

semakin baik dalam pemerintah akan menyebabkan kinerja manajerial pada 

pemerintah daerah akan semakin baik pula. 

  Adanya kejelasan sasaran anggaran akan dapat membantu pemerintah 

dalam pencapaian sasaran anggaran dan melakukan perencanaan anggaran 

dengan baik. Anggaran akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan apabila manajemen menentukan sasaran anggaran 

dengan jelas (Hazmi dkk, 2012). Oleh karena itu, dengan mengetahui sasaran 

anggaran yang jelas maka manajerial akan termotivasi untuk meningkatkan 
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kinerja manajerialnya dengan lebih bertanggung jawab supaya tujuan sasaran 

anggaran dapat dengan mudah tercapai.  

Website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen menyatakan bahwa 

misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen yaitu: 

 “Mewujudkan Sragen ASRI bebas korupsi sebagai perwujudan  reformasi 

birokrasi yang sungguh-sungguh atas kebekuan birokrasi menuju manajerial 

yang bersih berorientasi kepada pelayanan publik serta penggunaan anggaran 

yang pro rakyat” (www.sragenkab.go.id).  

 Dilihat dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tersebut maka 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dituntut untuk mempunyai kinerja yang 

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, kepentingan masyarakat dengan 

adanya pembagian tugas yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

serta dituntut untuk mencapai kinerja manajerial yang bersih dan bebas 

korupsi.   

 
Sumber : www.sragenkab.go.id 

Data diolah kembali oleh peneliti 

Gambar 1.1 

Data Jumlah Pejabat Struktural Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen pada Tahun 2013-2015 

http://www.sragenkab.go.id/
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 Berdasarkan Gambar 1.1 adanya kenaikan jumlah pejabat struktural 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dapat mengakibatkan adanya persaingan 

kerja dalam mendapatkan posisi dan jabatan. Oleh karena itu, setiap manajer 

dalam pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja manajerialnya dengan 

memberikan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, memiliki komitmen 

organisasi yang tinggi, loyalitas, jujur dan bertanggung jawab supaya 

mendapatkan posisi dan jabatan yang diinginkan serta dapat memberikan hasil 

kerja yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. 

  Namun, dalam hal ini masih saja ditemukan beberapa kasus yang terjadi 

terkait dengan kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah 

Kabupaten Sragen. Suwarni (2013) menyatakan bahwa Kejati Jateng 

(Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) kembali melanjutkan pemeriksaan kasus 

korupsi Kasda (Kas Daerah) APBD Kabupaten Sragen yang menjerat mantan 

BPKD (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan) Daerah Sragen senilai Rp 11,2 

miliar. Selain itu, Pratomo (2014) menyatakan bahwa pada tahun 2014 terdapat 

kasus korupsi Bansos (Bantuan Sosial) senilai Rp 2,173 miliar yang menjerat 

mantan FORKOS (Forum Komunikasi Organisasi Kepemudaan Sragen).  

  Pada dasarnya penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Sari,dkk 

(2014) “Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi 

Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi 

Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng)” dengan 

menambah variabel independen yaitu komitmen organisasi dan sistem 

pengendalian intern pemerintah. Obyek penelitian yang akan dilakukan 
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berbeda dengan penelitian Sari, dkk (2014) yaitu penelitian ini akan dilakukan 

di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, sedangkan 

penelitian Sari, dkk (2014) dilakukan di Pemerintah Kabupaten Buleleng. 

Selain itu, waktu penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian 

Sari, dkk (2014) karena penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2016, 

sedangkan penelitian Sari, dkk (2014) dilakukan pada tahun 2014.  

  Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Komitmen Organisasi, Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi 

Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

(Survei pada SKPD Kabupaten Sragen)”. 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Sampel dalam penelitan ini merupakan sebagian pejabat struktural eselon 

tingkat tiga dan tingkat empat SKPD Kabupaten Sragen yang terdiri dari 

sekretariat/sekertaris, kepala bidang/bagian, tingkat kepala, serta kepala 

subbidang/subbagian. SKPD  dalam penelitian ini terdiri dari seluruh dinas dan 

badan di Kabupaten Sragen selaku unit yang secara langsung memberikan 

pelayanan kepada publik dan merupakan unit yang berfungsi memberikan 

dukungan kepada unit-unit lain untuk hal-hal yang bersifat strategis.  
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial pada satuan kerja perangkat daerah? 

2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah? 

3. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial pada satuan kerja perangkat daerah? 

4. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial pada satuan kerja perangkat daerah? 

5. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial pada satuan kerja perangkat daerah? 

D. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja 

perangkat daerah. 

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah sistem pengendalian intern 

pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada satuan 

kerja perangkat daerah. 
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3. Untuk menguji dan menganalisis apakah akuntabilitas publik berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah. 

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah partisipasi anggaran berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah. 

5. Untuk menguji dan menganalisis apakah kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja 

perangkat daerah. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat di ambil dari penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bidang Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, 

wawasan dan pengembangan ilmu mengenai akuntansi sektor publik, 

khususnya mengenai dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian 

intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan 

sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat 

daerah  Kabupaten Sragen. 

2. Bagi Bidang Praktis 

a. Bagi instansi pemerintah  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi 

pemerintah dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk bidang 

sektor publik yang berkaitan dengan kinerja manajerial pada SKPD 

Kabupaten Sragen. 
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b. Bagi investor 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi 

investor dalam hal pengambilan keputusan untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan dan program, khususnya berkaitan dengan 

kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Sragen. 

c. Bagi masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi 

masyarakat bagaimana kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat 

daerah, khusunya pada SKPD Kabupaten Sragen. 

d. Bagi perguruan tinggi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu bukti empiris dan 

literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai 

kinerja manajerial  pada SKPD. 


