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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Medina (2012) menyatakan bahwa teori keagenan (agency theory) 

merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara principal dan 

agent, dimana salah satu pihak (principal) memberikan kewenangan dan 

tanggung jawabnya kepada pihak lain (agent) untuk mengambil keputusan 

sesuai dengan kepentingan principal. Dalam pemerintah, masyarakat 

(principal) memberikan amanah kepada pemerintah (agent) untuk 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak agent dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus memiliki kinerja pemerintahan 

yang baik. Pemerintahan yang baik dapat diwujudkan melalui kinerja 

manajerial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelayanan 

publik. 

Hubungan agency dalam sektor publik dapat memunculkan agency 

problem yang berupa asimetri informasi dan konflik kepentingan antara 

pemerintah dengan masyarakat. Asimetri informasi dapat terjadi apabila 

pemerintah daerah mempunyai informasi mengenai pemerintah yang lebih 

banyak dibandingkan dengan masyarakat, sedangkan konflik kepentingan 
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dapat terjadi apabila seorang manajer pada pemerintah menyalahgunakan 

wewenang dalam pengambilan keputusan yang hanya mementingkan 

kepentingan pribadinya saja. Konflik kepentingan berhubungan dengan 

aspek kepercayaan karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah.  

Adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan akan menimbulkan 

celah awal terjadinya korupsi. Pemerintah yang ingin mengurangi adanya 

agency problem maka harus menggunakan informasi yang dimilikinya 

dengan baik serta tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Seorang 

manajer yang menggunakan informasinya dengan baik dan tidak 

menyalahgunakan wewenang harus memiliki kinerja manajerial yang baik 

dengan cara memberikan pelayanan publik, menyejahterakan kehidupan 

masyarakat, mempertanggungjawabkan, menyajikan, dan melaporkan segala 

informasi, pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan dana publik kepada 

masyarakat. Adanya kinerja manajerial yang baik akan dapat menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga tujuan pemerintah 

akan mudah tercapai.  

2. Kinerja Manajerial  

Sujarweni (2015) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu prestasi yang 

berhasil dicapai dari pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk mencapai 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja biasanya digunakan 

sebagai alat untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu manajer 

dalam mencapai tujuannya. Hazmi, dkk (2012) menyatakan bahwa salah 
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satu faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas 

organisasional yaitu dengan adanya kinerja manajerial.  

   Putri (2013) menyatakan bahwa dalam kinerja manajerial terdapat 

delapan indikator yang meliputi: 

a. Perencanaan 

 Perencanaan merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk 

menentukan tujuan, tindakan, sikap, kebijakan, perilaku, penganggaran, 

pemograman, penjadwalan kerja dan perencanaan. 

b. Investigasi 

Investigasi merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk 

menyiapkan dan mengumpulkan informasi guna menganalisis 

pekerjaan. 

c. Pengkoordinasian 

 Pengkoordinasian merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk 

saling bertukar informasi atau berdiskusi dengan divisi lain guna 

menyesuaikan, mengaitkan, menyamakan, dan memberitahukan divisi 

lain. 

d. Evaluasi 

 Evaluasi merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk menilai 

dan mengukur keputusan yang akan diambil, kinerja yang dilaporkan 

atau diamati, penilaian pegawai dan penilaian laporan keuangan. 
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e. Pengawasan 

 Pengawasan merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk hal 

mengarahkan, memimpin, membimbing, serta menjelaskan segala 

peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi 

f. Pemilihan staf 

 Pemilihan staf merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk 

menetapkan pegawai, merekrut pegawai, memutasi pegawai, 

mempromosikan pegawai, dan mempertahankan angkatan kerja 

dibagiannya. 

g. Negosiasi 

 Negosiasi merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk 

melakukan suatu kontrak perjanjian antara pihak satu dengan pihak 

lainnya. 

h. Perwakilan 

 Perwakilan merupakan suatu kemampuan yang digunakan untuk 

menghadiri pertemuan dalam suatu kegiatan. 

3. Komitmen Organisasi 

  Robbins (2008) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan 

tingkat sejauh mana seorang manajer memihak dan mengutamakan 

kepentingan suatu organisasinya dibandingkan dengan kepentingan pribadi 

yang bertujuan untuk memelihara keanggotaan dalam suatu organisasi. 

Seorang manajer yang mempunyai komitmen organisasi akan menggunakan 

informasi yang dimilikinya dalam menyusun anggaran dengan jelas. 
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Manajer yang menggunakan infrormasi yang dimilikinya dengan jelas akan 

meningkatkan kinerja manajerialnya dengan mempunyai tanggung jawab 

yang tinggi terhadap informasi yang dimilikinya sehingga tujuan dari 

anggaran dan tujuan pemerintah dapat mudah tercapai.  

 Komitmen organisasi akan dapat diciptakan dalam diri masing-masing 

manajer apabila setiap manajer mampu menciptakan tiga sikap yang saling 

berhubungan dengan organisasi dan profesinya (Mowday et al., 1984). Tiga 

sikap tersebut meliputi: 

a. Identifikasi (Identification) 

 Identifikasi merupakan suatu penghayatan atau pemahaman manajer 

terhadap tujuan organisasi 

b. Keterlibatan (Involvement) 

 Keterlibatan merupakan suatu perasaan yang dirasakan oleh manajer 

bahwa pekerjaan yang dilakukan menyenangkan dan manajer 

mempunyai perasaan untuk ikut terlibat dalam suatu pekerjaan  

c. Loyalitas (Loyality) 

 Loyalitas merupakan suatu perasaan yang di rasakan oleh manajer 

bahwa organisasi merupakan tempat dimana manajer bekerja dan 

tinggal. 

Budiharjo (2008) menyatakan bahwa manajer pada organisasi yang 

mempunyai komitmen organisasi tinggi akan memiliki ciri-ciri komitmen 

pada pekerjaan, ciri-ciri komitmen dalam kelompok dan ciri-ciri komitmen 
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pada organisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai ciri-ciri manajer 

memiliki komitmen organisasi, yaitu sebagai berikut:  

a. Ciri-ciri komitmen pada pekerjaan 

Ciri-ciri manajer memiliki komitmen pada pekerjaan, yaitu menyukai 

pekerjaannya, mempunyai konsentrasi yang tinggi dalam bekerja, tidak 

pernah melihat jam karena ingin segera pulang, dan walaupun tidak 

sedang bekerja tetap memikirkan pekerjaannya. 

b. Ciri-ciri komitmen dalam kelompok 

Ciri-ciri manajer memiliki komitmen dalam kelompok, yaitu berusaha 

untuk menolong rekan kerjanya, berusaha untuk berinteraksi dengan 

rekan kerjanya, berusaha untuk memperhatikan bagaimana orang lain 

sedang bekerja, memperlakukan rekan kerjanya sebagai keluarga, 

berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan rekan kerjanya, dan 

berusaha terbuka dengan rekan kerja baru. 

c. Ciri-ciri komitmen pada organisasi  

Ciri-ciri manajer memiliki komitmen pada organisasinya, yaitu 

berusaha untuk menyukseskan organisasi, memberikan perhatian 

terhadap hubungan kerja antar setiap unit organisasi, berusaha untuk 

mencari informasi mengenai kondisi organisasi, tidak melihat 

organisasi lain sebagai unit yang lebih unggul dan menarik, 

menempatkan prioritas organisasi diatas departemennya, terdapat 

keyakinan bahwa organisasinya mempunyai harapan untuk selalu 

berkembang. 
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 Komitmen organisasi memiliki 3 indikator (Mowday et al., 1984). Tiga 

indikator komitmen organisasi terdiri dari: 

a. Komitmen afektif (affective commitment) 

 Tingkat keterikatan manajer secara psikologis pada organisasi yang 

didasarkan pada seberapa baik perasaan manajer mengenai 

organisasinya. Komitmen jenis ini muncul dengan adanya dorongan 

keamanan, kenyamanan, dan adanya manfaat lain yang tidak diperoleh 

manajer di organisasi lain.   

b. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) 

 Tingkat keterikatan manajer secara psikologis pada organisasi yang 

didasarkan pada biaya yang dikeluarkan (sosial, ekonomi, dan 

hubungan status) jika ia meninggalkan organisasi. Komitmen jenis ini 

muncul apabila manajer cenderung memiliki komitmen yang tinggi 

dalam keanggotaan jika pengorbanan akibat keluar dari organisasi 

semakin tinggi. 

c. Komitmen normative (normative commitment) 

 Tingkat keterikatan manajer secara psikologis pada organisasi yang 

didasarkan pada kewajiban moral untuk memlihara hubungan dengan 

organisasi atas tugas yang diberikan kepadanya. Komitmen jenis ini 

muncul dengan adanya kewajiban moral yang mana manajer akan 

merasa bersalah jika tidak melakukan sesuatu yang baik untuk 

organisasi. Hal ini dapat berasal dari etika kerja dan budaya individual 
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yang dapat menyebabkan mereka wajib untuk tetap bertahan dalam 

organisasi. 

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

  Aren, dkk (2008) menyatakan bahwa SPIP (Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah) merupakan suatu proses yang dirancang oleh manajemen 

pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah. 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. Apabila 

manajer memiliki keyakinan dan kepastian, maka manajer akan termotivasi 

untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan lebih bertanggung jawab 

dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pemerintah akan dapat 

memperbaiki kinerja pemerintahannya. 

  Aren, dkk (2008) menyatakan bahwa dalam pengendalian intern 

terdapat  lima indikator yang meliputi: 

a. Lingkungan pengendalian 

 Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan dan kebijakan yang 

dapat mencerminkan atau menggambarkan keseluruhan tindakan dari 

manajemen puncak secara keseluruhan mengenai pengendalian intern. 

b. Penilaian risiko 

 Penilaian risiko merupakan sikap manajemen yang digunakan untuk 

menganalisis dan mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan dalam 

pelaksanaan kegiatan organisasi 
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c. Aktivitas pengendalian 

 Aktivitas pengendalian merupakan sikap manajemen yang digunakan 

untuk memastikan bahwa sikap dan perilaku yang diperlukan telah 

dilakukan untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran suatu 

organisasi atau pemerintahan.  

d. Komunikasi dan informasi 

 Sistem komunikasi dan informasi bertujuan untuk mencatatat, memulai, 

memproses, melaporkan transaksi yang dilakukan dan bertujuan untuk 

mempertahankan akuntabilitas aktiva yang terkait. 

e. Pemantauan 

 Pemantauan merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan 

penilaian berkelanjutan atau berkala dari kualitas prestasi pengendalian 

internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah 

beroperasi sesuai dengan yang diharapkan dan telah di perbarui sesuai 

dengan perubahan kondisi yang terjadi.  

5. Akuntabilitas Publik 

 Akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggungjawaban yang dari 

proses awal sampai dengan pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan 

kepada publik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas publik 

merupakan suatu kewajiban pihak agent memberikan pertanggungjawaban, 

mengungkapkan, menyajikan, dan melaporkan semua kegiatan dan aktivitas 

yang terjadi kepada pihak principal yang mempunyai wewenang serta hak  

untuk meminta pertanggungjawaban.  
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 Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan  

tanggung jawabnya atas penggunaan anggaran yang berasal dari publik 

dalam bentuk penyajian informasi keuangan. Hazmi, dkk (2012) 

menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah hanya menekankan 

pada pertanggungjawaban atas sumber daya yang diperoleh apakah sudah 

digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas publik pada pemerintah 

dapat dinilai dari laporan keuangan pemerintah (Mardiasmo, 2002). 

Akuntabilitas publik dalam pemerintah akan membantu pemerintah untuk 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan adanya kepercayaan 

dari masyarakat akan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan 

pemerintah. Harapan manajer dalam mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat akan memotivasi setiap manajer untuk meningkatkan kinerja 

manajerialnya dengan cara menyelenggarakan kegiatan dan menyusun 

anggaran dengan sebaik mungkin. Selain itu, manajer juga akan 

memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan menyajikan pelaksanaan 

kegiatan, serta penggunaan dana publik.  

 Putra (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas publik pada 

pemerintahan terdiri dari dua macam, yaitu: 

a. Akuntabilitas vertikal 

Akuntabilitas vertical merupakan suatu pertanggungjawaban otoritas 

yang lebih rendah kepada otoritas yang lebih tinggi mengenai 

pengelolaan dana, seperti pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada 
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MPR, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, 

dan pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah. 

b. Akuntabilitas horizontal 

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah 

kepada masyarakat luas. Elwood (1993) menyatakan bahwa terdapat 

empat indikator akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah, yaitu: 

1) Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran 

  Akuntabilitas hukum berkaitan dengan pemberian jaminan adanya 

kepatuhan terhadap peraturan yang disyaratkan dalam penggunaan 

sumber dana publik dan hukum yang berlaku, sedangkan 

akuntabilitas kejujuran berhubungan dengan adanya penghindaran 

penyalahgunaan jabatan. 

2) Akuntabilitas proses 

  Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang dipakai 

dalam melaksanakan kewajiban sudah baik dalam hal ketersediaan 

prosedur administrasi, sistem informasi manajemen, dan sistem 

informasi akuntansi  

3) Akuntabilitas program 

  Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah 

tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sudah 

mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil 

optimal dengan menggunakan biaya yang lebih minimal.  
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4) Akuntabilitas kebijakan 

  Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap kebijakan-

kebijakan yang diambil pemerintah terhadap masyarakat dan DPR 

atau DPRD.  

6. Partisipasi Anggaran  

  Partisipasi anggaran adalah keikutsertaan, keterlibatan dan pengaruh 

manajer tingkat bawah dan manajer tingkat menengah dalam proses 

penyusunan anggaran. (Chong et. al, 2002). Penentuan tujuan anggaran 

sangat membutuhkan partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran merupakan 

kunci dari kinerja efektif yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan 

anggaran, melakukan negosiasi dengan atasan dan melakukan identifikasi 

dengan melibatkan manajer tingkat bawah dalam proses penyusunan 

anggaran (Indriantoro, 1993). Adanya partisipasi manajer tingkat bawah dan 

menengah dalam proses penyusunan anggaran dapat menimbulkan 

komitmen yang lebih besar untuk memenuhi dan melaksanakan anggaran, 

mengurangi adanya ketimpangan informasi dalam suatu organisasi, serta 

dapat meciptakan lingkungan yang dapat mendorong penggunaan dan 

perolehan informasi dengan baik.  

  Partisipasi anggaran akan mampu mempengaruhi kinerja manajerial 

karena manajerial yang ikut serta dalam penyusunan anggaran akan lebih 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran, sehingga manajer 

diharapkan akan dapat melaksanakan anggaran dengan baik (Nengsy dkk, 
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2013). Soobaroyen (2005) menyatakan bahwa partisipasi anggaran memiliki 

dua indikator, yaitu: 

a. Keterlibatan  

b. Pengaruh terhadap anggaran 

7. Kejelasan Sasaran Anggaran  

  Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran 

ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut 

dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab (Sari dkk, 2014). 

Kejelasan sasaran anggaran dapat digunakan untuk mengatur perilaku 

manajer karena adanya ketidakjelasan sasaran anggaran akan dapat 

menyebabkan pelaksanaan anggaran akan menjadi tidak terarah, pelaksana 

anggaran akan bingung dan akan merasa tidak puas dalam bekerja, sehingga 

akan menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi dalam mencapai 

kinerja yang diharapkan. Selain itu, ketidakjelasan sasaran anggaran akan 

mengakibatkan kegagalan dan kesulitan dalam pelaksanaanya (Hazmi dkk, 

2012). Sebaliknya, apabila dalam penyusunan anggaran terdapat kejelasan 

sasaran anggaran maka akan dapat mendorong manajer untuk mempunyai 

tanggung jawab, sehingga lebih efektif dan akan termotivasi untuk 

memberikan kinerja yang baik.  

  Putra (2013) menyatakan bahwa dalam menentukan sasaran anggaran 

terdapat dua karakteristik utama, meliputi: 

a. Sasaran harus lebih spesifik, jelas dan tidak samar-samar 

b. Sasaran harus lebih menantang, tetapi masih dapat dicapai   
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Samuel (2008) menyatakan supaya pengukuran sasaran menjadi efektif  

diperlukan tujuh indikator, yaitu: 

a. Tujuan 

 Menetapkan tujuan secara secara jelas dan terperinci mengenai tugas 

yang harus dilakukan.  

b. Kinerja  

 Menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.  

c. Sasaran 

 Menetapkan target atau standar yang diharapkan tercapai.  

d. Jangka waktu 

 Menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan.  

e. Sasaran prioritas 

 Menetapkan sasaran yang menjadi prioritas. 

f. Tingkat kesulitan 

 Menetapkan sasaran berdasarkan  kepentingan dan  tingkat kesulitan 

g. Koordinasi 

 Menetapkan kebutuhan koordinasi.  
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Pemerintah 

(spip) terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

SKPD 

- komitmen organisasi 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kinerja 

manajerial SKPD 

 

- sistem  pengendalian 

intern pemerintah 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kinerja 

manajerial SKPD 

jurnal akuntansi 

(Volume 2, 

Tahun 2013) 

e-journal.ac.id 

Spesifik 
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6. Vonny Nofisa 

Amril 

/2014 

Pengaruh 

Akuntabilitas 

Publik, 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran dan 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

SKPD 

- Akuntabilitas publik 

tidak berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kinerja 

manajerial skpd 

kabupaten sijunjung.  

- Partisipasi 

penyusunan anggaran 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kinerja 

manajerial skpd 

kabupaten sijunjung.  

- Kejelasan sasaran 

anggaran tidak 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kinerja 

manajerial skpd 

kabupaten sijunjung.  

 

 

Jurnal 

Akuntansi 

Spesifik 

7 Nur Afrida / 

2013 
Pengaruh 
Desentralisasi 
dan Sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pemerintah 
terhadap 
Kinerja 
Manajerial 
SKPD (Studi 
Empiris pada 
Pemerintah 
Kota Padang) 

- Desentralisasi 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kinerja 

manajerial SKPD 

 

- Sistem pengendalian 

intern pemerintah 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kinerja 

manajerial SKPD 

 

Jurnal 

Akuntansi, 

(Volume 2 

Tahun 2013) 

 

Spesifik 

8 Retno Nabila 

Sari/2015 

Pengaruh 

Pengawasan 

Inspektorat 

dan Partisipasi 

dalam 

Penyusunan 

Anggaran 

terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

SKPD 

(Studi empiris 

pada Instansi 

Pemerintah 

Kabupaten 

Tanah Datar) 

- Pengawasan 

inspektorat 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kinerja 

manajerial SKPD 

 

- Partisipasi 

penyusunan anggaran 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap kinerja 

manajerial SKPD  

 

Jurnal Aplikasi 

Manajemen, 

(Volume 2, 

Tahun 2015) 

Spesifik 
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9 Maria Yanida; 

Made Sudarma; 

Aulia Fuad 

Rahman/ 2013 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

terhadap 

Kinerja 

Aparatur 

Pemerintah 

- Partisipasi anggaran 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

aparatur pemerintah 

daerah. 

Jurnal 

Akuntansi 

Multiparadigma 

jamal 

(volume 4 

nomor 3 

halaman 330-

507 

malang, 

desember 2013) 

issn 2086-7603 

e-issn 2089-

5879 

Spesifik 

 10 Baihaqi/ 2012 Pengaruh 

Komitmen 

Organisasi dan 

Peran 

Manajerial 

Pengelolaan 

Keuangan 

terhadap 

Kinerja 

Manajerial 

Satuan Kerja 

Perangkat 

Daerah 

- Komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

Hasil Penelitian ini 

menunjukkan 

komitmen tinggi 

terhadap organisasi, 

membantu unit kerja 

untuk mencapai 

kinerja organisasi 

yang lebih baik 

 

-  Peran manajerial 

pengelolaan 

keuangan daerah 

terbukti tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

manajerial. Hal ini 

dikarenakan 

kurangnya 

efektifitas dan 

keefisienan peran 

manajerial 

pengelolaan 

keuangan daerah 

dipemerintah 

daerah, dalam 

cakupan 

 

 

 

 

 

Jurnal fairness. 

(Volume 1 No 

3 243-253. 

Tahun 2012) 

Spesifik 

Sumber: Berbagai jurnal yang digunakan untuk mendukung penelitian ini 
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C. Penurunan Hipotesis 

1. Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

      Komitmen organisasi dapat digunakan sebagai alat bantu psikologi 

untuk mengukur kemampuan manajer dalam berinteraksi maupun bereaksi. 

Manajer yang mempunyai komitmen organisasi tinggi akan bereaksi dan 

berinteraksi untuk lebih mementingkan kepentingan organisasinya 

dibandingkan dengan kepentingan pribadinya dalam menjalankan 

organisasi. Manajer yang mempunyai komitmen organisasi tinggi akan 

menggunakan informasi yang dimilikinya untuk menyusun anggaran dengan 

jelas agar dapat meminimalisir adanya kesenjangan anggaran. Apabila 

manajer dapat meminimalisir kesenjangan anggaran maka tujuan 

pemerintah dapat mudah tercapai. Selain itu, manajer yang mempunyai 

komitmen organisasi tinggi akan menunjukkan tingkat keterikatan secara 

psikologis dengan organisasi. Adanya tingkat keterikatan secara psikologis 

dapat ditunjukkan melalui sikap positif manajer terhadap organisasi, yaitu 

merasa nyaman, aman, aktif dalam bekerja, hadir tepat waktu, saling 

membantu, menjaga koordinasi, memiliki dan merasa bahwa keberhasilan 

organisasi merupakan keberhasilannya.  

  Keinginan maupun harapan manajer untuk meminimalisir kesenjangan 

anggaran serta adanya sikap dan pandangan positif manajer terhadap 

organisanya akan memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja 

manajerialnya dengan memberikan tanggung jawab dalam menggunakan 
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informasi yang dimiliki dengan baik, sehingga dapat meminimalisir 

anggaran dan tujuan pmerintah mudah tercapai. Penelitian yang dilakukan 

oleh Putri (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Penelitian yang 

dilakukan oleh Haryadi (2012) menyatakan bahwa pengaruh komitmen 

organisasi terhadap kinerja manajerial adalah positif signifikan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Baihaqi (2012) menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian 

Juliana (2011) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Selain itu, 

penelitian Putri (2010) juga menyatakan bahwa komitmen organisasional 

berpengaruh terhadap kinerja. 

      Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja 

perangkat daerah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kinerja Manajerial pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

  Sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari prosedur dan 

kebijakan yang memberikan keyakinan serta kepastian bahwa tujuan dan 

sasaran organisasi telah tercapai (Afrida, 2013). PP No 8 tahun 2006 juga 
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menyatakan bahwa tujuan dari sistem pengendalian intern yaitu untuk 

memberikan keyakinan serta kepastian mengenai efisiensi, efektivitas, 

pencapaian keandalan dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku. Putri (2013) 

menyatakan bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi sistem pengendalian 

intern harus dilakukan dengan efisien dan efektif sesuai dengan 

kompleksitas, ukuran, dan fungsi suatu instansi pemerintah yang 

bersangkutan.  

  Sistem pengendalian intern yang dilakukan dengan efektif, efisien, 

sesuai dengan kompleksitas, ukuran, dan fungsi serta dilakukan oleh 

manajer dengan baik maka manajer akan mendapatkan kepastian dan 

keyakinan mengenai efisiensi, efektivitas, pencapaian keandalan dalam 

pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dan hukum yang berlaku. Manajer yang mendapatkan kepastian 

dan keyakinan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerialnya 

dengan lebih bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pemerintah. 

  Penelitian yang dilakukan Putri (2013) menyatakan bahwa sistem 

pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

manajerial SKPD. Selain itu, pernyataan tersebut juga didukung oleh 

penelitian yaitu Afrida (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian 

intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial 

SKPD.   
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  Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja manajerial pada  

satuan kerja perangkat daerah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Positif 

terhadap Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah 

3. Akuntabilitas Publik dan Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

Akuntabilitas dalam sektor publik akan mampu menjawab 

kekhawatiran pengguna informasi dan para stakeholder. Akuntabilitas 

publik dalam pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kinerja 

manajerial karena dengan adanya akuntabilitas publik maka masyarakat 

akan mengetahui rencana anggaran, dana yang telah digunakan oleh 

pemerintah dan  mengetahui pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh 

pemerintah. Apabila masyarakat mengetahui kegiatan yang sudah terlaksana 

oleh pemerintah dan mengetahui penggunaan dana publik maka pemerintah 

akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Manajer dalam 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat harus menyusun dan 

menggunakan anggaran dengan sebaik mungkin.  

Adanya kepercayaan dari masyarakat akan membuat manajer lebih 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan selalu 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan penggunaan 

dana publik serta pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat. Pemerintah 
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yang memiliki akuntabilitas publik tinggi akan mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat karena sudah melaksanakan tanggung jawab dan  

melaksanakan anggaran dengan sebaik mungkin.  

Penelitian yang dilakukan Putra (2013) menyatakan akuntabilitas publik 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD (Satuan 

Kerja Perangkat Daerah). Penelitian yang dilakukan oleh Hazmi, dkk (2012) 

menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif 

tehadap kinerja manajerial aparatur. Penelitian yang dilakukan Astini, dkk 

(2014) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD di Kabupaten 

Klungkung. Selain itu, pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Sari, dkk (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas 

publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada 

SKPD.   

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat 

daerah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3: Akuntabilitas Publik Berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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4. Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

Partisipasi anggaran dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja 

manajerial pada satuan kerja perangkat daerah. Partisipasi anggaran adalah 

keikutsertaan, keterlibatan dan pengaruh manajer tingkat bawahan dan 

tingkat menengah dalam proses penyusunan anggaran (Chong et.al, 2002). 

Nengsy, dkk (2013) menyatakan bahwa manajer yang ikut terlibat dalam 

penyusunan anggaran akan berusaha untuk lebih memahami dan berusaha 

untuk mencapai tujuan anggaran. Partisipasi anggaran dalam pemerintah 

akan sangat penting bagi para manajer karena manajer akan merasa 

produktif, dihargai dan merasa puas terhadap pekerjaanya. Adanya 

keinginan manajer untuk berusaha memahami dan mencapai tujuan 

organisasi serta adanya sikap dan sifat manajer yang positif maka manajer 

yang mempunyai partisipasi anggaran yang tinggi akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja manajerialnya dengan cara lebih bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan anggaran supaya tujuan pemerintah dapat tercapai.  

Penelitian yang dilakukan Sari (2015) menyatakan bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

manajerial SKPD. Penelitian yang dilakukan Amril (2014) menyatakan 

bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja manajerial SKPD Kabupaten Sijunjung. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kewo (2014) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Sari, dkk (2014) juga meyatakan bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD. 

Penelitian Yanida, dkk (2013) menyatakan bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.  

  Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat 

daerah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H4: Partisipasi Anggaran Berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

5. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kinerja Manajerial pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah  

  Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran 

ditetapkan secara spesifik dan jelas dengan tujuan supaya anggaran mudah 

dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas 

pencapaian sasaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran dalam pemerintah 

dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi apakah baik atau buruk 

secara keuangan. Selain itu, pemerintah yang mempunyai kejelasan sasaran 

anggaran yang tinggi akan membantu para manajer untuk mendapatkan 

informasi mengenai kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan organisasi 

dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

  Manajer yang mempunyai informasi mengenai kondisi pemerintah akan 

membantu dalam menentukan tujuan dan sasaran anggaran dengan jelas dan 

spesifik. Apabila tujuan dan sasaran anggaran ditetapkan secara jelas dan 
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spesifik maka manajer akan mudah untuk memahami serta mengerti 

anggaran. Manajer yang mempunyai harapan untuk dapat menentukan 

tujuan serta sasaran anggaran secara jelas dan spesifik supaya mudah 

dimengerti dan dipahami maka manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja manajerialnya dengan lebih bertanggung jawab dalam 

menentukan sasaran anggaran, sehingga tujuan pemerintah mudah tercapai. 

Penelitian yang dilakukan Hazmi, dkk (2012) menyatakan bahwa 

kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparat 

pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) menyatakan bahwa 

kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

manajerial satuan kerja perangkat daerah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Kewo (2014) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang dilakukan Sari, dkk 

(2014) juga menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD.  

  Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja 

perangkat daerah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H5: Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif terhadap 

Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
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C. Model Penelitian 

 Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

     

 

Gambar 2.1 
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