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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan penelitian terdahulu

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Pengukuran Penelitian Hasil Penelitian 

1 Wandari, 

Sujana, 

Putra (e-

Journal S1 

Ak 

Volume 3 

No. 1 

Tahun 

2015) 

Pengaruh 

Akuntabilita

s, 

Transparansi

, Ketepatan 

Waktu Dan 

Pengawasan 

Internal 

Terhadap 

Kinerja 

Anggaran 

Berkonsep 

Value For 

Money Pada 

Instansi 

Pemerintah 

Di 

Kabupaten 

Buleleng 

Penelitian  ini  

menggunakan 

penelitian  

kuantitatif 

Mengkaji model 

pengaruh  pelaksanaan 

prinsip-pinsip  Good 

Corporate  

Governance yaitu 

akuntabilitas,  

transparansi,  ketepatan 

waktu dan pengawasan 

internal merupakan 

variabel  bebas.  

Sedangkan  variabel  

terikat dalam  

penelitian  ini  yaitu  

kinerja  anggaran  

berkonsep value for 

money.  Teknik  

pengumpulan  data  

yang digunakan  dalam  

penelitian  ini  yaitu  

teknik kuesioner.  

Kuesioner  ini  

ditujukan  kepada 

kepala  dinas  dan  

bendahara  yang 

dituangkan  dalam  

daftar  pertanyaan. 

Berdasarkan  hasil  

penelitian mengenai  

pengaruh akuntabilitas, 

transparansi,  ketepatan 

waktu,  dan 

pengawasan internal   

ada terhadap kinerja 

anggaran berkonsep  

value  for  money, 

maka  dapat  ditarik 

kesimpulan  sebagai 

berikut:  

(1)akuntabilitas

berpengaruh positif

terhadap  kinerja

anggaran berkonsep

value  for money,

(2) transparansi

berpengaruh  positif

terhadap  kinerja

anggaran  berkonsep

value  for money,

(3) ketepatan Waktu

berpengaruh  positif

terhadap  kinerja

anggaran  berkonsep

value  for money,

(4) pengawasan

Internal berpengaruh

positif  terhadap

kinerja anggaran

berkonsep value  for

money,

(5) akuntabilitas,

transparansi,  ketepatan

waktu,  dan

pengawasan  internal

berpengaruh  positif

terhadap  kinerja

anggaran berkonsep

value for money.

2 Debi Putri 

Pertiwi 
(Jom 

FECON 

Vol  2 NO. 

Pengaruh 

Akuntabilitas, 

Transparansi, 

Dan 

Pengawasan 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

survey melalui 

kuesioner. Penyebaran 

kuesioner dilakukan 

1. Akuntabilitas

berpengaruh secara

positif terhadap

pengelolaan anggaran

berkonsep berkonsep
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2 2015) 

 

Terhadap 

Pengelolaan 

Anggaran 

Berkonsep 

Value For 

Money Pada 

Instansi 

Pemerintah  

(Studi 

Empiris Skpd 

Provinsi 

Riau)  
 

Analisis 

Regresi 

Berganda, 

secara langsung kepada 

responden. Teknik 

pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat 

pertanyaan atau 

pernyataan kepada 

responden utuk 

dijawabnya 

(Sugiono,2012:137). 

Data diperoleh dalam 

penelitian ini dengan 

cara menyebarkan 

kuesioner yang 

dilakukan sendiri oleh 

peneliti kepada 

responden, yaitu 

bendahara Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

(SKPD), staf 

akuntasi/pembukuan/ke

uangan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

(SKPD), kepala sub 

bagian keuangan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), serta dibagikan 

kepala bagian Tata 

Usaha/Sekretariat 

Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang 

terdapat di Provinsi 

Riau. 

 

value for money pada 

Instansi Pemerintah 

Provinsi Riau. 

2.Transparansi 

berpengaruh secara 

positif terhadap 

pengelolaan anggaran 

berkonsep value for 

money pada Instansi 

Pemerintah Provinsi 

Riau.   

3.Pengawasan 

berpengaruh secara 

positif terhadap 

pengelolaan anggaran 

berkonsep value for 

money pada Instansi 

Pemerintah Provinsi 

Riau 

 

3 Taufik 

Kurrohman  
(jurnal 

Dinamika 

Akuntansi 

Vol. 5, No. 

1, Maret 

2013, pp. 

1-11) 

Evaluasi 

Penganggaran 

Berbasis 

Kinerja 

Melalui 

Kinerja 

Keuangan 

Yang 

Berbasis 

Value For 

Money  Di 

Kabupaten/K

ota Di Jawa 

Timur 

Metode 

analisis yang 

digunakan 

adalah 

menggunakan  

pendekatan  

kuantitatif 

 

Penelitian  ini 

menggunakan  

pendekatan  kuantitatif  

untuk memberikan  

gambaran  atau lukisan  

secara  sistematis,  

faktual  dan  akurat  

mengenai  fakta-fakta  

dan  keadaan  

sebenarnya tentang 

kinerja Pemerintah  

kabupaten Jember yang 

dilakukan dengan cara . 

mengumpulkan, 

mengklariĕ kasi, 

menganalisis dan 

menginterpretasikan 

data yang diperoleh . 

 

Hasil  pengujian  

hipotesis  dengan  

menggunakan  uji  

beda  statistik  non  

parametrik  yaitu 

wilcoxon  signed  rank  

test menunjukkan  

bahwa  adanya  

perbedaan  sebelum  

dan  sesudah penerapan 

Penganggaran berbasis 

kinerja Pada rasio 

ekonomi dan  efisien..  

Tidak ada perbedaan 

sebelum dan sesudah 

penerapan 

penganggaran berbasis 

kinerja pada  rasio 

efektif 
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4 Like 

Monisa 

Wati  
(Jurnal 

Manajeme

n, Volume 

01, 

Nomor 

01, 

September 

2012) 

Pengaruh  

Praktek 

Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Di Bursa 

Efek 

Indonesia 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

pengujian  

regresi  

sederhana 

 

Sampel perusahaan 

yang akan diteliti 

berjumlah  39  

perusahaan  selama  

periode  tiga tahun.  

Pengukuran penerapan 

GCG dilakukan dengan 

menggunakan skor 

CGPI. 

Berdasarkan  

pendahuluan,  kajian  

teori  dan pengolahan  

data  serta  

pembahasan  yang  

telah dilakukan, maka 

dapat ditarik 

kesimpulan bahwa  

Praktek Good  

Corporate  Governance 

(CGPI) berpengaruh  

signifikan  terhadap  

kinerja keuangan  

perusahaan  yang  

diukur  dengan ROE 

dan NPM pada 

perusahaan yang 

terdaftar di BEI yang 

masuk  dalam  daftar   

pemeringkatan  oleh 

The  Indonesia  

Institute  for  Corporate 

Governance (IICG). 

5 THERESI

A DWI 

HASTUTI 

(SNA Vol 

8 2005) 

Hubungan 

Antara Good 

Corporate 

Governance 

Dan Struktur 

Kepemilikan  

Dengan 

Kinerja 

Keuangan 

(Studi Kasus 

Pada 

Perusahaan 

Yang  

Listing Di 

Bursa Efek 

Jakarta) 

Metode 

analisis yang 

digunakan 

adalah 

Analisis 

diskriptif 

statistik atas 

data Uji 

asumsi klasik 

dan  
Pengujian 

regresi, sert 

voluntary  

disclosure  

sebagai 

proksi 

transparancy 

Penelitian  ini  akan 

menguji  satu  variabel  

dependen,  yaitu  

kinerja  perusahaan  

dan  tiga variabel  

independen  yaitu  

struktur  kepemilikan,   

discretionary  acrrual  

sebagai  proksi 

manipulasi   laba  yang 

Mencerminkan 

akuntabilitas 

Berdasarkan  hasil  

analisis  dan  

pembahasan,  

penelitian  ini  

menghasilkan  

kesimpulan  

sebagai berikut : 

(1).Tidak terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

struktur kepemilikan 

dengan  kinerja    

perusahaan  ditolak.  

(2).Tidak  terdapat  

hubungan  yang   

signifkan  antara 

manajemen  laba  

dengan  kinerja  

perusahaan.  (3).  

Terdapat  hubungan  

hubungan  yang  

signifikan antara 

disclosure dengan  

kinerja perusahaan 
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B. Teori dan Tinjauan Pustaka 

1. Teori Entitas dan Teori Keagenan 

Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono, 2005), dinyatakan 

bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri 

sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain 

yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat 

perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan 

pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi 

kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggungjawab kepada pemilik. Kesatuan usaha 

merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium 

pertanggungjawabannya.  

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah 

diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundangundangan melalui 

penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan 

Negara, yang berbunyi : tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan 

yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka 

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas 

Pelaporan dan Entitas Akuntansi, yang masing-masing menurut alur pikir proses dan dari sudut 

pandang profesi diberi batasan sebagai berikut:  

 Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 

akuntansi yang menurut ketentuan peraturan penrundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.  
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 Entitas Akuntansi adaah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan 

oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 

untuk digabungkan pada entitas pelaporan.  

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (Jensen, 1976) mendefinisikan hubungan 

keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain 

(agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan 

beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dan 

pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk 

memaksimumkan kesejahteraan principal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk 

mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Permasalahan yang 

berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan 

kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen 

tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali manajemen bertrndak 

untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa 

memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder lain, misalnya karyawan, investor, 

kreditor dan masyarakat. 

Dipandang dari sudut pandang teori keagenan diatas. Hubungan antara masyarakat 

dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah 

prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada 

agen, dan memberikan sumberdaya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai 

wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan 

pertanggungjawaban terhadap prinsipal. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya 

dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi) maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga 

yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar. Dalam 

posisi sebagai pihak ketiga inilah sebenarnya peran akuntan sektor publik diharapkan berperan 
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besar. Mengingat bahwa sebagian (atau bahkan sebagian besar) laporan yang diberikan 

pemerintah adalah berbentuk informasi keuangan. Akuntan (dalam hal ini sebagai auditor) 

mempunyai posisi penting dengan alasan bahwa; (1) dia mempunyai akses terhadap informasi 

keuangan, (2) dia mempunyai akses terhadap informasi manajemen, (3) dia independen, (4) dia 

telah mendapat pelatihan profesional, dan (5) dia bisa didapatkan (ada) (Jones, 1990). 

2. Konsep Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance adalah suatu penyelenggaraan negara yang mengarah 

kepada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah-

masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi, yang berlaku bagi semua orang di 

bawah sistem demokrasi Soelendro, (2000) dalam Ulum dan Sofyani (2016:32) 

Menurut Pieris   dan   Nizam   (2008:132),   prinsip-prinsip   Good   Corporate 

Governance adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip Partisipasi  

Prinsip partisipasi menekankan keterlibatan dan peran serta semua pemangku 

kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan, serta pengawasannya. Partisipasi 

dapat diwujudkan secara langsung melalui perwakilan.  

b. Prinsip Hukum dan Aturan (rule of law)  

Prinsip hukum dan aturan (rule of law) berarti bahwa semua kebijakan pemerintahan 

harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkat 

urgensinya yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah. Pelaksanaan tugas dan pelayanan setiap 

aparat dan lembaga pemerintah harus sesuai dengan atau berdasarkan peraturan 
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perundang-undangan tersebut. Hukum dan aturan harus mampu melindungi hak azasi 

manusia terutama hak-hak kelompok minoritas.  

c. Prinsip Transparansi  

Prinsip transparansi berarti bahwa semua penyelenggara pemerintahan harus terbuka 

kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan 

kebijakan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya, terutama setiap orang yang 

berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan.  

d. Prinsip Responsivitas  

Prinsip responsivitas berarti bahwa aparatur pemerintah harus cepat bertindak atau 

merespon harapan, tuntutan, keluhan, dan penderitaan masyarakat yang dinyatakan 

secara langsung atau tidak langsung.  

e. Prinsip Orientasi Konsensus  

Prinsip orientasi konsensus merupakan kelengkapan dari prinsip partisipasi yaitu 

pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan 

sebanyak mungkin anggota serta memperhatikan kepentingan semua unsur atau 

stakeholders.  

f. Prinsip Keadilan dan Kewajaran  

Prinsip keadilan dan kewajaran berarti distribusi tugas dan kewenangan, kewajiban dan 

hak harus dilakukan secara adil (equity) dan wajar (fair) sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Setiap anggota harus dapat 

merasakan diperlakukan sama dengan yang lain, memperoleh imbalan proporsional 

terhadap kontribusinya, serta memperoleh kesempatan untuk berkembang dan 
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meningkatkan kesejahteraannya. 

g. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas  

Prinsip efisiensi dan efektivitas berarti bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas harus 

mengupayakan penggunaan sehemat mungkin sumber-sumber yang terbatas dan 

mencapai hasil seoptimal mungkin, sasaran atau tujuan organisasi. Penggunaan 

sumber-sumber harus tetap mengacu pada kelestarian lingkungan.  

h. Prinsip Akuntabilitas  

Prinsip akuntabilitas berarti bahwa setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber-

sumber, serta penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan, transparan, 

dan terbuka untuk diaudit atau diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun 

melalui lembaga yang independen.  

i. Prinsip Visi Strategis  

Prinsip visi strategis berarti bahwa strategi pelaksanaan tugas masing-masing harus 

disusun dan mengacu pada visi dan misi organisasi.  

Dengan demikian, good governance merupakan cita-cita ideal, di mana untuk 

mencapainya diperlukan masa transisi dan pelaksanaan secara bertahap (gradual), selain itu 

diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait, dan tindakan nyata ke arah 

terselenggarnya good governance guna meraih peluang yang selalu terbuka, (Rosjidi, 

2001:142). 

3.  Konsep Value for Money 

Konsep Value for Money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan 

efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Konsep value for money (VFM) adalah 
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konsep yang penting dalam organisasi sehingga sering kali disebut dengan inti pengukuran 

kinerja sektor publik, (Halim, 2013:132). Pengembangan indikator kinerja berpusat pada 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. 

Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya 

berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, serta efektif artinya 

berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran. 

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang 

mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 

2002:4), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah: 

a. Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. 

Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam 

satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana  organisasi sektor publik  dapat 

meminimalisir  input resources  yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran 

yang boros dan tidak efektif; 

b. Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan 

input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan 

output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan; 

dan  

c. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan 

secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.  

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi konsep Value for 

Money pada organisasi sektor publik (Harryanto dkk, 2007:9), antara lain: 

a. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;  
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b. Meningkatkan mutu pelayanan publik;  

c. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam 

penggunaan resources;  

d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan  

e. Meningkatkan publik cost awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban 

publik.  

Ada empat langkah dalam pengukuran Value for Money Mardiasmo, 2002:133), yaitu: 

a. Pengukuran Ekonomi  

Ekonomi merupakan pengukuran relatif, pengukuran ekonomi hanya 

mempertimbangkan masukan yang dipergunakan.  

b. Pengukuran Efisiensi  

Efisiensi merupakan hal penting dalam konsep Value for Money. Efisiensi diukur 

dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka 

semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.  

c. Pengukuran Efektivitas  

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. 

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan 

telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas 

tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai 

tujuan tersebut. 

d. Pengukuran Outcome  
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Outcome  adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome 

lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa 

mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas 

output dan dampak yang dihasilkan (Smith 1996, dalam Mardiasmo, 2002:134).  

Pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif yang terkait dengan 

penilaian kinerja masa lalu dan peran prospektif yang terkait dengan perencanaan kinerja 

di masa yang akan datang. 

4. Akuntabilitas 

Akuntabilitas (accountability)  secara harfiah dapat diartikan sebagai 

“pertanggungjawaban”, Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak 

atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban atas 

tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada 

pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat. Pada organisasi 

pemerintahan misalnya, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan 

keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat 

secara umum. (Bastian, 2010) 

Jadi, suatu entitas (atau organisasi) yang accountable adalah entitas yang mampu 

menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil 

selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, 

atau masyarakat secara luas) mereviu informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada 

kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan demikian penggunaan istilah 
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akuntabilitas publik mengandung makna yang jelas bahwa hasil-hasil operasi termasuk di 

dalamnya keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil/dianut oleh suatu entitas harus 

dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada publik (masyarakat) dan masyarakat 

harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut. (Ulum dan Sofyani, 2016:40) 

Karena akuntabilitas juga menyangkut fungsi pengawasan, maka informasi yang 

disajikan kepada publik tersebut harus dimungkinkan untuk dapat diaudit oleh aparat 

pengawasan fungsional. Dalam kaitan ini akuntansi pemerintahan sebagai penyedia informasi 

(terutama yang bersifat keuangan) dari aktivitas penggunaan resources oleh entitas pemerintah 

(sektor publik) memegang peranan yang sangat signifikan. Karena tujuan akuntansi 

(pelaporan keuangan) seringkali diturunkan dari tujuan entitas, maka tujuan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat (public) merupakan landasan pelaksanaan akuntansi pemerintahan 

(nonprofit organization). (Ulum dan Sofyani, 2016:41) 

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi 

kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan 

di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam 

memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung 

maupun tidak langsung dari masyarakat. 

Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat 

dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik 

maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukun dan bukan karena sukarela. (Ulum 

dan Sofyani, 2016:42) 

5. Transparansi 

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga 
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diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip Good 

Corporate Governance. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh 

proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan 

dipantau. 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Buku 

Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002:18) 

Adapun beberapa alat ukur transparansi, yaitu:  

a. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi seperti annual reports, brosur, 

leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, 

website, papan pengumuman, koran lokal;  

b. Informasi yang disajikan seperti acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan 

publik, prosedur keluhan; dan  

c. Penanganan keluhan seperti berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of 

respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, 

komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.  

6. Pengawasan 

Pengawasan (controlling) adalah proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa 

suatu kegiatan dilaksanakan terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan dengan mengadakan penilaian, tindakan kooperatif terhadap kegiatan-kegiatan 
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yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang dituju (Sukirno, 2004:99). Menurut 

Terry dan Leslie W. Rue, 2005:10, ”pengawasan adalah mengukur pelaksanaan tujuan, 

menentukan sebab-sebab penyimpangan, dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang 

diperlukan”.  

Keputusan Presiden No, 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pengawasan 

pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah 

daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan 

pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. 

Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen. Menjamin segala sesuatu 

berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. 

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-

sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata 

kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau 

hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi. Melalui 

tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat 

tercapai secara maksimal (Pratuvaliandry, 2004:19). 

Secara umum   terdapat   tiga   indikator   yang  digunakan  dalam   kegiatan 

pengawasan (Gaspersz, 1998:287), yaitu: 

a. Input (masukan) pengawasan  

Input (masukan) pengawasan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran. Input dalam 
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kegiatan pengawasan terkait dengan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, 

sarana dan prasarana, serta waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan aktivitas 

pengawasan.  

b. Proses pengawasan  

Proses pengawasan merupakan tahapan-tahapan yang dilalui selama menjalankan 

aktivitas pengawasan. Proses pengawasan berkaitan erat dengan tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pelaporan.  

c. Output (keluaran) pengawasan  

Output (keluaran) pengawasan adalah sesuatu yang diharapkan dapat dicapai dari suatu 

kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan. Output pengawasan terkait dengan 

laporan hasil pengawasan dan pengaruhnya terhadap obyek yang diperiksa atau pihak-

pihak terkait lainnya.  

7. Anggaran Kinerja 

Menurut Nordiawan, 2006:48, “anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.”  

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang 

menyatakan hal-hal berikut: 

a. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat 

mengembangkan kapsitas organisasi dalam pelayanan. 

b. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. 

c. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukkan serta besarnya pemasukan 

tersebut, (Nordiawan, 2010:70) 
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Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana 

perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana 

anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu 

organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran 

berisi estimasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang, 

(Mardiasmo, 2002:62) 

PP 105/2000 telah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun APBD nya dalam 

bentuk anggaran kinerja, standar kinerja, standar biaya dan benchmark dari setiap jenis 

pelayanan. Anggaran harus didasarkan atas sasaran yang hendak dicapai pada tahun anggaran 

tersebut, adanya standar pelayanan dan adanya ukuran biaya satuan. Setiap unit harus bisa 

merencanakan anggarannya berdasarkan tugas pokok tertentu yang di sertai dengan indikator 

penilaian yang jelas dan bisa diukur sehingga masing-masing tingkat dalam suatu unit akan 

mempunyai tanggungjawab yang jelas. Dengan sistem ini, biaya satuan setiap jenis pelayanan 

harus bisa diukur, sehingga bisa diukur tingkat efisiensi dan efektifitas dari setiap pelayanan. 

Dengan anggaran kinerja akan terlihat hubungan jelas antara input, output dan outcome yang 

mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan kinerja ini, bisa 

terlihat tanggung jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency) dalam melaksanakan 

pelayanan pada masyarakat. Jadi dengan anggaran kinerja, jumlah anggaran yang disediakan 

(input) untuk suatu unit kerja akan setara dengan jumlah pelayanan yang bisa dilakukan unit 

tersebut kepada masyarakat (output). Dikutip dari Ulum dan Sofyani (2016:125) 

C. Rerangka Pemikiran 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Berkonsep Value For Money  

Akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban 

mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-

pihak yang berkpentingan.  

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. 

Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan 

pada pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability), bukan hanya 

pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability).  

Mulya, 2014, dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh akuntabilitas, transparansi 

dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money pada instansi 

pemerintah Kabupaten Bone yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. 

Adrianto, 2012 dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif 

terhadap pengelolaan anggaran.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa akuntabilitas 

memiliki pengeruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money karna setiap 

pelaksanaan anggaran tersebut diperlukan pertanggungjawaban dan terbuka untuk diperiksa. 

Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas suatu anggaran.  

H1: Akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep 

Value for Money. 

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money  
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Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 

untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Pedoman 

Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002).  

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap 

pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi 

kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance antara lembaga eksekutif dan 

legislatif  

Adrianto, 2012 dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh akuntabilitas dan transparansi 

terhadap pengelolaan anggaran di Universitas Bina Nusantara yang mana hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwaTransparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa transparansi 

memiliki pengeruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money karna dalam 

setiap penyelenggaran pemerintah harus terbuka masyarakat umum. Agar pengumuman 

anggaran bisa didapat setiap waktu dan mudah didapatkan oleh publik.  

H2:Transparansi berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep 

Value for Money. 

Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money  

Pengawasan anggaran daerah dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran anggaran 

daerah, dengan metode pembukuan yang tertib dan metode pengawasan keuangan daerah 

sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku. Pengawas Extern  

Pengawasan terhadap pelaksaanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk 

memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. 
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Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan,anggota dewan harus mempunyai bekal 

pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran 

atau penyimpangan alokasi anggaran.  

Anugriani (2014) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh akuntabilitas, 

transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money pada 

instansi pemerintah Kabupaten Bone yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. 

Suparno (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh 

signifikan terhadap pengelolaan anggaran.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa pengawasan 

memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money karna 

pengawasan anggaran dilaksanakan untuk meminalisir kebocoran anggaran, dengan metode 

pembukuan yang tertib, dan metode pengawasan anggaran daerah sesuai undang-undang agar 

efektif dan efesien pada setiap satuan kerja perangkat daerah.  

H3:Pengawasan berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep 

Value for Money. 

 


