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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini 

yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) menguji tentang Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini mengindikasi 

bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi 

tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan Rohman (2013) menguji Pengaruh 

Kejelasan Sasaran Anggran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. 

Dimana variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungn yang 

tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan kejelasan anggaran 

berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Sedangkan untuk sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan merupakan variabel intervening / 

variabel yang memediasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Putra (2013) telah melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja 
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Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil penelitian 

membuktikan bahwa 1) Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja manajerial SKPD (H1 diterima), 2) Kejelasan sasaran 

anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD 

(H2 diterima). 

Yulianti (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan 

Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Manajerial Instansi 

Pemerintah. Hasil pengujian beberapa hipotesis ditemukan bahwa variabel 

kejelasan sasaran anggaran, variabel kesulitan sasaran anggaran, variabel 

pengendalian akuntansi, dan variabel sistem pelaporan berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2011) 

tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan 

Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

Kota Jambi yang mana berdasarkan hasil analisisnya disimpulkan bahwa 

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan  sistem 

pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di Kota Jambi 

mempunyai pengaruh positif signifikan. Secara persial yang memiliki 

pengaruh negatif yaitu variabel X1 (kejelasan sasaran anggaran) dan X2 

(pengendalian akuntansi). Variabel yang memiliki pengaruh positif yaitu 

variabel sistem pelaporan (X3). 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Grand Theory (Signalling Theory) 

Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang 

diterima oleh masing – masing pihak tidak sama, dengan kata lain teori 

sinyal berkaitan dengan asimetri informasi. Teori sinyal menunjukkan 

adanya asimetri informasi antara managemen perusahaan dengan pihak – 

pihak yang berkepentingan dengan informasi. Manajer perlu memberikan 

informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan melalui penerbitan 

laporan keuangan. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna 

laporan keuangan. Sinyal ini berupa berupa informasi mengenai apa yang 

sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. 

Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.  

Adanya kejelasan sasaran anggaran mengacu pada anggaran yang 

telah dibuat dan dapat dimengerti secara jelas dan spesifik sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan sebelumnya berdampak baik terhadap kinerja 

atau aktivitas manajerial dari aparat itu sendiri. Apabila dilakukan 

pengendalian akuntansi yang baik para manajer dapat mengontrol biaya 

dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang meningkat. Sehingga 

terciptanya kualitas kinerja yang baik pula pada suatu instansi pemerintah 

tersebut. Hal ini dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena 

mengidentifikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila 

terjadi ketidakjelasan sasaran anggaran dan laba yang dilaporkan menurun 
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maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap 

sebagai sinyal yang jelek.  

2. Kejelasan Sasaran Anggaran 

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan 

anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran 

tersebut dapat dimengerti oleh orang bertanggungjawab atas pencapaian 

sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, 

maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai 

tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran 

anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. Adanya sasaran anggaran 

yang jelas akan mempermudah mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan tugas suatu organisasi. Ketidakjelasan sasaran 

anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung dan 

pasti merasa tidak puas dengan apa yang dilakukannya.  

Menurut Locke dan Lathan (1984) sasaran adalah apa yang hendak 

dicapai oleh karyawan. Jadi kejelasan sasaran anggaran akan mendorong 

manajer lebih efektif dan melakukan yang terbaik dibandingkan dengan 

sasaran yang tidak jelas. Terdapat 7 indikator yang diperlukan agar dalam 

pengukuran sasaran efektif, yaitu:  

1) Membuat secara terperinci tujuan umum tugas – tugas yang harus 

dikerjakan 
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2) Menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur 

3) Menetapkan standar atau target yang ingin dicapai 

4) Menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan 

5) Menetapkan sasaran prioritas 

6) Menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya 

7) Menetapkan kebutuhan koordinasi 

Keterlibatan individu dalam penyusunan anggaran akan 

membuatnya memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut, 

serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang 

ada. Selanjutnya target – target anggran yang disusun akan sesuai dengan 

sasaran yang akan dicapai. 

3. Kinerja Manajerial 

Kinerja Manajerial adalah hasil proses aktivitas manajerial yang 

efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

laporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Adapun 

faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial menurut Amstrong (1998), 

antara lain : 

1) Faktor Pribadi (Kepercayaan diri, keahlian, motivasi dan 

komitmen) 

2) Faktor Kepemimpinan (Kualitas keberanian, pedoman, pemberian 

semangat pada manajer dan pemimpin kelompok suatu organisasi). 

3) Faktor Tim atau Kelompok (Sistem pekerjaan maupun fasilitas 

yang disediakan oleh organisasi tersebut) 
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4) Faktor Situasional ( Perubahan dan Tekanan dari lingkungan baik 

internal dan ekstrenal). 

Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian 

organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan 

reward and punishment system. Sistem pengukuran kinerja sektor publik 

membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui 

alat ukur finansial dan non finansial. 

4. Pengendalian Intern 

Pengendalian Intern menurut Widjayanto (1984:4) adalah sistem 

yang terjalin dalam organisasi dengan menerapkan berbagai metode dan 

cara atau tolak ukur lainnya dengan tujuan agar kegiatan berjalan menurut 

apa yang digariskan. 

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah menyatakan bahwa proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 

oleh pimpian dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem 

Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh 

dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Pengertian pengendalian intern dalam arti luas dibagi menjadi 2 

bagian yaitu pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi.  
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1. Pengendalian administrasi  

Meliputi (dan tidak terbatas pada) rencana organisasi serta 

prosedur – prosedur dan catatan – catatan yang berhubungan 

dengan proses pembuatan keputusan yang mengarah kepada 

tindakan manajemen untuk menyetujui atau memberi wewenang.  

2. Pengendalian Akuntansi 

Menurut Anthony (2005:3) dalam Yulianti (2014)  

pengendalian adalah suatu perangkat yang mengukur dan meneliti apa 

yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dilakukan, 

sedangkan pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk 

menjamin bahwa langkah – langkah penyusunan dan pencatatan telah 

dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas –aktivitas 

organisasi. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori – kategori 

berikut:  

1) Otoritas transaksi dan aktivitas yang layak  

2) Pemisahan tugas 

3) Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi 

(perolehan)  

4) Mengubah pengendalian managemen  

5) Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan 

6) Pengamanan aset, catatan, dan data 

7) Pengecekan kinerja yang independen  
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C. Pengembangan Hipotesis 

Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Instansi 

Pemerintah Daerah  

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian 

akuntabilitas kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran 

daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Oleh sebab 

itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan 

dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk 

melaksanakannya. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan 

mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai 

tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Hal inilah yang brimplikasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Putra (2013) mengatakan dengan adanya kejelasan sasaran anggaran 

mengacu pada anggaran yang telah dibuat dan dapat dimengerti secara jelas 

dan spesifik sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya 

berdampak baik terhadap kinerja atau aktivitas manajerial dari aparat itu 

sendiri. Adanya kejelasan sasaran anggaran kinerja suatu unit kerja organisasi 

dinilai baik secara finansial. Sasaran anggaran yang jelas akan  memudahkan 

aparat untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya target-target 

anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh 

pemerintah daerah, sebaliknya apabila tidak adanya kejelasan sasaran 

anggaran aparat akan memiliki sedikit informasi mengenai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan target-target 
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telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan adanya sasaran 

anggaran yang jelas diharapkan aparat pemerintah daerah dalam hal ini 

masing-masing SKPD mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial Instansi Pemerintah Daerah.  

Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial Instansi 

Pemerintah Daerah 

 Bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan 

mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja 

keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten 

dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja 

keuangan ini dalam rangka pemenuhan hak – hak masyarakat, yaitu hak 

untuk mendapatkan anspirasi dan pendapatannya, hak diberi penjelasan, 

dan hak menuntut pertanggungjawaban. Oleh sebab itu pemerintah perlu 

memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian 

akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Pada 

Anjarwati (2012) pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebabkan oleh banyaknya dana 

yang tidak terserap dan belum lagi banyaknya alokasi dana yang 

diperuntukkan bagi belanja aparatur dari pada belanja langsung untuk 

rakyat. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan 

hipotesis sebagai berikut:  
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H2: Pegendalian Akuntansi  berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial Instansi Pemerintah Daerah. 

D. Kerangka Pemikiran Teoritis (dalam bentuk bagian alur/diagram) 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel agar variabel-variabel 

penelitian dapat dioperasikan. Sesuai dengan judul penelitian tersebut 

diatas, maka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang harus diteliti, 

yaitu variabel independen (X1 dan X2) sebagai variabel bebas dan variabel 

dependen (Y) sebagai variabel terikat. 

Adapun penjelasan untuk setiap variabel adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan/dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

Kinerja Manajerial.  

2. Variabel Independen (X) 

Variabel indipenden atau variabel bebas yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variable X1 adalah Kejelasan Sasaran Anggaran dan X2 

adalah Pengendalian Intern. 
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