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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah daftar yang 

memuat rincian penerimaan Negara dan pengeluaran atau belanja negara selama satu 

tahun yang ditetapkan dengan undang-undang untuk masa satu tahun, mulai dari 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (disebut tahun fiskal). APBN 

terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Mahsun et al, 

2011; 80). Secara sederhana, struktur APBN dapat ditunjukkan sebagai Penerimaan 

Dalam Negeri. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat 

kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, 

alat pemotivasi, alat untuk menciptakan ruang publik. 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang 

memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran atau belanja daerah selama satu 

tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) untuk masa satu tahun, mulai 

dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai 

dengan kebutuhan penyelenggaran pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. 

Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak 

melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Penyusunan 

Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) 

dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara (Mahsun et al, 2011; 81-82). 

 Transaksi keuangan daerah mencangkup tiga jenis transaksi, yaitu; transaksi 

penerimaan, transaksi belanja dan transaksi pembiayaan. Transaksi penerimaan 

daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang 

menambah ekuitas dana. Transaksi penerimaan daerah antara lain; penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya transaksi belanja daerah meliputi semua 

pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. 
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Klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintah dan program atau 

kegiatan. Sedangkan transaksi pembiyaan daerah meliputi semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pemerintah menetapkan langkah kebijakan untuk percepatan penyerapan 

anggaran yaitu memberikan fleksibilitas/kewenangan yang lebih luas kepada 

Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melakukan 

revisi anggaran. Juga meningkatkan sosialisasi agar tidak terjadi pemblokiran, 

menyusun Pedoman dalam Pengajuan Ijin Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri 

Keuangan kepada kementerian/lembaga, dan melakukan revisi/penyempurnaan 

terhadap peraturan yang berpotensi menghambat pencairan anggaran. 

DPRD Kota Salatiga menilai kinerja eksekutif pada 2013 ini buruk. Penilaian 

tersebut didasarkan pada Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 

TA 2013 yang ditaksir mencapai Rp 197.164.319.013. Besarnya TA 2013 

dikarenakan sejumlah kegiatan yang ditetapkan pada APBD 2013 dan APBD 

Perubahan 2013 tidak terlaksana sehingga realisasi belanja modalnya relatif rendah, 

hanya terserap 40,20%. Adanya silpa yang cukup besar ini menunjukkan kinerja 

eksekutif buruk dan tidak memuaskan rakyat (KoranSindo, 2013). 

Ketua DPRD Kota Salatiga mewanti-wanti eksekutif untuk bisa lebih banyak 

menyerap anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 2014. Dewan meminta 

eksekutif untuk konsisten dan melaksanakan semua kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam APBD 2014. Sebab, kegiatan yang tidak terlaksana akan menimbulkan silpa 

dan anggaran yang dialokasikan menjadi mubazir. Dengan silpa yang cukup besar, 

berarti pembangunan tidak berjalan semestinya (SuaraMerdeka.com, 2014). 

Dalam konsep dasar ilmu ekonomi, basic problem yang dihadapi oleh 

manusia adalah keterbatasan sumber dana sebagai alat pemenuhan kebutuhan 
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dihadapkan pada kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas. Basic problem ini juga 

dihadapi oleh suatu Negara termasuk Indonesia. Sumber-sumber penerimaan Negara 

yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, 

mengharuskan pemerintah menyususn prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran 

yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu, ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi 

target, berarti telah terjadi infesiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. 

Kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. 

Rendahnya penyerapan anggaran adalah salah satu indikator kinerja anggaran 

yang buruk. Pada Pemerintahan Kota Salatiga, kinerja anggaran yang buruk dapat di 

sebabkan oleh tingkat pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. 

Ketidakpahaman pelaku terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

membuat pelaku pada organisasi tersebut tidak berani mengambil resiko karena takut 

menyalahi aturan yang berdampak pada serapan anggaran yang rendah. Sistem dan 

prosedur sebagai pedoman penyusunan anggaran hingga membuat 

pertanggungjawaban anggaran. Tingkat pemahaman pelaku terhadap sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan berkaitan erat dengan kinerja dalam melaksanakan 

anggaran (Yuliani et al, 2010).  

Dalam membuat kebijakan dan melaksanakan anggaran  juga turut 

dipengaruhi oleh kondisi pihak eksternal. Dalam hal ini, misalnya tuntutan dari 

Gubernur/Bupati/Walikota, kritikan dari masyarakat, perhatian lebih dari LSM 

(Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pemberitaan media masa. Tekanan yang 

diberikan oleh pihak-pihak ini dapat berupa peraturan, undang-undang dan kebijakan 

lainnya.  Seperti yang dikemukakan oleh DiManggio dan Powell (1983) bahwa 

tekanan eksternal berasal dari organisasi lain dimana organisasi tersebut bergantung. 

Tekanan eksternal yang tinggi, dalam hal ini berupa tuntutan, peraturan dan kritikan 

akan mempengaruhi kinerja organisasi dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga 
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dibutuhkan komitmen organisasi yang tinggi upaya untuk meningkatkan kinerja 

satuan kerja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. 

Adanya permasalahan dalam kinerja anggaran yang buruk pada Pemerintahan 

di Kota Salatiga, maka penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran pada 

Pemerintahan Kota Salatiga. Adapun manfaat atau kontribusi yang diberikan dari 

penelitian ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang terkait dengan ilmu akuntansi sektor publik, agar peneliti 

maupun pembaca makalah penelitian ini dapat mengetahui apakah pengaruh tekanan 

eksternal, komitmen organisasi dan tingkat pemahaman sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja anggaran khususnya di Pemerintahan Kota Salatiga.   

TINJAUAN LITERATUR 

Teori Institusional (Institutional Theory) 

 Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan 

lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah 

struktur dan proses (Meyer dan Roman, 1977). Teori institusional digunakan untuk 

menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik (Scott 

dalam Villadsen, 2011). Teori institusional terkenal sebagai penjelas yang kuat dan 

popular, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan 

oleh faktor eksternal (Frumkin dan Galaskiewicz, 2004), faktor sosial (Scott, 2004), 

faktor lingkungan (Jun dan Weare, 2010). Bagi organisasi pemerintah, secara umum 

yang diutamakan adalah terkait legitimasi dan kepentingan politik. Teori institusional 

berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki 

kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau 

harapan sosial dimana organisasi berada (DiMaggio dan Powell, 1983). 
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Isomorfisme Institusional (institutional Isomorphism) 

 Tekanan institusional yang diberikan pada organisasi akan menyebabkan 

perubahan organisasi menuju homogenitas (isomorphic) (Meyer dan Rowan, 1977). 

Isomorfisme adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk 

menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama 

(DiMaggio dan Powell, 1983). DiMaggo dan Powell (1983) melihat ada tiga bentuk 

isomorphic yaitu, pertama; mimetic, yaitu peniruan organisasi terhadap organisasi lain 

sebagai respon adanya ketidakpastian, kedua; coercive yang menunjukkan bahwa 

organisasi mengambil beberapa bentuk atau melakukan adopsi terhadap organisasi 

lain karena tekanan-tekanan Negara (pengaruh politik) dan organisasi lain atau 

masyarakat yang lebih luas (masalah legitimasi), dan ketiga; normative terkait dengan 

norma-norma yang berlaku. Perubahan dalam lingkungan lembaga organisasi dapat 

disebabkan oleh homogenitas yang pada akhirnya menimbulkan rangsangan atau 

hambatan terhadap praktik-praktik organisasi yang baru, termasuk dalam hal praktik 

akuntansi (Chang, 2007). 

Tekanan Eksternal 

 Tekanan eksternal adalah suatu daya dari luar organisasi yang membatasi 

ruang gerak organisasi dalam melaksanakan tugas (Frumkin and Galaskiewicz, 2004). 

Tekanan eksternal dalam teori institusional yang lebih dikenal sebagai bentuk 

isomorfisme koersif merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang 

diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan 

harapan budaya masyarakat dimana organisasi menjalankan fungsinya (DiMaggo dan 

Powell, 1983). Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh 

pemerintah, peraturan, atau lembaga lain (Ashworth, 2009). Menurut Nay (2011) 

tekanan eksternal dapat dirasakan melalui banyaknya peraturan legal, budaya 

birokrasi organisasi dan adanya klaim atau tuntutan langsung pemangku kepentingan. 

Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih 

baik. Kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya 
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kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi, sehingga 

hanya menekankan aspek-aspek positif agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak 

di luar organisasi (Hess, 2007). Perubahan organisasi yang didasari kekuatan koersif 

akan menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan pengaruh politik dari pada 

teknis (Ashworth, 2009). 

 Dengan demikian, berhasil atau tidaknya proses perencanaan yang 

terealisasikan tergantung pada seberapa banyak tekanan yang datang dari pihak-pihak 

eksternal. Berdasarkan teori dan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis pertama 

sebagai berikut: 

H1: Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. 

Komitmen Organisasi 

 Komitmen adalah sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan 

sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu (Aranya dan Ferris, 

1984). Komitmen terhadap pekerjaan merupakan suatu keyakinan dan penerimaan 

seseorang akan nilai-nilai pekerjaan dan keinginan untuk tetap mempertahankan 

keanggotaannya pada profesi atau pekerjaan tersebut (Hidayat, 2010). 

 Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kuatnya keinginan untuk tetap 

sebagai anggota organisasi, bekerja keras sesuai sasaran organisasi, serta menerima 

nilai dan tujuan organisasi (Luthans, 2005). Komitmen organisasi dibangun atas dasar 

kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu 

mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. 

Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi 

pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai 

organisasi yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga kinerjanya 

dapat meningkat (Taufik dan  Kemala, 2013). 

Ada tiga komponen komitmen menurut Allen dan Meyer (1990): 
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1. Komponen affective, berkaitan dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan 

pegawai di dalam suatu organisasi. 

2. Komponen normative, merupakan perasaan-perasaan pegawai tentang 

kewajiban yang harus ia berikan kepada organisasi. 

3. Komponen continuance, berarti komponen berdasarkan persepsi pegawai 

tentang kerugian yang dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. 

Allen dan Meyer berpendapat bahwa setiap komponen memiliki dasar yang 

berbeda. Pegawai dengan komponen affective tinggi bergabung dengan organisasi 

karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara itu pegawai 

dengan komponen kontinyu tinggi tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena 

membutuhkan organisasi. Pegawai yang memiliki komponen normative yang tinggi 

tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya. 

 Berdasarkan teori dan uraian di atas, tinggi rendahnya komitmen seseorang 

terhadap organisasi akan menentukan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi 

tersebut. Dapat diduga bahwa kinerja organisasi sangat bergantung pada besarnya 

komitmen anggota organisasi yang ada. Maka dapat dirumuskan hipotesis kedua 

sebagai berikut: 

H2: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. 

Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses 

identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan 

kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Standar 

Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari 
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prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 

akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 

organisasi pemerintah. 

Menurut Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang sistem 

dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah Kota Salatiga pasal 1 menyebutkan 

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah merupakan pedoman bagi 

penyusun, pelaksana, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

daerah disusun dalam upaya terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah dan 

barang daerah yang memenuhi asas tertib, transparan, akurat dan akuntabilitas. 

Paham mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan 

pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan 

(Poerwadarminta 2006). Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman sistem 

dan prosedur pengelolaan keuangan adalah orang yang mengerti dan dapat 

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan untuk 

menyusun laporan keuangan berpedoman pada prinsip dan standar yang berlaku serta 

paham adanya unsur pengendalian intern.  

Dengan demikian semakain tinggi tingkat pemahaman seseorang atas sistem 

dan prosedur pengelolaan keuangan maka semakin tinggi pula tingkat kinerja dalam 

pencapaian target penyerapan anggaran. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis 

ketiga sebagai berikut: 

H3: Pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh positif 

terhadap kinerja anggaran. 

Kinerja Anggaran 

 Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 
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misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi 

(Mahsun et al, 2011; 141). Menurut Mulyadi (1993) anggaran adalah suatu rencana 

kerja yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang mencangkup 

jangka waktu satu tahun.  Dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 

tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, kinerja anggaran dikaitkan 

dengan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran. Gasperst dalam Taufik dan Kemala (2013) menilai 

kinerja sektor publik dengan mengukur aspek; perencanaan, penilaian internal, 

penilaian eksternal, pernyataan visi dan misi, prinsip organisasi, sasaran dan tujuan 

organisasi. Pada aspek perencanaan dapat diukur berdasarkan realisasi anggaran yang 

sesuai. Sedangkan aspek penilaian internal dan eksternal sesuai dengan harapan yang 

diinginkan. Pada aspek pernyataan visi dan misi harus sesuai dengan realisasi. Pada 

aspek prinsip organisasi yaitu dalam menjalankan kegiatan harus patuh terhadap 

prinsip organisasi. Pencapaian sasaran organisasi dan tujuan organisasi harus 

terlaksana. 

Model Penelitian 

Rancangan pengujian hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran adalah sebagai 

berikut: 

 

          (+) 

 (+) 

 

      (+)       

 

Tekanan Eksternal 

(X1) 

Komitmen Organisasi 

(X2) 

 

Pemahaman Sistem 

Dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan 

(X3) 

Kinerja Anggaran (Y) 
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Arah kaitan dalam proposisi adalah arah positif; terjadi kalau perubahan pada sebuah 

peubah (X) dalam proposisi diikuti perubahan searah pada peubah (Y) (Ihalauw, 

2008; 91). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menerapkan 2 pendekatan sekaligus yaitu kuantitatif dan 

kualitatif, dengan tujuan bisa memberikan pemahaman yang luas tentang masalah-

masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari kuesioner 

yang disebar ke responden yang terkait langsung dengan anggaran yang 

menyebabkan silpa tinggi pada Pemerintahan Kota Salatiga. Sedangkan data 

kualitatif diperoleh dari wawancara mendalam dengan responden yang mengetahui 

keseluruhan anggaran di Pemerintahan Kota Salatiga. 

Populasi dari penelitian ini adalah 8 SKPD di pemerintahan Kota Salatiga. 

Sampel penelitian adalah 47 orang yang merupakan pejabat kepala bidang (kabid) 

perencanaan, kabid pelaksana kegiatan, kepala bagian akuntansi dan staf pada 5 

SKPD yang penyerapan anggarannya paling rendah dan 3 SKPD yang mengetahui 

keseluruhan pengelolaan keuangan. Pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling yang berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, yaitu: sampel 

yang mengetahui pengelolaan keuangan seluruh SKPD di Pemerintahan Kota 

Salatiga dan SKPD yang tingkat penyerapan anggarannya paling rendah. Responden 

yang terpilih yaitu; BAPPEDA sebagai pembuat rencana anggaran, DPPKAD sebagai 

tempat masuk dan keluarnya dana/anggaran, Bagian Administrasi Pembangunan 

Setda Kota Salatiga sebagai tempat koordinasi dan 5 SKPD terbesar yang 

memberikan kontribusi silpa tinggi di Kota Salatiga, yaitu; Dinas Kesehatan Kota 

(DKK), Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kota (CIPKATARU), Dinas Bina Marga 

dan PSDA Kota Salatiga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA), 

Dinas Pertanian dan Perikanan. Masing-masing SKPD terdapat 6 responden, tiap 

bagian terdapat 2 responden yaitu kepala bidang dan stafnya. 
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Keterangan 
Jumlah 

Sampel 

Jenis 

Kelamin 
Lama Bekerja Jabatan 

L P <5 5-10 >10 
Kabid/

Kabag 
Staf Responden untuk 

dinas: 

1. Berhubungan 

dengan 

perencanaan 

anggaran 

12 3 9 1 2 9 6 6 

2. Berhubungan 

dengan 

pelaksana 

anggaran 

12 5 7 4 1 7 6 6 

3. Berhubungan 

dengan 

pembukuan/a

kuntansi 

12 5 6 2 1 8 6 5 

Responden untuk 

badan: 
 

1. Berhubungan 

dengan 

perencanaan 

anggaran 

4 3 1 1 2 1 2 2 

2. Berhubungan 

dengan 

pelaksana 

anggaran 

4 3 1 2 1 1 2 2 

3. Berhubungan 

dengan 

pembukuan/a

kuntansi 

4 3 1 2 - 2 2 2 

Jumlah sampel 48 22 25 12 7 28 24 23 

Kuesioner yang 

tidak kembali 

(1)        

Total sampel 

penelitian 

47        
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Tabel 1 

Definisi Operasional dan Indikator Empirik 

Variabel Definisi Operasional Indikator empirik 

Tekanan 

Eksternal 

Tekanan formal dan informal 

yang diberikan pada organisasi 

oleh organisasi lain dimana 

organisasi tergantung dengan 

harapan budaya masyarakat 

dimana organisasi menjalankan 

fungsinya. 

 Peraturan Pemerintah Pusat, 

Gubernur/Walikota 

 Frekuensi perubahan peraturan 

 Kritik dari masyarakat 

 Perhatian lebih dari LSM 

 Pemberitaan media masa 

Komitmen 

Organisasi 

Perjanjian atau keterikatan 

untuk melakukan sesuatu yang 

terbaik dalam organisasi atau 

kelompok tertentu. 

 Kepercayaan pekerja atas nilai-

nilai organisasi 

 Kerelaan pekerja membantu 

mewujudkan tujuan organisasi 

 Loyalitas untuk menjadi 

anggota organisasi 

 Pembenahan atas kurangnya 

ketrampilan 

 Pendidikan yang berkelanjutan 

dalam internal unit 

Pemahaman 

Sistem dan 

Prosedur 

Pengelolaan 

Keuangan 

Pengertian dan kemampuan 

untuk melakukan perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban keuangan 

yang berpedoman pada prinsip 

dan standar yang berlaku, serta 

paham adanya unsur 

pengendalian intern. 

 

 Dokumen dan formulir yang 

digunakan 

 Pengetahuan tentang sistem dan 

prosedur pengelolaan 

keuangan: 

a. rencana anggaran 

b.pencatatan 

c.pelaporan 

 pengetahuan tentang adanya 

mekanisme pemeriksaan dan 

penilaian terhadap kinerja 

Kinerja 

Anggaran 

Keluaran/hasil dari 

kegiatan/program yang telah 

dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran.  

 Kesesuaian pernyataan visi dan 

misi dengan realisasi 

 Kepatuhan terhadap prinsip 

organisasi 

 Pencapaian sasaran organisasi 

dan tujuan organisasi 

 Perencanaan sama dengan 

realisasi 

 Penilaian internal dan eksternal 

sesuai harapan 
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Bentuk kuesioner yang dipilih adalah kuesioner terstruktur. Kuesioner 

terstruktur adalah kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban, 

sehingga responden hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Bentuk 

jawaban kuesioner terstruktur adalah tertutup, artinya pada setiap item sudah tersedia 

berbagai alternatif jawaban (Muhidin dan Abdurahman, 2007; 26). Dalam penelitian 

ini, masing-masing ukuran dinilai dengan skala likert 1 sampai 4. Setiap variabel 

dalam penelitian ini akan diberikan 4 alternatif jawaban, yaitu: Sangat Tidak Setuju 

(STS) diberi skor 1, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Setuju (S) diberi skor 3, dan 

Sangat Setuju (SS) diberi skor 4. Peneliti tidak menggunakan skala likert 1 sampai 5 

karena untuk menghindari jawaban netral atau keragu-raguan. 

Teknik dan Langkah Analisis 

 Pendekatan Kuantitatif 

Peneliti menyebar kuesioner pada 8 SKPD yang ada di pemerintahan Kota 

Salatiga yang terdiri dari dinas dan badan. Kuesioner yang kembali sebanyak 47 

kuesioner dari 48 kuesioner atau tingkat pengembalian (response rate) kuesioner 

penelitian sebesar 97,9%. Pengambilan sampel dilakukan pada dua hari yang berbeda, 

sehingga dilakukan uji respon bias. Tidak ada respon bias sehingga 47 kuesioner 

yang kembali dapat digunakan untuk analisis. Untuk pendekatan kuantitatif, 

kuesioner yang telah diisi oleh responden tersebut dikuantitatifkan terlebih dahulu. 

Sehingga menghasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis 

melalui program SPSS (Statistical Package for Social Science). 

Setelah data terkumpul terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas dan validitas. 

Uji reliabilitas dan validitas diperlukan sebagai upaya memaksimalkan kualitas alat 

ukur, agar bias proses pengukuran dapat diminimalkan. Dengan demikian dapat 

dikatankan bahwa reliabilitas dan validitas adalah tempat kedudukan untuk menilai 

kualitas semua alat dan prosedur pengukuran. Suatu instrumen pengukuran dikatakan 

reliable jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Sedangkan suatu 



25 

 

instrument pengukuran dikatakan valid jika instrument dapat mengukur sesuatu 

dengan tepat apa yang hendak diukur. 

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi 

linear berganda. Model regresi linear dapat disebut sebagai model yang baik jika 

memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu, uji asumsi klasik sangat diperlukan 

sebelum melakukan analisis regresi (Sarjono dan Julianita, 2011; 53). Model regresi 

ini harus terbebas dari asumsi klasik terlebih dahulu supaya data dapat dikatakan 

bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. 

Selanjutnya adalah melakukan pengujian model dengan menggunakan analisis 

regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis 

regresi sederhana. Kegunaannya, yaitu untuk meramalkan nilai variabel terkait (Y) 

apabila variabel bebasnya (X) dua atau lebih. Analisis regresi berganda adalah alat 

untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel 

terikat. Untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal 

antara dua atau lebih variabel bebas X1, X2, X3 terhadap suatu variabel terikat Y. 

Persamaan model empiris yang digunakan untuk meneliti pengaruh X1, X2 dan X3 

terhadap Y dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Y=α+β1X1+ β2X2+ β3X3+e 

Keterangan: 

Y = Kinerja anggaran 

X1 = Tekanan Eksternal 

X2 = Komitmen Organisasi 

X3 = Pemahaman Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

β1 β2 β3= Koefisien X1 X2 X3 

α = Konstanta 

e = error 
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 Analisis regresi linear digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas. Adapun pengujian hipotesis secara 

statistiknya, yaitu: 

1. Uji statistik t, pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. 

2. Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat/dependen. 

3. Nilai R pada intinya untuk mengukur seberapa besar hubungan antara 

independen variabel dengan dependen variabel. Sedangkan nilai R square (R
2
) 

atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 

adalah diantara nol dan satu. Jika independen variabel lebih dari satu, maka 

untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, nilai 

yang digunakan adalah nilai adjusted R
2
. 

 Pendekatan Kualitatif 

Untuk mengklarifikasi hasil analisis kuantitatif, maka peneliti melakukan 

wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan laporan keuangan untuk seluruh 

SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Salatiga. Agar peneliti memperoleh 

pemahaman yang jelas tentang realitas dan kondisi sesunggunghnya. Hasil analisis 

tersebut menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu metode untuk 

mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks (Bell, 2001). Analisis isi 

ditekankan pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-

simbol, memaknakan isi interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 

2001; 220). Berkaitan dengan kinerja penyerapan anggaran, sampel populasi 
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penelitian yang ditentukan nantinya harus dapat menghasilkan gambaran yang 

reliable atau dapat dipercaya dari seluruh populasi. Transkrip wawancara akan 

menjadi pedoman peneliti untuk melakukan wawancara kepada responden. Pemilihan 

responden wawancara diambil berdasarkan badan dan dinas yang mengetahui sejak 

rencana anggaran hingga laporan pertanggungjawaban keuangan seluruh SKPD yang 

ada di Pemerintahan Kota Salatiga, yaitu; Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan di BAPPEDA, Kepala Bagian Akuntansi di DPPKAD dan Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan Setda Kota Salatiga. Wawancara dilakukan dengan 

bertatap muka langsung. Rata-rata waktu wawancara yang dilakukan berkisar 15-20 

menit. 

HASIL PENELITIAN 

Statistik Deskriptif 

 Mean dari variabel pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

adalah 3,094 dan dapat disimpulkan rata-rata responden sangat paham terhadap 

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Mean dari variabel tekanan eksternal 

adalah 2,715 dan dapat disimpulkan rata-rata responden menjawab tekanan eksternal 

yang ada tinggi.  Mean dari variabel komitmen organisasi adalah 3,078 dan dapat 

disimpulkan responden memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan 

anggaran. Mean dari variabel kinerja anggaran adalah 3,053 dan dapat disimpulkan 

rata-rata kinerja anggaran baik. 

 Sedangkan Standar Deviasi menggambarkan seberapa jauh bervariasinya data. 

Jika nilai dispersi/varians lebih kecil dari nilai mean, maka nilai mean dapat 

digunakan sebagai representasi yang baik dari keseluruhan data. Menurut perhitungan 

dispersi/varians pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, tekanan 

eksternal, komitmen organisasi dan kinerja anggaran memiliki dispersi/varians lebih 

kecil dari nilai mean, yaitu; pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

2,3, tekanan eksternal 2, komitmen organisasi -3,2, kinerja anggaran -3,4. Maka 
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semua nilai mean dari variabel independen dan dependen dapat merepresentasi 

seluruh data dengan baik (http://statistik_standar_deviasi). 

Tabel 2 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Pemahaman sistem 

dan prosedur 
47 2.2 4.0 3.094 .5156 

Tekanan eksternal 47 2.0 4.0 2.715 .5000 

Komitmen organisasi 47 2.5 4.0 3.078 .3575 

Kinerja anggaran 47 2.2 4.0 3.053 .3425 

Valid N (listwise) 47     

Uji Reliabilitas 

Berdasarkan lampiran II Tabel 1, 2, 3 dan 4 dapat dilihat bahwa nilai 

Cronbach’s Alpha untuk masing-masing variable yaitu pemahaman sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan, tekanan eksternal, komitmen manajemen dan kinerja 

anggaran berada pada nilai di atas 0.700 atau masuk dalam kriteria reliabilitas tinggi. 

Dengan demikian berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa 

item pernyataan untuk mendapatkan nilai masing-masing variabel dependen dan 

independen dapat dinyatakan reliable atau handal. 

Uji Validitas 

Berdasarkan lampiran II Tabel 5, 6, 7 dan 8 dari hasil uji validitas dengan 

program SPSS diketahui nilai hitung r pada kolom Corrected Item-Total Correlation 

lebih besar (>) dari nilai table r (0,288) maka item pernyataan dinyatakan valid dan 

dapat dipergunakan. Nilai table r dapat dilihat pada a=5% dan db= n-2. 

Pengujian Asumsi Klasik  

 Pada pengujian normalitas menggunakan uji non parametric Kolmogorov-

smirnov (K-S) untuk pengujian ini didapatkan hasil nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,832. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal karena 0,832 

http://statistik/
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lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Kemudian dilanjutkan dengan uji 

multikolinearitas. 

 Pada hasil uji multikolinear nilai tolerance untuk masing-masing variable 

menunjukkan hasil, antara lain; pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan 0,663, tekanan eksternal 0.980 dan komitmen organisasi 0,674. Dan nilai 

variance inflation factor atau VIF masing-masing variable menunjukkan hasil, antara 

lain; pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 1,508, tekanan eksternal 

1,021 dan komitmen organisasi 1,483. Hal tersebut menunjukkan tidak ada 

multikolinearitas karena nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai variance inflation 

factor kurang dari 10, setelah uji multikolinearitas dilanjutkan dengan uji 

autokorelasi. 

 Pada hasil uji autokorelasi dengan durbin watson menunjukkan kinerja 

dengan nilai 1,849. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi 

karena nilai dubin Watson diantara -2 dan +2. Setelah terbebas dari autokorelasi 

dilanjutkan dengan uji heterokedastisitas. 

  Dan yang terakhir untuk uji asumsi klasik yaitu uji heterokedastisitas. Pada 

uji heterokedastisitas ini menggunakan uji glejser untuk persamaan kinerja nilai 

signifikannya 0,181 sampai dengan 0,784. Nilai tersebut menunjukkan lebih besar 

dari signifikansi 0,05, dapat disimpulkan data memiliki varians yang sama atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. 
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Analisis Regresi 

Tabel 3 

Hasil Analisis Regresi 

  

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.658 2.336  

Pemahaman sistem dan 

prosedur 
.313 .105 .393 

Tekanan eksternal -.080 .089 -.097 

Komitmen organisasi .374 .125 .390 

a. Dependent Variable: Kinerja anggaran   

Model persamaan regresi linier berganda dan hasil analisis yang diperoleh adalah: 

Y=7.658 + 0,313 X1 - 0,080 X2 + 0.374 X3 + e 

Uji Statistik t 

Tabel 4 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.658 2.336  3.278 .002 

Pemahaman 

sistem dan 

prosedur 

.313 .105 .393 2.979 .005 

Tekanan 

eksternal 
-.080 .089 -.097 -.897 .375 

Komitmen 

organisasi 
.374 .125 .390 2.978 .005 

a. Dependent Variable: Kinerja 

anggaran 
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Secara keseluruhan hasil uji t pada tabel diatas menunjukkan bahwa 

pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dengan nilai signifikan kedua variabel 

ini lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk variabel tekanan eksternal tidak 

berpengaruh terhadap kinerja anggaran, ini terbukti dengan nilai signifikan adalah 

0,375 > 0,05. 

Uji F 

Tabel 5 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 97.656 3 32.552 14.496 .000
a
 

Residual 96.557 43 2.246   

Total 194.213 46    

a. Predictors: (Constant), komitmen organisasi, tekanan 

eksternal, pemahaman sistem dan prosedur 

  

b. Dependent Variable: kinerja 

anggaran 

    

 Dari hasil pengolahan data diatas terlihat bahwa variabel independen ( 

pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, tekanan eksternal dan 

komiten organisasi) mempunyai signifikan lebih kecil dari tingkat α yang digunakan 

yaitu 0,05 atau 0,000 < 0,05, sehingga H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang 

berarti antara variabel independen dengan kinerja anggaran . Dengan demikian hasil 

analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama 

berpengaruh terhadap kinerja anggaran di pemerintahan Kota Salatiga. 

Pengujian Determinasi (R
2
) 

 Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai R sebesar 0,709, hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan, komitmen organisasi dan tekanan eksternal mempunyai pengaruh yang 
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sangat kuat dengan kinerja anggaran. Nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,468 mempunyai arti 

bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 46,8%. 

Dengan kata lain 46,8% tingkat kinerja dipengaruhi oleh pemahaman sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan, komitmen organisasi dan tekanan eksternal dan 

sisanya tidak diikutkan dalam penelitian ini. 

Tabel 6 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .709
a
 .503 .468 1.499 

a. Predictors: (Constant), komitmen organisasi, tekanan 

eksternal, pemahaman sistem dan prosedur 

b. Dependent Variable: kinerja anggaran  

Pembahasan 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa kinerja anggaran 

pada tiap SKPD baik. Berdasarkan jawaban responden pada variabel kinerja 

anggaran, yaitu;  penilaian internal dan eksternal, kesesuaian pernyataan visi dan misi 

dengan realisasi, kepatuhan kepada prinsip organisasi dan pencapaian sasaran dan 

tujuan organisasi sudah baik, tetapi pada pernyataan realisasi anggaran sesuai dengan 

perencanaan masih kurang baik. Untuk mengklarifikasi hasil pengujian statistik, 

maka lebih lanjut dilakukan wawancara dengan pihak terkait. 

Analisis yang pertama membahas pengaruh pemahaman sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan terhadap kinerja anggaran. Berdasarkan tabel 4, pemahaman 

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

anggaran. Maka semakin tinggi pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan, kinerja dalam melaksanakan anggaran juga semakin baik.  Karena maksud 

adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan adalah untuk mewujudkan 

kesatuan pemahaman atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, maka seseorang akan 

terbantu dan merasa mudah dalam pelaksanaan anggaran jika sudah secara penuh 
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memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Pada lampiran I Peraturan 

Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 menyebutkan tujuan adanya sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: 

1. Sebagai pedoman penyusunan, pembahasan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

2. Sebagai pedoman pelaksanaan sistem pengelolaan barang daerah. 

3. Sebagai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah. 

4. Sebagai alat pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan pengelolaan 

keuangan daerah. 

5. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparasi dan 

akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

6. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja satuan kerja dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan. 

Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Salatiga, dalam 

melaksanakan anggaran dan membuat kebijakan harus mempunyai pemahaman 

secara komprehensif. Berikut adalah argument yang dinyatakan oleh responden 

bahwa tingkat pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan mempengaruhi 

kinerja anggaran: 

Pemahaman atas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan bukan hanya 

sebatas mengetahui sistem akuntansi, melainkan pelaku harus mengetahui 

dan paham tentang sistem akuntansi pemerintah, sistem pengelolaan barang 

milik daerah, sistem pengadaan barang/jasa dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah sebelum melaksanakan kegiatan. (Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan Setda Kota Salatiga) 

Berdasarkan pengelolaan statistik, komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja anggaran. Berikut adalah argument yang dinyatakan oleh responden bahwa 

komitmen organisasi mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran: 
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Pada Pemerintahan Kota Salatiga sudah diterapkan tanda tangan fakta 

integritas setiap awal periode sebagai simbolis mempunyai komitmen yang 

tinggi dalam melaksanakan kegiatan, selain itu juga adanya keinginan SKPD 

dalam melaksanakan penyerapan anggaran akan secara bersih  dan tidak 

akan melakukan tindakan formil dan materil untuk mendapat keuntungan 

sendiri. (Kepala Bagian Administrasi pembangunan Setda Kota Salatiga) 

Perjanjian sebagai bentuk dari komitmen organisasi pada Pemerintahan Kota 

Salatiga adalah tanda tangan fakta integritas. Keinginan SKPD tidak akan melakukan 

tindakan formil yaitu tindakan yang tidak melaksanakan sesuai 

peraturan/menyimpang dari aturan dan tindakan materil yaitu tindakan yang disengaja 

untuk mendapat keuntungan/laba. Maka dapat disimpulkan bahwa SKPD yang ada di 

Kota Salatiga memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan 

anggaran dan membuat kebijakan. Menurut hasil penelitian Nadirsyah (2008) 

komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tekanan eksternal 

berupa tuntutan dan peraturan yang dibuat dengan tujuan mengatur kebijakan dan 

pelaksanaan secara jelas ternyata susah untuk diimplementasikan karena syarat-syarat 

yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan anggaran, sehingga peraturan tersebut 

adalah salah satu faktor penghambat dalam merealisasikan rencana anggaran yang 

telah dibuat. Namun kritikan dari masyarakat, perhatian lebih dari LSM dan 

pemberitaan di media masa yang menyoroti masalah tingkat penyerapan anggaran 

tidak mempengaruhi dalam kinerja anggaran. Karena masyarakat, dewan resmi yang 

ditunjuk sebagai pengawas, BPKP yang memonitoring perencanaan, BPK yang 

memonitoring pengelolaan keuangan dan Bawas Prov mempunyai hak dalam 

mengawasi dan pengevaluasi penggunaan/pengelolaan anggaran daerah. Berikut 

adalah argument yang dinyatakan oleh responden tentang tidak berpengaruhnya 

tekanan eksternal terhadap kinerja anggaran: 
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Aturan bukanlah sebuah tekanan bagi kami dalam melakukan penyerapan 

anggaran, karena aturan sebagai kewajiban yang harus dilakukan dalam 

membuat kebijakan dan melaksanakan anggaran (Kepala Bagian 

Administrasi pembangunan Setda Kota Salatiga). 

Meskipun terjadi perubahan-perubahan kebijakan dan pelaksanaan anggaran 

di Pemerintahan Kota Salatiga, kami tetap mempunyai komitmen yang tinggi 

dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dan melakukan penyerapan yang 

semestinya (Kepala Bagian Administrasi pembangunan Setda Kota Salatiga). 

Tekanan eksternal tidak mempengaruhi dalam kinerja anggaran karena adanya 

komitmen yang tinggi dalam organisasi untuk melaksanakan anggaran dan membuat 

kebijakan. Tetapi menurut Kepala Bagian Akuntansi di DPPKAD, tekanan eksternal 

yang ada pada Pemerintahan Kota Salatiga sangat tinggi. Berikut adalah argument 

yang dinyatakan oleh responden tentang berpengaruhnya tekanan eksternal terhadap 

kinerja anggaran: 

Tekanan eksternal yang mempengaruhi kinerja anggaran, sebenarnya DAK 

(dana alokasi khusus) tidak dapat digunakan karena tidak dapat memenuhi 

persyaratan dan juknis DAK yang datang terlambat menjadi kendala dalam 

melaksanakan kegiatan. Ketika juknis datang terlambat, waktu yang 

dibutuhkan untuk memulai kegiatan tidak cukup karena dalam melaksanakan 

kegiatan harus melalui tahap lelang yang prosesnya tidak bisa cepat. Maka 

rencana anggaran yang telah dibuat tidak dapat terealisasi dan menyebabkan 

SILPA tinggi di Pemerintahan Kota Salatiga. Selain itu adanya aspek politis, 

yaitu banyak yang tidak mau ditunjuk sebagai PPK atau PPKom (pejabat 

pembuat komitmen). Karena sejak ramai-ramainya PNS menjadi tersangka 

dan masuk penjara, mereka tidak mau dipilih menjadi PPK atau PPKom 

karena takut akan resiko yang dihadapi. Keragu-raguan para pejabat 

pembuat komitmen di sejumlah SKPD untuk melelang proyek merupakan 

salah satu penyebab banyaknya SILPA di Kota Salatiga. Keraguan itu karena 

aturan-aturan pelelangan yang masih belum stabil dan simpang siur. (Kepala 

Bagian Akuntansi di DPPKAD) 

Maksud argument dari kepala bagian akuntansi di DPPKAD, DAK tidak 

dapat digunakan karena obyeknya tidak dapat memenuhi kriteria yang dapat didanai 

oleh DAK, karena syarat menggunakan DAK dari dana perimbangan adalah untuk 
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pembiayaan/rehabilitas kerusakan sedang-berat, sedangkan kerusakan bangunan di 

Kota Salatiga rata-rata hanya kerusakan ringan maka DAK tidak dapat digunakan. 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah pejabat yang diangkat oleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Banyak pejabat yang 

tidak mau ditunjuk sebagai PPKom karena aturan-aturan pelelangan untuk pengadaan 

barang/jasa masih simpang siur dan belum stabil maka pejabat ragu-ragu dalam 

membuat komitmen. Kalau salah bertindak takut akan resiko yang dihadapi sesuai 

saksi yang dinyatakan pada peraturan pemberantasan korupsi. Karena keraguan para 

PPKom tersebut banyak kegiatan yang tidak terlaksana dan menimbulkan silpa tinggi 

di Kota Salatiga. Selain itu, menjadi pejabat pembuat komitmen, panitia pengadaan 

barang/jasa dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan harus sudah bersertifikasi 

pengadaan barang dan jasa, sedangkan pejabat di Pemerintahan Kota Salatiga hanya 

sebagian kecil yang sudah bersertifikat.  

Berdasarkan hasil analisis konten diatas dapat dikatakan bahwa tekanan 

eksternal memang mempengaruhi kinerja penyerapan anggaran di Pemerintahan Kota 

Salatiga. Namun item pertanyaan kuesioner belum bisa mengukur peraturan yang 

dimaksud karena peraturan dalam penggunaan anggaran masih pempunyai arti yang 

luas. Sedangkan peraturan yang seharusnya disoroti adalah peraturan yang melandasi 

juklak/juknis dan prosedur dan paraturan pemberantasan korupsi. Pada dasarnya 

peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat adalah untuk mengatur kebijakan dan 

pelaksanaan secara jelas tetapi kenyataannya susah untuk diimplementasikan pada 

bagian pelaksana karena harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku 

terlebih dahulu. Selain itu adanya sanksi/resiko yang harus dihadapi oleh pelaksana 

dalam melaksanakan anggaran memicu adanya keraguan untuk melaksanakan 

anggaran dan membuat kebijakan. Selain itu adanya bentuk dari tekanan waktu, 

prosedur dan aturan yang tidak jelas tidak terakomodasi dalam item kuesioner 
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Kesimpulan 

 Dari hasil analisis kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja anggaran Pemerintahan Kota Salatiga. 

2. Tekanan eksternal secara uji statistik tidak berpengaruh signifikan, karena 

bentuk dari tekanan waktu, prosedur dan aturan yang tidak jelas tidak 

terakomodasi dalam item kuesioner. Secara konten analisis tekanan eksternal 

berpengaruh terhadap kinerja anggaran tetapi tidak teruji dalam uji statistik. 

3. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

anggaran di Pemerintah Kota Salatiga karena komitmen organisasi menjadi 

poin pertama yang menentukan akan melakukan atau tidaknya untuk 

merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat. 

Implikasi Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi 

organisasi sektor publik yang ada di Indonesia, khususnya di Pemerintahan Kota 

Salatiga terkait kinerja anggaran dalam konteks memahami sistem dan prosedur 

secara keseluruhan dalam pengelolaan keuangan dan adanya komitmen yang tinggi 

dapat mempermudah pelaksanaan anggaran dan membuat suatu kebijakan. Bagi 

masyarakat, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk bisa membantu pemerintah 

khususnya untuk pemerintahan Kota Salatiga dalam mewujudkan target penyerapan 

anggaran yang maksimal dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 

Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengisian kuesioner ditinggal 

sehingga ada kemungkinan yang menjawab bias dengan maksud dari pertanyaan, dan 

responden yang menjawab tidak sesuai sasaran. Proksi tekanan eksternal yang 

digunakan belum komprehensif. Untuk item pertanyaan variabel kinerja anggaran, 
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khususnya pengendalian internal dan eksternal kemungkinan bias karena tidak 

memperjelas hasil penilaiaan kinerja sebahai faktor yang hendak diukur. Kinerja 

anggaran yang di ukur bukan kinerja riil tetapi persepsi kinerja individu (self 

assessment) pada unit analisis. 

Saran untuk Penelitian Mendatang 

 Untuk penelitian mendatang diharapkan dalam pengisian kuesioner sebaiknya 

ditunggu agar responden sesuai sasaran, dan jika ada responden yang bias dengan 

pertanyaan maka peneliti bisa menjelaskan maksud dari pertanyaan. Memasukkan 

indikator waktu, prosedur dan aturan dalam proksi yang digunakan untuk mengukur 

tekanan eksternal. Lalu item kuesioner variabel kinerja anggaran, pada pernyataan 

penilaian internal dan eksternal seharusnya yang ditanyakan adalah mengenai hasil 

dari penilaiannya. Misalnya, hasil penilaian internal yang dilakukan pada unit kerja 

terlaksana sesuai harapan. Untuk penelitian selanjutnya bisa menilai kinerja anggaran 

per program pada setiap unit. 
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LAMPIRAN I 

Kuesioner 

Data Responden 

Nama   :……………..…………. Jenis Kelamin: L       P 

Unit/SKPD  : 

Lama Bekerja  :      ≤ 5 tahun  5-10 tahun  > 10 tahun 

Jabatan  : 

*Isilah dengan tanda checklist (√) 

Pilihlah jawaban untuk empat kategori seperti: 

STS, artinya Sangat Tidak Setuju apabila pernyataan tersebut Sangat Tidak 

Sesuai  dengan keadaan yang Bapak/Ibu rasakan. 

TS, artinya Tidak Setuju apabila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan 

keadaan yang Bapak/Ibu rasakan. 

S, artinya Setuju apabila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan yang 

Bapak/Ibu rasakan. 

SS, artinya Sangat Setuju apabila pernyataan tersebut Sangat  Sesuai  

dengan keadaan yang Bapak/Ibu rasakan. 

I. Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Pengertian dan kemampuan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar yang 

berlaku, serta paham adanya unsur pengendalian intern. 

Pernyataan STS TS S SS 

a) Saya mengetahui semua dokumen dan formulir yang 

digunakan dalam sistem akuntansi pemerintahan Kota 

Salatiga yang terkait dengan unit kerja saya. 

    

b) Saya bisa menyusun Rencana Kerja dan Anggaran di 

SKPD tempat saya bekerja. 

    

c) Saya dapat menjelaskan  saat dan cara pencatatan atas 

transaksi keuangan pada SKPD saya. 

    

d) Saya dapat menyusun laporan pertanggungjawaban 

keuangan tiap periode. 

    

e) Saya memahami unsur pengendalian intern yang 

dimaksudkan untuk memonitoring/mengawasi 

pelaksanaan kegiatan. 
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II. Tekanan Eksternal 

Tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain 

dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat dimana 

organisasi menjalankan fungsinya. 

Pernyataan STS TS S SS 

a) Saya merasa terlalu banyak Peraturan Pemerintah 

Pusat, Gubernur/Walikota terkait penggunaan 

anggaran. 

    

b) Saya merasa adanya frekuensi perubahan peraturan 

yang tinggi mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

    

c) Banyak kritik dari masyarakat dan pihak yang terkait 

dengan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. 

    

d) Perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah 

sangat berlebihan. 

    

e) Semakin meningkat pemberitaan di media masa yang 

menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan 

anggaran. 

    

III.  Komitmen Organisasi 

Perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam 

organisasi atau kelompok tertentu. 

Pernyataan STS TS S SS 

a) Saya sangat memperhatikan nilai-nilai layanan publik 

dalam menjalankan berbagai penugasan kepada saya. 

    

b) Dalam merealisasi anggaran saya tidak pernah 

terpengaruh oleh lingkungan yang bertentangan dengan 

tujuan organisasi saya. 

    

c) Saya senantiasa merasa bangga menyatakan kepada 

orang lain bahwa saya bekerja pada organisasi ini. 

    

d) Saya bersedia untuk menyediakan dana secara mandiri  

untuk belajar terkait tugas saya. 

    

e) Saya bersedia untuk menyediakan waktu secara mandiri  

untuk belajar terkait tugas saya. 

    

f) Saya melakukan pendidikan berkelanjutan untuk 

menghadapi perubahan lingkungan yang semakin 

kompleks. 
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IV.  Kinerja Anggaran 

Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran. 

Pernyataan STS TS S SS 

Realisasi anggaran unit kerja sesuai dengan perencanaan 

yang telah dibuat. 

    

Penilaian internal yang dilakukan pada unit kerja 

terlaksana sesuai harapan. 

    

Penilaian eksternal tentang kinerja unit dalam pelaksanaan 

kegiatan sangat baik. 

    

Pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan visi dan misi 

organisasi. 

    

Kinerja yang telah dicapai sesuai dengan prinsip 

organisasi dalam unit kerja. 

    

Sasaran organisasi dan tujuan organisasi unit kerja sudah 

tercapai dengan baik. 
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LAMPIRAN II 

Uji Reliabilitas 

Tabel 1 

Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.868 5 

Tabel 2 

Tekanan Eksternal 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.784 5 

Tabel 3 

Komitmen Organisasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.754 6 

Tabel 4 

Kinerja Anggaran 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.818 6 
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Uji Validitas 

Tabel 5 

Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Pemahaman 

sisdur 1 
12.64 4.323 .628 .859 

Pemahaman 

sisdur 2 
12.30 4.779 .448 .905 

Pemahaman 

sisdur 3 
12.38 4.154 .834 .805 

Pemahaman 

sisdur 4 
12.32 4.135 .834 .805 

Pemahaman 

sisdur 5 
12.23 4.574 .810 .821 

 

No. 

Pernyataan 

Nilai Hitung r Nilai Tabel r Keterangan 

1 0,628 0,288 Valid 

2 0,448 0,288 Valid 

3 0,834 0,288 Valid 

4 0,834 0,288 Valid 

5 0,810 0,288 Valid 
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Tabel 6 

Tekanan Eksternal 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tekanan 

eksternal 1 
11.06 3.670 .563 .754 

Tekanan 

eksternal 2 
10.85 4.260 .635 .723 

Tekanan 

eksternal 3 
10.77 4.661 .418 .787 

Tekanan 

eksternal 4 
10.85 4.434 .555 .747 

Tekanan 

eksternal 5 
10.77 4.053 .682 .705 

 

No. 

Pernyataan 

Nilai Hitung r Nilai Tabel r Keterangan 

1 0,563 0,288 Valid 

2 0,635 0,288 Valid 

3 0,418 0,288 Valid 

4 0,555 0,288 Valid 

5 0,682 0,288 Valid 
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Tabel 7 

Komitmen Organisasi 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Komitmen 

organisasi 1 
15.23 3.574 .522 .717 

Komitmen 

organisasi 2 
15.30 3.605 .419 .738 

Komitmen 

organisasi 3 
15.40 3.116 .525 .711 

Komitmen 

organisasi 4 
15.72 3.161 .411 .754 

Komitmen 

organisasi 5 
15.43 3.293 .649 .683 

Komitmen 

organisasi 6 
15.26 3.368 .523 .712 

 

No. 

Pernyataan 

Nilai Hitung r Nilai Tabel r Keterangan 

1 0,522 0,288 Valid 

2 0,419 0,288 Valid 

3 0,525 0,288 Valid 

4 0,411 0,288 Valid 

5 0,649 0,288 Valid 

6 0,523 0,288 Valid 
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Tabel 8 

Kinerja Anggaran 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kinerja 1 15.28 3.117 .413 .833 

Kinerja 2 15.32 2.961 .569 .793 

Kinerja 3 15.40 3.290 .517 .803 

Kinerja 4 15.13 2.940 .702 .765 

Kinerja 5 15.17 3.188 .580 .791 

Kinerja 6 15.30 2.735 .772 .745 

 

No. 

Pernyataan 

Nilai Hitung r Nilai Tabel r Keterangan 

1 0,413 0,288 Valid 

2 0,569 0,288 Valid 

3 0,517 0,288 Valid 

4 0,702 0,288 Valid 

5 0,580 0,288 Valid 

6 0,772 0,288 Valid 
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Uji Asumsi Klasik 

Tabel 9 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 47 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.44881525 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .091 

Positive .091 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .624 

Asymp. Sig. (2-tailed) .832 

a. Test distribution is Normal.  

   

Tabel 10 

Uji Multikoleniaritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Pemahaman sistem 

dan prosedur 
.663 1.508 

Tekanan eksternal .980 1.021 

Komitmen 

organisasi 
.674 1.483 

a. Dependent Variable: kinerja anggaran 
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Tabel 11 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .709
a
 .503 .468 1.499 1.849 

a. Predictors: (Constant), komitmen organisasi, tekanan 

eksternal, pemahaman sistem dan prosedur 

 

b. Dependent Variable: kinerja anggaran   

 

Coefficient Correlations
a
 

Model 

Komitmen 

organisasi 

Tekanan 

eksternal 

Pemahaman 

sistem dan 

prosedur 

1 Correlations Komitmen 

organisasi 
1.000 -.058 -.570 

Tekanan 

eksternal 
-.058 1.000 .140 

Pemahaman 

sistem dan 

prosedur 

-.570 .140 1.000 

Covariances Komitmen 

organisasi 
.016 .000 -.008 

Tekanan 

eksternal 
.000 .008 .001 

Pemahaman 

sistem dan 

prosedur 

-.008 .001 .011 

a. Dependent Variable: 

kinerja anggaran 
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Tabel 12 

Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.651 1.530  -1.079 .286 

Pemahaman 

sistem dan 

prosedur 

-.019 .069 -.050 -.275 .784 

Tekanan 

eksternal 
.069 .058 .174 1.174 .247 

Komitmen 

organisasi 
.112 .082 .242 1.359 .181 

a. Dependent Variable: abs_kinerja anggaran    

Uji Respon Bias 

Tabel 13 

Pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

 

 Test Value = 0                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Pengambilan 

hari ke-1 
32.885 27 .000 15.321 14.37 16.28 

Pengambilan 

hari ke-2 
24.505 18 .000 15.684 14.34 17.03 
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Tabel 14 

Tekanan eksternal 

 

 Test Value = 0                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Pengambilan 

hari ke-1 
29.333 27 .000 13.607 12.66 14.56 

Pengambilan 

hari ke-2 
22.397 18 .000 13.526 12.26 14.80 

Tabel 15 

Komitmen Organisasi 

 

 Test Value = 0                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Pengambilan 

hari ke-1 
46.386 27 .000 18.179 17.37 18.98 

Pengambilan 

hari-2 
36.876 18 .000 18.895 17.82 19.97 

Tabel 16 

Kinerja Anggaran 

 

 Test Value = 0                                        

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

Pengambilan 

hari ke-1 
60.360 27 .000 17.964 17.35 18.57 

Pengambilan 

hari ke-2 
32.006 18 .000 18.842 17.61 20.08 

 




