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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pelaksanaan UU No. 22 Th. 1999 jo. 32 UU No. 32 Th. 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang 

lebih besar kepada Pemerintah Daerah. Di satu sisi lahirnya Undang-undang 

tersebut memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan 

semaksimal mungkin potensi yang ada di daerah. Di sisi yang lain peluang yang 

besar tersebut disertai dengan tantangan berupa kewajiban untuk membiayai 

sendiri semua kegiatan pemerintahan di daerah. Peluang dan tantangan yang 

besar tersebut hanya bisa dijawab oleh sumber daya manusia yang berkualitas 

dan handal.  

Permasalahan birokrasi di daerah sejak dahulu adalah kurangnya kualitas 

sumber daya manusia. Sistem sentralisasi yang kurang memberi kesempatan 

kepada daerah untuk berkembang membuat sumber daya manusia di Daerah 

semakin terpuruk. Namun dengan berlakunya UU No. 22 Th. 1999 jo. UU No. 

32 Th. 2004 maka tidak ada alasan untuk tetap terpuruk. Setiap daerah dituntut  

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semua birokrasi pemerintahan harus 

meningkatkan kinerjanya, termasuk Kantor Pemerintah Daerah. 

Partisipasi anggaran dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan 

perilaku anggota organisasi. Apabila partisipasi anggaran tidak dilaksanakan 
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dengan baik dapat mendorong bawahan/pelaksana anggaran melakukan 

senjangan anggaran. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja 

(Mardiasmo, 2002 : 65).  Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran 

dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Dalam perusahaan bisnis, 

bawahan/pelaksana anggaran menerima kompensasi berupa bonus apabila 

mampu memenuhi atau melebihi target anggaran dan punishment bila tidak 

mampu memenuhi. Keinginan manajer untuk mendapatkan bonus mendukung 

terjadinya senjangan anggaran karena manajer ingin kinerjanya dinilai baik. 

Untuk mencapai tujuan tersebut manajer akan berusaha mencapai target 

anggaran. Agar mempermudah pencapaian target, manajer berusaha 

memperkecil target dalam anggaran  

Kinerja organisasi tidak hanya ada pada level top manager saja, tetapi juga 

harus ada pada middle manager dan para bawahan. Jika hanya para top manager 

yang mempunyai kinerja tinggi, padahal bawahannya tidak memiliki kinerja 

tinggi, maka kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat tetap akan rendah. 

Hal ini dikarenakan dalam praktek di lapangan para pelaksana di lapangan justru 

adalah para bawahan. Oleh karena itu upaya peningkatan kinerja organisasi harus 

meliputi keseluruhan level organisasi. 

Ukuran kinerja suatu organisasi tidak dapat diukur dari para pelaksana 

pelayanan, tetapi justru dari penerima layanan. Hal ini dikarenakan kinerja itu 

pada dasarnya adalah output dan bukan input. Pihak yang dapat merasakan 

output bukanlah penyelenggara layanan (birokrasi) tetapi pengguna jasa layanan 

(masyarakat). Oleh karena itulah dalam pengukuran suatu kinerja mau tidak mau 
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harus melibatkan konsumen yang berasal dari masyarakat pengguna jasa 

layanan. 

Sebagai input kinerja yang penting adalah budaya organisasi. Taylor 

(Soekanto, 2000 : 32) mendefinisikan kebudayaan sebagai sesuatu yang 

kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, 

adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dari pendapat Taylor 

tersebut berarti bahwa kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau 

dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari 

segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku normatif, yaitu mencakup 

segala cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. 

Manusia sebagai makhluk budaya mengandung pengertian bahwa 

kebudayaan merupakan ukuran dalam hidup dan tingkah laku manusia terhadap 

dunianya, lingkungan serta masyarakatnya. Kebudayaan merupakan seperangkat 

nilai-nilai yang menjadi landasan pokok untuk menentukan sikap terhadap dunia 

luarnya, bahkan mendasari setiap tingkah laku  yang hendak dan harus 

dilaksanakan sehubungan dengan pola hidup dan susunan kemasyarakatannya. 

Demikian luasnya cakupan kebudayaan sehingga muncul wujud kebudayaan 

dalam kehidupan masyarakat. 

Kebudayaan mengikat para anggota yang dilingkupi kebudayaan itu untuk 

berperilaku sesuai dengan budaya yang ada. Apabila pengertian ini ditarik ke 

dalam organisasi, maka apabila seperangkat norma sudah menjadi budaya dalam 

organisasi, maka para anggota organisasi akan bersikap dan bertingkah laku 
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sesuai dengan budaya itu tanpa merasa terpaksa. Apabila budaya itu adalah 

budaya yang bersifat mengarahkan kepada anggota organisasi untuk mempunyai 

kinerja yang baik, maka dapat dipastikan apabila memang semua anggota 

organisasi sudah menganggap norma itu sebagai budaya, maka ia akan 

melaksanakannya dengan baik. Akhirnya pelaksanaan budaya itu akan 

menghasilkan output kinerja yang baik. 

Budaya yang kuat merupakan kunci kesuksesan sebuah organisasi. Budaya 

organisasi mengandung nilai-nilai yang harus dipahami, dijiwai, dan 

dipraktikkan bersama oleh semua individu/kelompok yang terlibat didalamnya. 

Budaya organisasi yang berfungsi secara baik mampu untuk mengatasi 

 permasalahan adaptasi eksternal dan integrasi internal (Dharma, 2004 : 78). 

Peranan budaya organisasi adalah membantu menciptakan rasa memiliki 

terhadap organisasi, menciptakan jatidiri anggota organisasi, menciptakan 

keterikatan emosional antara organisasi dan karyawan yang terlibat di dalamnya, 

membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial dan 

menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan 

yang terbentuk dalam keseharian. Dengan demikian budaya organisasi 

berpengaruh kuat terhadap perilaku para anggotanya. 

Selain ditentukan oleh budaya organisasi, faktor yang tak kalah penting 

dalam menunjang partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi 

menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran 

(goal) yang ingin dicapai oleh organisasi (Mowday et al, 2007 : 89). Manager 



5 

yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi akan memiliki pandangan 

positif dan lebih berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organissi. 

Dengan adanya komitmen yang tinggi kemungkinan terjadinya senjangan 

anggaran dapat dihindari. Sebaliknya, individu dengan komitmen rendah akan 

mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya.  

Individu tersebut tidak memiliki keinginan untuk menjadikan organisasi  

kearah yang lebih baik, sehingga kemungkinan terjadinya senjangan anggaran 

apabila dia terlibat dalam penyusunan anggaran akan lebih besar. Sebaliknya, 

bagi individu atau karyawan dengan komitmen organisasi rendah akan 

mempunyai perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi, dan 

cenderung berusaha memenuhi kepentingan pribadi. Komitmen yang tinggi 

menjadikan peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi 

ke arah yang lebih baik, dan kemungkinan terjadinya senjangan anggaran dapat 

dihindari.  

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah : budaya organisasi dan 

komitmen organisasi sebagai variabel moderating pernah dilakukan Bambang 

Sardjito dan Osmad Muthaher (2007), dengan responden pegawai pemerintah 

daerah se-Kotamadya Semarang.  Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh budaya organisasi maupun komitmen organisasi dalam 

memoderasi partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja manajerial. Hasil ini menggambarkan semakin tinggi tingkat 

kesesuaian antara partisipasi penyusunan anggaran dan budaya maupun 
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komitmen organisasi akan menyebabkan peningkatan kinerja aparat Pemerintah 

Daerah se-Kotamadya Semarang.   

Sistem penyusunan anggaran sebelum reformasi, dilakukan dengan sistem 

top-down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan / 

pemegang kuasa anggaran. Sehingga bawahan/pelaksana anggaran hanya 

melakukan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja 

bawahan / pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan 

terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi 

(overloaded). Dalam proyeksi, atasan / pemegang kuasa anggaran kurang 

mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan / pelaksana 

anggaran sehingga memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan 

dengan kemampuan bawahan/pelaksana anggaran. Seiring bergulirnya reformasi, 

desakan untuk meninggalkan pendekatan yang lebih aspiratif semakin menguat. 

Atasan / pemegang kuasa anggaran pun mulai responsif dengan meluncurkan 

beberapa program yang melibatkan bagi bawahan / pelaksana anggaran secara 

aktif dengan mekanisme bottom up yang menerapkan pendekatan partisipatif 

(participatory approach) di wilayah kinerja administrasi pemerintah daerah 

(Irma Adelman, 2000 : 18).   

Dalam rangka mengembangkan good governance, diadopsilah kerangka 

tata pemerintahan yang lebih modern, dengan menempatkan 3 elemen dasar, 

yaitu goverment atau juga disebut dengan public service, civil society 

organization dan private sector sebagai pelaku utama. Jadi bukan hanya 

pemerintah (government). Kerangka ini dianut sebagai bagian untuk 
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memenangkan demokrasi dalam tata pemerintahan sehingga semua pihak punya 

kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan publik. Dalam 

pelaksanaannya pemerintahan selalu melibatkan ketiga pihak tersebut, dengan 

demikian prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, 

transparansi dan akuntabilitas.  Dalam ranah partisipasi misalnya, seringkali para 

pelaku pemerintahan selalu memperdebatkan siapa saja, pihak mana saja yang 

punya hak berpartisipasi untuk menentukan kebijakan. Sejauh apa transparansi 

harus diterapkan karena term transparansi itu dikonotasikan bukan terang 

benderang tetapi lebih pada keadaan yang remang-remang, dan akuntabilitas 

public sudah dilaksanakan dalam pertanggungjawaban yang disebut Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) dan seterusnya  (Bambang Purwoko, 2004 : 90).  

Berdasar kondisi tersebut, sektor publik mulai menerapkan sistem 

penganggaran yang dapat menanggulangi masalah diatas, yakni anggaran 

partisipasi (participatory budgeting). Melalui sistem ini, bawahan / pelaksana 

anggaran Pemerintah Daerah se-eks karesidenan Surakarta mampu dilibatkan 

dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya sehingga tercapai 

kesepakatan antara atasan / pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana 

anggaran mengenai anggaran tersebut.  

Ehrmann Suhartono dan Mochammad Solichin (2006) meneliti pengaruh 

kejelasan anggaran terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah 

dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi.  Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa tingkat komitmen organisasi seseorang dapat mempengaruhi 

keinginan mereka untuk menciptakan senjangan anggaran. Komitmen organisasi 
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yang tinggi akan mengurangi individu untuk melakukan senjangan anggaran. 

Sebaliknya bila komitmen bawahan rendah, maka kepentingan pribadinya lebih 

diutamakan, dan dia dapat melakukan senjangan anggaran agar anggaran muda 

dicapai dan pada akhirnya nanti keberhasilan sasaran anggaran tersebut 

diharapkan dapat mempertinggi penilaian kinerjanya karena berhasil dalam 

pencapaian tujuan. 

Hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kinerja 

aparat pemerintah daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan karena 

tergantung faktor-faktor situasional.  Budaya dalam organisasi menjadi tolok 

ukur kinerja pegawai dalam suatu instansi pemerintah yang didasarkan terhadap 

komitmen organisasi dimana fungsi pengawasan menjadi barometer adanya 

penyimpangan yang dilakukan pihak pengelola pemerintahan daerah.  

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik  melakukan penelitian dengan  

mengambil judul “PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN 

ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH 

DAERAH : BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI 

SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Pemerintah 

Daerah se-Eks Karesidenan Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :  

a. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah ?  
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b. Apakah budaya organisasi memoderasi hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah ?  

c. Apakah komitmen organisasi memoderasi hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah ?  

 

C. Batasan Masalah  

Agar ruang lingkup penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi 

penelitian sebatas : 

a. Penelitian ini lebih terfokus pada sejauhmana pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah yang 

dimoderasi dengan budaya organisasi dan komitmen organisasi. 

b. Penelitian difokuskan di kantor Pemerintah Daerah se-eks Karesidenan 

Surakarta, antara lain : Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, 

Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

Sragen dan Pemerintah Kota Surakarta. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menguji secara empiris tentang hubungan partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.  

b. Menguji apakah budaya organisasi adalah merupakan faktor yang 

memoderasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja aparat pemerintah daerah. 

c. Menguji apakah komitmen organisasi adalah merupakan faktor yang 
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memoderasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja aparat pemerintah daerah.  

 

E. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mahasiswa 

tentang perlunya optimalisasi kinerja aparat Pemerintah Daerah dalam 

partisipasi penyusunan anggaran serta budaya organisasi dan komitmen 

organisasi sebagai moderating peningkatan kinerja. 

2) Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sarana untuk 

menerapkan teori yang diterapkan di bangku kuliah dengan realitas yang 

ada di masyarakat luas.  

b. Manfaat Praktis  

1)  Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah  

dalam meningkatkan kinerja khususnya para pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. 

2)  Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi atau 

sumbangan pemikiran bagi Kantor Pemerintah Daerah se-eks karesidenan 

Surakarta, yang bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran 

belanja daerah.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini, pokok-pokok pikiran yang dituangkan 

tersusun dalam bab-bab sebagai berikut : 
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Bab   I  merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar 

belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.   

Bab  II   yaitu tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan pokok bahasan. Antara lain konsep anggaran sektor publik, 

fungsi anggaran sektor publik, norma umum anggaran sektor publik, evaluasi 

sistem penganggaran, partisipasi dalam penyusunan anggaran, tranparansi 

kebijakan publik, budaya organisasi, komitmen organisasi serta perumusan 

hipotesis.  

Bab  III   adalah metode penelitian. Bab ini menguraikan metode yang 

akan digunakan dalam melakukan penelitian, antara lain jenis penelitian, 

populasi dan sampel, variabel penelitian dan pengukurannya, definisi 

operasional, sumber data dan responden, instrumen penelitian, metode 

pengumpulan dat, metode analisis data. 

Bab  IV   meliputi analisis data dan pembahasan. Menguraikan tentang 

gambaran umum tentang data-data yang telah dikumpulkan yang meliputi profil 

responden, analisis data dan pembahasan hasil analisis. 

Bab   V    yakni penutup merupakan bagian akhir dari laporan penelitian 

skripsi ini yang berisikan simpulan dan rangkaian pembahasan skripsi, keterbatasan 

dan kendala-kendala dalam penelitian serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.  


