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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Dalam lingkungan persaingan global sekarang ini yang diliputi 

banyak ketidakpastian, maka perlu menciptakan kondisi ekonomi yang lebih 

fleksibel dan inovatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekstern 

organisasi yang semakin sulit diprediksi. Setiap organisasi baik organisasi 

publik maupun swasta memerlukan sistem pengendalian yang menjamin 

tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Terdapat dua 

komponen dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik, yaitu proses 

pengendalian manajemen dan struktur pengendalian manajemen (Mardiasmo, 

2002:45). Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik 

dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi. Anggaran 

merupakan salah satu elemen penting dalam saluran komunikasi formal yang 

berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, 

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

motivasi, dan alat menciptakan ruang publik (Mardiasmo, 2002:50).  

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan 

moneter. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik 

untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran pada sektor 

publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap 
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program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik 

rakyat (Mardiasmo, 2002:61). 

 Fungsi anggaran sebagai dasar pengukuran kinerja dapat 

mempengaruhi perilaku manajer untuk anggaran. Anggaran yang sudah 

disahkan merupakan komitmen manajer pusat untuk melakukan rencana yang 

telah disusun dan akan digunakan sebagai alat pengendali kegiatan (R.A. 

Supriyono,2001). 

 Anggaran  digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan 

bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan 

hasil kinerja yang telah di anggarkan secara periodik. Agar anggaran itu tepat 

sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik 

antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan 

anggaran.  

Karena proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang 

penting dan kompleks, kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional 

dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi (Nor, 2007). 

Untuk mencegah dampak disfungsional anggaran tersebut, kontribusi terbesar 

dari kegiatan penganggaran terjadi jika bawahan diperbolehkan untuk 

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.  

Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang 

dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Partisipasi 

adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau 

lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan 
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terhadap mereka yang membuatnya. Dengan kata lain pegawai dan manajer 

tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen.  

Kurangnya partisipasi atau hanya sekedar berbicara tanpa berbuat 

terhadap masalah, dapat menimbulkan efek samping berupa berbagai perilaku 

disfungsional. Salah satu manfaat dari partisipasi dapat meningkatkan moral 

dan mendorong inisitif yang lebih besar, serta meningkatkan rasa kesatuan 

pada semua tingkatan manajemen. 

Merujuk pada penelitian oleh Sardjito (2007) tentang pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 

bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan semakin 

meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah.  

Anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial 

yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual 

karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan 

setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, penelitian mengenai 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial 

belakangan ini merupakan bidang penelitian yang banyak mengalami 

perdebatan, karena hasil penelitian antara satu peneliti dengan peneliti yang 

lain yang menunjukan perbedaaan, belum konsisten bahkan kontradiksi antara 

satu peneliti dengan penelitian yang lain.  
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Hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan bahwa hubungan antara 

keduanya tidak dapat disimpulkan secara konklusif (Riyadi, 2000). Brownell 

dan Mc. Innes (1986); dan Indriantoro (1993) dalam Sarjito (2007) 

menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja manajerial.  

Sementara hasil penelitian dari Supomo dan Indriantoro (1998) 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara keduanya. 

Sedangkan beberapa penelitian yang lain menunujukkan hubungan antara 

kedua variabel tersebut bertolak belakang (Stedy, 1960; Bryan dan 

Locke,1967; dalam Riyadi (2000). Hal itu menjadi alasan dalam penelitian ini 

untuk memilih kembali topik  tersebut.  

Govindarajan (1986) dalam Nor (2007) mengemukakan bahwa 

untuk menyelesaikan perbedaan hasil penelitian dapat dilakukan dengan 

pendekatan kontinjensi (contingency approach). Pendekatan ini secara 

sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel yang dapat 

mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

kinerja manajerial.  

Dengan adanya pendekatan ini, sifat hubungan yang ada dalam 

kinerja manajer dan partisipasi penyusunan anggaran kemungkinan berbeda 

untuk setiap kondisi.  Pengaruh kedua variabel tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa variabel moderating diantaranya yaitu: variabel organisasi. Salah 

satu variabel organisasi yang berpengaruh terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajer adalah budaya organisasi. 
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 Budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota itu sehingga persepsi tersebut menjadi suatu sistem dan 

makna bersama diantara para anggotanya (Robbin, 1999: 289). Budaya pada 

hakekatnya merupakan pola yang terintegrasi dari perilaku manusia yang 

mencakup pikiran, ucapan, tindakan, artifak-artifak dan bergantung pada 

kapasitas manusia untuk belajar dan mentransmisikan bagi keberhasilan 

generasi yang ada. Dari pengertian ini dapat ditangkap bahwa budaya 

organisasi tidak bias begitu saja ditangkap dan dilihat oleh orang luar, namun 

dapat dipahami dan dirasakan melalui perilaku-perilaku anggotanya serta 

nilai-nilai yang mereka anut (Falikhatun, 2005:8) 

 Sedangkan variabel organisasi lainnya adalah komitmen 

organisasi. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk 

berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan 

tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan 

kepentingan sendiri (Weiner dalam Darlis, 2002). Bagi individu dengan 

komitmen organisasi yang tinggi, pencapaian tujuan organisasi merupakan 

hal yang diprioritaskan. Individu dengan komitmen organisasi yang kuat 

dalam dirinya akan berusaha keras untuk mencapai tujuan organisasi serta 

berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi. Sebaliknya, individu 

dengan komitmen organisasi yang rendah akan mempunyai perhatian yang 

rendah pada pencapaian tujuan organisasi dan cenderung berusaha memenuhi 

kepentingan pribadinya. 
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 Penelitian tentang partisipasi penyusunan anggaran pernah 

dilakukan, Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) yang menganalisis 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat 

pemerintah daerah dengan komitmen organisasi dan budaya organisasi 

sebagai variabel moderating pada Dinas Pemerintah Kota dan Kabupaten 

Semarang. Hasil penelitiannya antara lain; 

1. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh yang signifikan antara 

terhadap kinerja  aparat pemerintah daerah. 

2. Budaya organisasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja aparat 

pemerintah daerah.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Bambang 

Sardjito dan Osmad Muthaher (2007) dan Kadek Juli Suardana dan I Ketut 

Suryanawa (2009) dimana hasil penelitiannya menunjukkan variabel 

komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

hubungan antara partisispasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini dilakukan pada 

BAPPEDA dan DPPKAD Kabupaten Karanganyar.   

Penulis akan mencoba membahas mengenai hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah, 

dengan melakukan pengujian terhadap budaya organisasi dan komitmen 

organisasi yang berfungsi sebagai variabel moderating. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk  mengangkat permasalahan 
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dalam bentuk penelitian dengan judul: “PENGARUH PARTISIPASI 

PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT 

PEMERINTAH DAERAH: BUDAYA ORGANISASI DAN 

KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING”. 

(Survei pada BAPPEDA dan DPPKAD Kabupaten Karanganyar) 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan 

diatas, selanjutnya permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

aparat pemerintah daerah? 

2. Apakah interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat  pemerintah daerah? 

3.  Apakah interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat  pemerintah 

daerah? 

  

C.  Tujuan  Masalah 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Memberi bukti empiris tentang pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja aparat  pemerintah daerah. 
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2. Memberi bukti empiris tentang pengaruh interaksi antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan budaya organisasi terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah. 

3. Memberi bukti empiris tentang pengaruh interaksi antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi terhadap kinerja 

aparat  pemerintah daerah. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah khususnya 

dalam penyusunan anggaran yang pada akhirnya akan membantu 

terwujudnya pemerintahan yang baik. 

2. Diharapkan bisa memberikan informasi tentang kinerja aparat pemerintah 

daerah dalam partisipasi penyusunan anggaran sehingga dapat 

mengevaluasi kinerja aparat untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat karanganyar pada umumnya. 

3. Dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu serta sebagai referensi yang 

berguna bagi penelitian selanjutnya dalam masalah yang serupa. 
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E.   Sistematika Penulisan  

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis 

menggunakasistematika sebagai berikut  ;  

       BAB I   : PENDAHULUAN.  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan  masalah,, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

       BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA.  

Bab ini menguraikan tentang pengertian anggaran, partisipasi  

penyusunan anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah, 

pendekatan kontinjensi, budaya organisasi, komitmen organisasi, 

tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis. 

       BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, uji kualitas data, teknik analisis data.  

        BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. 

       Bab ini menjelaskan pelaksanaan penelitian, statistik deskriptif, 

hasil kualitas data, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan. 

        BAB V :  PENUTUP. 

        Bab ini berisi tentang simpulan yang didapat dari hasil penelitian, 

keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini serta saran-saran 

yang sekiranya bermanfaat untuk diajukan. 

 


