
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, membawa perubahan 

fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan, 

sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran 

daerah. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun 

berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau ouput dari 

perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 

Tahun 2005). 

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan 

pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. 

Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, 

pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum APBD 

yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati 

sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. 

Penyusunan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan 

upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

untuk jangka waktu lima tahun dan program kepala daerah yang 



penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan 

standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah 

(Munawar, 2006).  

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada 

organisasi sektor publik dan mengandung nuansa politik yang tinggi, 

termasuk diantaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan 

penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran 

merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, 

namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus 

diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk 

mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen 

akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-

program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2002; 61). 

Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, 

pemerintah daerah perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat 

untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan 

terlibat dalam proses penganggaran daerah (Munawar, 2006). 

Pada umumnya ada tiga permasalahan yang biasa di hadapi 

pemerintah daerah yaitu ketidakefektifan, inefesiensi dan private 

murement (penggunaan dana untuk kepentingan individu). Hal ini 

disebabkan karena tidak terdapat mekanisme dasar pertanggungjawaban 

yang baku seperti organisasi bisnis. Organisasi pemerintah tidak 



mengenal kepemilikan (self interest) yang dapat memaksakan 

pencapaian tujuan dan tidak mementingkan faktor persaingan yang 

seringkali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi. 

Disamping itu pemerintah daerah tidak memiliki barometer 

keberhasilan seperti pada organisasi bisnis sehingga sulit untuk 

menentukan tingkat keberhasilan pada pemerintah daerah. 

Ada beberapa faktor yang diduga penyebab kinerja aparat 

pemerintah rendah diantaranya sistem pengelolaan keuangan daerah 

yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran 

APBD, pelaksanaan penata usahaan APBD, pertanggungjawaban yang 

berupa pelaporan hasil pelaksaan APBD dan pengawasan. 

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) masih mengalami kendala, misalkan 

pemahaman dalam pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan 

untuk pelaksanaan APBD seperti, dokumen Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen pelengkap lain. Kendala ini 

disebabkan tingkat pemahaman staf yang terlibat atas peraturan tentang 

pengelolaan keuangan daerah masih rendah (Bangun, 2009). 

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang 

secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan efektivitas organisasi. Argyris (1964) dalam Sardjito dan 

Osmad Muthaher (2007), menyatakan partisipasi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan 

kebutuhan individu dan organisasi. Sehingga partisipasi dapat diartikan 



sebagai berbagi pengaruh, pendelegasian prosedur-prosedur, 

keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu pemberdayaan. 

Penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja manajer, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan 

secara partisipasi disetujui maka karyawan akan menginternalisasikan 

tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk 

mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran 

(Nor, 2007). 

Hasil penelitian tentang pengaruh karakteristik tujuan anggaran 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah sudah dilakukan oleh Kenis 

(1979), Munawar (2006), Suhartono (2006), Nor (2007), Sardjito 

(2007), dan Bangun (2009) menemukan bahwa karakteristik tujuan 

anggaran meliputi partisipasi, kejelasan, evaluasi, umpan balik, dan 

kesulitan tujuan anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

Penelitian Istiyani (2009), pada pemerintah daerah kabupaten 

Temanggung menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan variabel partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, 

umpan balik anggaran, dan kesulitan pencapaian tujuan anggaran 

terhadap variabel kinerja aparat pemerintah daerah. Namun pada 

variabel evaluasi anggaran menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel kinerja aparat pemerintah daerah. 

Dengan memperhatikan penelitian-penelitian sebelumnya maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa. Meskipun demikian 

terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Istiyani 



(2009), yaitu: lokasi, tahun, dan sasaran penelitian pejabat eselon III 

dan IV. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

judul: “PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN 

TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMERINTAH DAERAH (STUDI 

DI KABUPATEN KLATEN)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pejabat 

pemerintah daerah? 

2. Apakah kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

pejabat pemerintah daerah? 

3. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja pejabat 

pemerintah daerah? 

4.  Apakah umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja pejabat 

pemerintah daerah? 

5. Apakah kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

pejabat pemerintah daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian 

ini adalah: Untuk mendapat bukti empiris tentang pengaruh 

karakteristik tujuan anggaran meliputi partisipasi anggaran, kejelasan 



tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan 

kesulitan tujuan anggaran tehadap kinerja pejabat pemerintah daerah”. 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:  

1. Bagi pemerintah daerah 

Diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan 

otonomi daerah khususnya akan meningkatkan kinerja aparat 

pemerintah untuk mencapai tujuan anggaran yang diinginkan. 

 

2. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan penulis tentang karakteristik tujuan 

anggaran dan pengaruhnya terhadap kinerja aparat pemerintah 

daerah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat di jadikan referensi bagi peneliti berikutnya baik dari 

kalangan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

 

E. Sistematika penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi 

menjadi lima bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang uraian 

mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitan, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi tentang landasan 

teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yaitu definisi dan 

karakteristik anggaran sektor publik, peran dan fungsi APBD, 

mekanisme penyusunan APBD, prinsip penyusunan APBD, prinsip 

APBD, penyusunan anggaran berbasis kinerja, karakteristik tujuan 

anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah, penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini membahas tentang 

jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi 

operasional dan teknik pengukurannya, model penelitian, metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini 

membahas tingkat respon pengembalian kuesioner, data profil 

responden, hasil analisis deskriptif, hasil pengujian validitas dan 

rentabilitas, hasil pengujian pengujian asumsi klasik, hasil pengujian 

hipotesis dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan sehubungan 

dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


