
1 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu bagian dari literatur akuntansi keprilakuan (behavioral 

accounting) adalah bagian yang membahas hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Partisipasi penyusunan 

anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan 

kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas organisasi. 

Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam 

Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD (Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah)  yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran 

Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). 

Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut 

dengan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK atau formulir S). 

RASK ini menggambarkan kerangka logis hubungan antara kebijakan 

anggaran (arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas 

APBD) dengan operasional anggaran (program dan kegiatan anggaran) di 

setiap unit pelaksana anggaran daerah sesuai dengan visi, misi, tugas 

pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan unit kerja yang bersangkutan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 

 RASK memuat juga standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan 

standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. RASK 
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merupakan dokumen pengganti dokumen daftar usulan kegiatan dan daftar 

usulan proyek yang selama ini digunakan dalam penyusunan rancangan 

APBD dengan sistem lama.  

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan 

jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan  aktivitas dalam satuan 

moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi 

perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan 

dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada sektor publik pendanaan 

organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah 

atau negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi 

pemerintah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Penelitian 

mengenai hubungan antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran 

terhadap kinerja manajerial merupakan penelitian yang masih banyak 

diperdebatkan.  

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial menunjukkan hasil yang 

tidak konsisten; menurut Brownell dan Mc. Innes (1986); dan Indriantoro 

(1993) dalam Muthaher dan Sardjito (2007)  menemukan hubungan positif 

dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja 

manajerial. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Milani 

(1975); Brownell dan Hirst (1986), dimana mereka menemukan hasil yang 

tidak signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 
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manajerial, hal ini terjadi karena hubungan partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial tergantung  pada faktor-faktor 

situasional atau lebih dikenal dengan istilah variabel kontingensi 

(Contingency Variable).  

Hasil penelitian yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa 

hasil temuan mereka tidak konsisten antara satu dengan lainnya, sehingga 

para peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung yang 

sederhana antara partisipasi dan kinerja (Gul dkk, 1995). Menurut  

Govindarajan (1986a) dalam Nor Wahyudin (2007) mengungkapkan 

bahwa pendekatan kontijensi (contingency approach) dapat dipergunakan 

untuk menyelesaikan perbedaan dari berbagai penelitian tersebut. 

Pendekatan kontijensi memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang 

dapat bertindak sebagai faktor moderating yang mempengaruhi hubungan 

antara partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial (Brownell, 1982a; 

Shield dan Young, 1993). 

Keberhasilan dalam  mengelola suatu organisasi tidak lepas dari 

faktor kepemimpinan dan sikap bawahan dalam melaksanakan tugas 

mencapai tujuan organisasi. Menurut Decoster dan Fertakis (1968) dalam 

Nor Wahyudin (2007)  kepemimpinan yang efektif harus memberikan 

pengarahan terhadap usaha-usaha dalam mencapai tujuan organisasi. 

Brownell (1983) menguji pengaruh gaya kepemimpinan dalam  kontek 

system  penganggaran dan menemukan bahwa interaksi antara structure 

dan consideration memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja. Fertakis 
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(1976) dalam Nor Wahyudin menemukan adanya hubungan yang positif 

antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi anggaran, sedangkan 

penelitian Muslimah (1996) menunjukkan adanya hubungan yang tidak 

signifikan antara gaya kepemimpinan dengan partisipasi anggaran. 

Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial aparat 

pemerintah daerah. Untuk melihat seberapa besar pengaruh moderating 

gaya kepemimpinan  terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja aparat Pemerintah Daerah, Kota Boyolali sebagai penyusun 

anggaran yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. 

Berdasarkan uraian diatas,  peneliti tertarik untuk melakukan  

penelitian tentang “PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN 

ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL APARAT 

PEMERINTAH DAERAH:GAYA KEPEMIMPINAN SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING (Survei pada PNS Pemerintah Daerah 

kabupaten Boyolali)” . 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini    adalah: 
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1. Apakah  partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial aparat pemerintah daerah?  

2.  Apakah  gaya kepemimpinan mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial aparat Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boyolali? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih berfokus pada 

sejauh mana pengaruh  gaya kepemimpinan  sebagai variabel pemoderasi 

dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial di pemerintah daerah kabupaten Boyolali. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis sejauh mana pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah daerah.  

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh moderating gaya 

kepemimpinan terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali 

sebagai penyusun anggaran. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pada banyak pihak, diantaranya: 

1. Bagi Aparat Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini dapat untuk menambah wawasan tentang teori dan 

praktek mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja aparat pemerintah daerah. 

2. Bagi pemerintah 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemikiran dan bahan 

pertimbangan dalam penentuan kebijakan sistem penyusunan anggaran 

sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. 

3. Bagi akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu 

pengetahuan serta dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh penyusunan anggaran 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan 

skripsi ini, oleh karena itu secara  garis besar sistematika penulisan skripsi 

ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut: 
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 BAB I:  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan masalah 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini mencakup segala konsep yang mendasari penelitian 

meliputi, pengelolaan keuangan daerah, definisi anggaran, 

partisipasi anggaran, partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial, pengertian kinerja aparatur pemerintah, 

pendekatan kontijensi, gaya kepemimpinan, pengembangan 

hipotesis serta kerangka pemikiran hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Dalam  bab ini membahas mengenai objek penelitian yang diteliti, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik 

analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang pengujian data dan pembahasan yang 

berisi deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian instrumen dan 

pengujian asumsi klasik, dan hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan. 

BAB V :  KESIMPULAN 

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan sasaran-sasaran 
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yang diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen 

perusahaan maupun penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


