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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam 

Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang 

dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi 

Perangkat Daerah (unit kerja). Pemerintah sebagai pihak eksekutif 

merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam meningkatkan 

kinerja dan pelaksanaan good governance. Prinsip-prinsip good 

governance terdiri dari akuntabilitas, transparansi, peran serta masyarakat 

dan supremasi hukum. Salah satu upaya untuk mewujudkan good 

governance adalah dengan meningkatkan kinerja, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan termasuk pengelolaan 

keuangan publik.  

Salah satu bagian dari literatur akuntansi keperilakuan (behavioral 

accounting) adalah bagian yang membahas hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja. Partisipasi penyusunan anggaran 

merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi.  

Sumarsono (2010: 57), anggaran  merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (rupiah). Penyusunan 

anggaran negara adalah suatu proses politik, penganggaran merupakan 
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proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap 

yang rumit dan mengandung nuansa politik yang sangat kental karena 

memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen. 

Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan 

dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang 

publik. Tahap penyusunan anggaran menjadi sangat penting karena 

anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja akan menggagalkan 

perencanaan yang telah disusun.  

Kinerja merupakan tingkat kecakapan pegawai dalam 

melaksanakan aktivitas organisasi. Kinerja  manajerial SKPD merupakan 

salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas 

organisasi. Mahsun (2006: 198), pengukuran kinerja Pemeritah Daerah 

(Pemda) diarahkan pada masing-masing Satuan Kerja yang telah diberi 

wewenang mengelola sumber daya sebagai mana bidangnya. Setiap Satuan 

Kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang mempunyai keunikan 

sendiri-sendiri. Pengukuran kinerja Pemda berarti pengukuran kinerja 

terhadap Satuan Kerja/Entitas di lingkungan Pemda. Faktor pengukuran 

kinerja mencakup visi. misi, tujuan dan sasaran, tugas dan fungsi, struktur 

organisasi dan personalia, program kerja dan anggaran.    

Desentralisasi di sektor pemerintahan terjadi dari kepala daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD) dan Sekretariat Daerah (SETDA). 

Desentralisasi dalam hal ini adalah penyerahan wewenang dari pemerintah 
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pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan yang ada di 

daerah tersebut. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

menyusun format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Hal ini 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara pasal 19 (1) dan (2) bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan 

berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Aggaran Berbasis Kinerja 

(ABK) yang dimaksud dalam penyusunan RKA-SKPD harus betul-betul 

dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta 

korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan 

manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu 

kegiatan yang dianggarkan. 

Desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas 

kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkatan-tingkatan organisasi 

yang lebih rendah (Handoko, 1984: 299). Struktur organisasi yang 

terdesentralisasi diperlukan pada kondisi administratif, tugas dan tanggung 

jawab yang semakin kompleks, yang selanjutnya memerlukan 

pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah. Pelimpahan 

wewenang yang terdesentralisasi diperlukan karena dalam struktur yang 

terdesentralisasi para manajer/bawahan diberikan wewenang dan tanggung 

jawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Sehingga, struktur 

organisasi yang terdesentralisasi pada dasarnya mampu untuk 
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meningkatkan kinerja manajerial karena manajer akan bertanggung jawab 

pada tugas-tugas yang harus dilakukannya.  

Partisipasi penyusunan anggaran sangat erat hubungannya dengan 

kinerja pegawaipemerintah daerah, karena kinerja pegawaipemerintah 

dilihat berdasarkan partisipasi pegawaipemerintah dalam menyusun 

anggaran. Kinerja pegawaipemerintah daerah yang belum maksimal dalam 

penyusunan anggaran dikarenakan terbatasnya personel baik kualitas 

maupun kuantitas di tingkat kabupaten/kota. Selain itu daerah belum 

mampu untuk menyerap dana pembangunan yang begitu besar setelah 

adanya otonomi daerah.  

Milani (1975) dalam Nor (2007) menyatakan bahwa 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. Partisipasi dapat 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi juga dapat untuk 

mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka pertisipasi dapat diartikan sebagai pengaruh, 

pendelegasian prosedur-prosedur, keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan.  

Riyanto (1999), hasil penelitiannya menemukan bahwa 

desentralisasi tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran 
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dengan kinerja. Informasi dalam organisasi terdesenteralisasi lebih banyak 

dibutuhkan dibanding didalam organisasi tersentralisasi. Hal ini terjadi 

karena dalam sistem tersentralisasi manajer hanya menjalankan tugas atas 

perintah atasannya saja. Sebaliknya dalam sistem desentralisasi manajer 

memerlukan informasi lebih banyak untuk pembuatan keputusan mereka. 

Dari analisa di atas dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan tingkat 

desentralisasi akan menyebabkan perbedaan kebutuhan informasi.  

Riyadi (2000), telah melakukan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kontijensi untuk mengevaluasi keefektifan hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial, dengan 

melakukan pengujian terhadap motivasi dan derajat pelimpahan wewenang 

yang berfungsi sebagai variabel moderating. Dari hasil penelitian tersebut, 

ditemukan bahwa motivasi tidak signifikan mempengaruhi hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial, 

sedangkan derajat pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi secara 

signifikan mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial.  

Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan partisipasi 

anggaran dan kinerja telah diteliti secara luas, namun kebanyakan bukti-

bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. 

Misalnya Murtanto dan Hapsari, 2006; Nor, 2007; Sardjito dan 

Munthaher, 2007; dan Bangun, 2009, menemukan bahwa partisipasi 

penganggaran dan kinerja memiliki hubungan yang sangat positif. 
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Sedangkan peneliti yang dilakukan Setiawati, 2011, menemukan 

partisipasi penganggaran tidak meningkatkan kinerja. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Nor (2007) dengan menguji kembali pada setting dan responden yang 

berbeda. Penelitian ini mengambil subyek pemerintah daerah di Kabupaten 

Karanganyar, sedangkan pada penelitian Nor (2007) subyek penelitian 

mengambil subyek organisasi pelayanan kesehatan (Rumah Sakit) dan 

organisasi pendidikan (Perguruan Tinggi), dengan desentralisasi dan gaya 

kepemimpinan yang tidak berpengaruh signifikan dalam hubungan 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.  

Dengan demikian peneliti akan mencoba membahas mengenai 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran  dengan kinerja 

pegawaipemerintah daerah dengan melakukan pengujian desentralisasi 

yang berfungsi sebagai variabel moderating.   Berdasarkan latar belakang 

tersebut peneliti ingin mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian 

dengan judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap 

Kinerja Manajerial SKPD: Desentralisasi sebagai Variabel 

Moderating (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Karanganyar).   

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

permasalahan yang dapat dikemukakan dalam permasalahan ini adalah:  
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1 Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial SKPD?  

2 Apakah desentralisasi mempengaruhi hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial SKPD?   

 

C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus 

pada sejauh mana pengaruh desentralisasi sebagai variabel pemoderasi 

dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja 

manajerial SKPD setingkat Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala 

Sub.Bagian (Kasubag) Pemerintah Daerah pada  Sekretariat Daerah 

(SETDA) Kabupaten Karanganyar. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, tujuan dalam penelitian ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja pegawaipemerintah daerah.   

2. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja pegawaipemerintah 

daerah.   

 

 



8 
 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagi pemerintah daerah   

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam 

merumuskan kebijakan penyusunan anggaran daerah yang dapat 

meningkatkan kinerja dinas-dinas yang ada di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karanganyar.  

2. Bagi akademisi  

Hasil penelitian ini bagi para akademisi adalah sebagai bahan 

informasi dan masukan bagi peneliti yang berminat pada 

permasalahan yang sama.  

3.  Bagi peneliti  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai 

bahan masukan bagi peneliti lain dalam bidang partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja pegawaipemerintah daerah di masa yang akan 

datang, serta memberikan informasi faktor-faktor variabel moderating 

mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja 

pegawaipemerintah daerah.  
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F. Sistematika Penulisan  

Sistematis penulisan dari penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, 

yaitu:  

 BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian anggaran, 

partisipasi penyusunan anggaran, kinerja 

pegawaipemerintah daerah, hubungan partisipasi anggaran 

dan kinerja pegawaipemerintah daerah, desentralisasi, teori 

kontijensi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis.   

 BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas jenis penelitian, data dan sumber 

penelitian, metode pengumpulan data, populai, sampel dan 

teknik pengumpulan sampel, definisi operasional variabel 

dan pengukuran variabel, teknik analisis data dan pengujian 

hipotesis.   
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 BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Berisi penyajian dan analisis data pada bab ini akan 

disajikan dan dijelaskan tentang hasil pengumpulan, analisis 

data, dan sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang 

telah dikemukakan.  

 BAB V  PENUTUP  

Mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, 

serta saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


