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ABSTRACT 

  

 This research aims to obtain empirical evidence in analyzing whether or 

not there is an effect of budgeting participation on the managerial performance of 

SKPD with decentralization as moderating variable. 

 This study used a survey method with questionnaire as the instrument of 

collecting primary data. The population of research was manager or employees of 

Local Secretariat (SETDA). The sample used was the Chief of Division’s 

employees and Chief of Division of Karanganyar Regency’s Local Secretariat 

(SETDA). The sample was taken using purposive sampling technique, based on 

the predetermined criteria  obtaining 40 respondents. Model of analyzing data 

used was a multiple linear regression. Before the hypothesis testing, the 

instrument was tested for its validity and reliability. The classical assumption tests 

were normality, multicolinearity, and heteroscedasticity tests. The hypothesis 

testing was done using simultaneous significant test (F-test), coefficient of 

determination test (R2), and partial significant test (t-test). 

 The first hypothesis testing showed that there was a significant effect and 

positive relationship between the budgeting participation  and the managerial 

performance of SKPD. The second hypothesis testing showed that 

decentralization as moderating variable affected significantly the relationship 

between the budgeting participation  and the managerial performance of SKPD. It 

could be seen from F statistic value of 9.296 (p = 0.000) significant at confidence 

level of 0.05. Adjusted R2 value2 = 0.390. It means that 39% of SKPD’s 

managerial performance variable could be explained by budgeting participation, 

decentralization and interaction of them. 

 

 

Keywords: Budgeting Participation, Decentralization, Managerial Performance of 

SKPD. 
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A. PENDAHULUAN  

Proses penyusunan anggaran daerah dengan suatu pendekatan 

kinerja yang tertuanng dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan 

rancangan APBD yang dilaksanakan oleh suatu Tim Anggaran Eksekutif 

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

adalah pihak eksekutif(pihak pengawas) yang  merupakan pihak yang 

bertanggung jawab untuk meningkatkan suatu kinerja dan pelaksanaan 

good governance (pemerintahan yang baik). Prinsip-prinsip good 

governance terdiri dari, peran serta masyarakat,  transparansi, supremasi 

hokum, dan akuntabilitas. Salah satu upaya untuk mewujudkan good 

governance adalah dengan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan 

kinerja dalam pengelolaan keuangan publik dalam sektor pemerintah.  

 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. 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.    

Milani (1975) dalam Nor (2007) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja manajer. Partisipasi dapat digunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, partisipasi juga dapat untuk 

mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi.  

Pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi diperlukan karena 

dalam struktur yang terdesentralisasi para manajer/bawahan diberikan 

tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar dalam pengambilan 

keputusan. Sehingga, struktur organisasi yang terdesentralisasi mampu 
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untuk meningkatkan kinerja manajerial karena manajer akan 

melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.  

Riyanto (1999), penelitiannya menemukan hasil bahwa 

desentralisasi tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran 

dengan kinerja manajerial. Penelitian oleh Nor (2007) juga menunjukkan 

bahwa desentralisasi tidak ada pengaruh yang signifikan dalam 

menginteraksikan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

terdadap kinerja manajerial.  

Penelitian yang diambil bertujuan untuk membahas dan 

menganalisis mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran  

dengan kinerja manajerial daerah dengan melakukan pengujian 

desentralisasi yang berfungsi sebagai variabel moderating.  Penelitian ini 

mengambil sampel pegawai/manajerial pada Sekretariat Daerah 

Karanganganyar.  

 

B. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS  

Partisipasi Penyusunan Anggaran  

Mahsun (2006: 145) menyatakan: anggaran adalah perencanaan 

keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu 

satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. 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.  

Menurut Brownell (1982) dalam Sardjito dan Munthaher (2007) 

partisipasi anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang 

melibatkan para aparat negara dalam penentuan tujuan anggaran yang 

menjadi tanggung jawabnya. Teknik Penyusunan Anggaran menurut 

Kepmendagri, APBD disusun melalui cara-cara atau tahap-tahap sebagai 

berikut: pemerintah daerah menyusun RAPBD - atas dasar usulan dari 
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setiap perangkat belanja administrasi dan yang diusulkan dalam bentuk 

RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). Pemerintah daerah mengajukan 

RAPBD kepada DPRD untuk dibahas. Sebelum membahas RAPBD, 

DPRD menyosialisasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapat 

masukan. Masukan tersebut dicatat dan akan dibukukan sebagai lampiran. 

DPRD membahas RAPBD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif. 

RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk 

dilaksanakan.  

Kinerja Manajerial SKPD  

Kinerja manajerial SKPD merupakan tingkat kecakapan pegawai 

negeri dalam melaksanakan aktivitas manajemen. Kinerja merupakan 

salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas 

organisasi. Pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor 

kunci suksesnya organisasi. 

Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja dimasa yang 

akan datang, memberikan nilai umpan balik tentang kualitas kerja untuk 

kemudian mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehendaki dalam 

kinerja. Kinerja aparat pemerintahan dinilai dari bagaimana anggota-

anggota dalam sektor pemerintahan berupaya untuk memberikan 

pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di 

organisasinya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai 

pihak yang dilayani. 

Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial SKPD 

Partisipasi anggaran diperkirakan dapat mempengaruhi moral, 

sikap, motivasi kerja, dan kepuasaan kerja. Argyirs (1952) dalam Sardjito 

dan Munthaher (2007) menyatakan bahwa kunci dari kinerja manajerial 

SKPD yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai, dan 

partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam mencapai 

tujuan tersebut.  

Dalam sektor publik pengukuran kinerja tidak sebatas pada 

masalah pemakaian anggaran, namun pengukuran kinerja mencakup 
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berbagai aspek yang dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif 

dalam pencapaian kinerja. Indriantoro (1993) dalam Nor (2007) 

menemukan hubungan positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja aparat pemerintah. Pada penelitian yang dilakukan 

Sardjito dan Muthaher (2007), hasil penelitiannya menunjukan  terdapat 

pengaruh yang signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja aparat pemerintah daerah.  

Desentralisasi  

Menurut Rondinelli (1981) dalam Muluk (2005), desentralisasi 

didefinisikan sebagai transfer wewenang atau kekuasaan dalam 

perencanaan publik, manajemen, dan pembuatan keputusan dari level 

nasional ke level sub nasional atau secara umum dari level yang tinggi ke 

level yang lebih rendah dalampemerintahan. Dengan desentralisasi akan 

meningkatkan independensi kinerja manajerial SKPD dalam berpikir dan 

bertindak di satu tim tanpa mengorbankan kepentingan organisasi. 

Desentralisasi membutuhkan keseimbangan manajerial independen dengan 

timnya dan komitmennya kepada organisasi.  

Hipotesis  

H1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial    SKPD.  

H2 : Desentralisasi berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial 

SKPD.   

            Variabel Moderating  

    

 

 

Variabel Independen           VariabelDependen  

 

 

 

Desentralisasi  

(DES) 

Partisipasi 

Penyusunan 

Angggaran  (PPA) 

Kinerja Manajerial 

SKPD (KM) 
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C. METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain survei (survei design) yang 

dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi dalam 

lingkungan yang sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

empiris dan interview pada pihak/instansi terkait guna memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian. 

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai atau aparat setingkat 

kepala bagian/bidang/sub dinas dan kepala sub bagian/sub bidang/ seksi 

dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar. Sampel yang diambil 

dalam penelitian ini adalah aparat atau pegawai setingkat Kabag dan 

Kasubbag SETDA Kabupaten Karanganyar. Pemilihan sampel akan 

digunakan metoda purposive sampling method yakni teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008).  

 Responden penelitian adalah pegawai eselon tiga dan empat selaku 

kuasa pengguna anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karanganyar. Sampel yang digunakan dalam penelitian diambil dengan 

kriteria yaitu: 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) SETDA Kabupaten 

Karanganyar, 2) PNS eselon 3 dan 4 sebagai kabag dan kasubbag yang 

berada di SETDA Kabupaten Karanganyar. Pemilihan sampel dilakukan 

dengan alas an pegawai di instansi tersebut merupakan satuan kerja 

pemerintah yang memiliki kepentingan dalam menyusun, menggunakan 

dan melaporkan keuangan untuk sebagai pelaksanaan keuangan dari 

Pemerintah Daerah. 

 

Metode Analisis Data  

 Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui survei 

kuesioner, dimana responden menjawab pernyataan yang telah disediakan. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan 
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menggunakan instrumen-instrumen yang diadopsi dan replikasi dari 

literatur-literatur sebelmnya. Variabel dependen yaitu Kinerja Manajerial 

SKPD menggunakan instrument dari Mahoney et al, (1965) yang 

mereplikasi dari Bangun (2009). Instrumen Partisipasi Penyusunan 

Anggaran dikembangkan oleh Brownell (1982) yang mereplikasi dari 

penelitian Bangun, 2009. Instrumen Desentralisasi dikembangkan oleh 

Gordon dan Narayanan (1984), instrumen ini meriplikasi dari (Bangun, 

2009 dan Astono, 2011).  

 Kuesinoer yang disebar di Sekretariat Daerah sebesar 40 responden 

berdasarkan jumlah karakteristik sampel yang ditentukan. Data yang 

diolah sebesar 40 sampel, karena dari jumlah kuesioner yang disebar 

dilengkapi semua. Agar data mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut digunakan uji validasi dan uji reliable agar 

handal. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan Pengujian 

yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji 

hereoskedastisasi. Data dalam penelitian ini mengandung multikolinear, 

karena interaksi moderating antara partisipasi penyusunan anggaran dan 

desentralisasi diperlukan.   

Pengujian hipotesis menggunakan model analisis yang digunakan 

adalah regresi linear berganda dengan rincian sebagai berikut: 

KM = a + b1PPA + b2DS + b3(PPA*DS) + e  

 

D. HASIL PENELITIAN  

 Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi berganda 

dilakukan dengan bantuan Program SPSS for Windows Release 15.0. 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda, sebagai berikut:  

 

 Koefisien  
thitung    Sign. Keterangan 

Konstanta 144,919    
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PPA 4,277 2,728 0,010 H1 diterima 

DS 4,452 3,098 0,004 - 

PPA*DS 0,176 3,225 0,003 H2 diterima 

Adjusted R
2
   0,390    

F Statistik 9,296  0,000  

Berdasarkan hasil analisis di atas maka persamaan yang dapat diperoleh 

adalah:  

KM= 144,919 + 4,277 (PPA) + 4,452 (DS) + 0,176 (PPA*DS) + ei  

a. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial 

SKPD.  

Nilai thitung koefisien b1 sebesar 2,728 dan probabilitas p=0,010. 

Sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,021. Dikarenakan 

thitung > ttabel (2,728 > 2,021) dengan p<0,05 terbukti signifikan pada 

taraf signifikani 5%, maka partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD dan H1 

dinyatakan diterima.  

b. Pengaruh desentralisasi dalam memoderasi hubungan partisipasi 

penyusunan anggara dengan kinerja manajerial SKPD.  

Nilai thitung koefisien b3 sebesar 3,225 dan probabilitas 

p=0,003. Sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,021. 

Dikarenakan thitung > ttabel (3,225 > 2,021) dengan p<0,05 terbukti 

signifikan pada taraf signifikani 5%, maka interaksi antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan desentralisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja manajerial SKPD dan H2 dinyatakan diterima. 

Artinya desentralisasi merupakan variabel moderating yang 

berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial SKPD.  
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Pembahasan Hipotesis 

Berdasarkan hasil temuan menghasilkan kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi 

penyusunan anggaran, desentralisasi dan interaksinya baik secara parsial 

maupun secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja manajerial 

SKPDKabupaten Karanganyar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial SKPD di 

SETDA. Hasil analisis regresi ganda memperoleh nilai thitung > ttabel 

(2,728 > 2,021) diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H1 

diterima. Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi dalam penyusunan 

anggaran, maka semakin tinggi kinerja manajerial SKPD Kabupaten 

Karanganyar, yang berarti bahwa semakin tinggi keterlibatan dalam 

partisipasi penyusunan anggaran maka kinerja manajerial SKPD semakin 

baik. Kemudian semakin tinggi dan banyak kesempatan dan keikutsertaan 

serta kontribusi pegawai SETDA untuk ikut dalam penyusunan anggaran 

maka semakin tinggi atau baik pula kinerjanya, selanjutnya semakin 

banyak manajerial SKPD mendapat informasi dan mendapatkan pendapat 

atau saran dalam peyusunan anggaran maka semakin tinggi atau baik pula 

kinerjanya.  

 Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Murtanto 

dan Hapsari, 2006; Syam dan Maryasih, 2006; Nor, 2007; Sardjito dan 

Muthaher, 2007; yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi partisipasi 

penyusunan anggaran dan desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial SKPDdaerah di SETDA dan H2 diterima. Hasil analisis regresi 

ganda memperoleh nilai thitung > ttabel yaitu 3,225 > 2,021 diterima pada 

taraf signifikansi 5% (p<0,05), maka H2 diterima. Hal ini berarti 

desentralisasi merupakan variabel moderasi yang berpengaruh terhadap 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 
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manajerial SKPD. Artinya, semakin tinggi wewenang untuk menentukan 

program dan kegiatan anggaran, serta keterlibatan bawahan dalam 

penyusunn anggran semakin tinggi kinerja manajerial SKPD di SETDA.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang 

merupakan pure moderator yang berpengaruh terhadap hubungan 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat. Konsisten dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Murtanto dan Hapsari 

(2006) serta Bangun (2009) yang membuktikan bahwa pelimpahan 

wewenang berpengaruh signifikan terhadap penganggaran partisipatif 

dalam  peningkatan kinerja bawahan.  

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

 Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap 

kinerja manajerial SKPD dan H1 diterima. Terbukti dari hasil uji t regresi 

ganda memperoleh nilai thitung = 2,728 diterima pada taraf signifikansi 

5% (p<0,05), dan dengan perolehan nilai Fhitung sebesar 9,296 > Ftabel 

sebesar 2,84  (p = 0,000) signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05. 

Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran, 

maka semakin tinggi kinerja manajerial SKPD. 

 Interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD dan H2 diterima. Hasil 

analisis regresi ganda memperoleh nilai thitung untuk interaksi partisipasi 

dan desentralisasi sebesar 3,225 diterima pada taraf signifikansi 5% 

(p<0,05). Artinya desentralisasi merupakan variabel moderating yang 

berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja aparat pemerintah daerah.  

 Nilai adjusted R2 = 0,390 hal ini berarti sebesar 39% variabel 

kinerja dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi penyusunan anggara, 

desentralisasi dan interaksinya, dan sebesar 61% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain di luar penelitian ini.  
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Saran  

1. Responden perlu diberitahukan untuk tidak memberikan jawaban 

dari kuesioner yang diisi hanya berdasar persepsi mereka namun 

berdasar kenyataan yang ada, serta memperjelas instrumen 

pertanyaan sehingga tidak menimbulkan respon bias..  

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya daerah penelitian lebih 

diperluas yaitu tidak terbatas pada dinas pemerintah daerah 

Kabupaten Karanganyar, sehingga hasil penelitian dapat 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya menambah variabel lainnya, 

karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja aparat seperti motivasi, komitmen organisasi, 

gaya kepemimpinan, dan lain-lain.  
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