
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mendorong adanya 

desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah, desentralisasi ini 

manunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. 

Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dan 

tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, memaksa 

pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menciptakan sistem 

pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sistem ini 

diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, 

ekonomis, efektif, dan efisien serta bermanfaat untuk masyarakat.  

Salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan 

pemerintah tersebut adalah anggaran, anggaran bisa merupakan suatu 

rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan 

jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan anggaran. 

Menurut Hansen dan Mowen (2004) partisipasi anggaran 

(budgeting partisipation) adalah pendekatan penganggaran yang 

memungkinkan para manajer yang akan bertanggungjawab atas kinerja 
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anggaran, untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipasi 

anggaran mengkomunikasikan rasa tanggung jawab pada para manajer 

tingkat bawah dan mendorong kreatifitas. 

Proses penyusunan anggaran memerlukan kerja sama yang baik 

antara atasan dan bawahan, anggaran yang telah disusun secara partisipatif 

kemudian disahkan dengan para manajer dari setiap divisi dan pusat 

pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, manajemen puncak 

menciptakan berbagai divisi tanggung jawab atau dikenal dengan pusat 

pertanggungjawaban.  

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya 

berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Mulyadi, 2001) Menurut Abriyani Puspaningsih (2002) melihat kinerja 

manajerial berdasar pada kemampuan manajer dalam melaksanakan tugas 

manajerialnya, meliputi: perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, 

evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja 

secara menyeluruh. 

Namun demikian dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan 

secara menyeluruh tidak berhenti pada tahap awal penganggaran, namun 

dibutuhkan peran manajerial pimpinan daerah khususnya pengelola 

keuangan yang ada di daerah. Peran manajerial menurut Mintzberg (2003) 

terdiri atas peran perseorangan, peran informasi dan peran pengambilan 

keputusan. 
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Pembahasan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini 

dibatasi yaitu bagaimana pengaruh partisipasi anggaran dan peran 

manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah 

daerah, sehingga dapat menunjang terlaksananya peningkatan efektifitas 

dan efisiensi organisasi dan dapat meningkatkan kinerja bagi publik. 

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Sukoharjo 

karena dinas tersebut merupakan dinas pemerintah yang bergerak dalam 

bidang pengelolaankeuangan dan anggaran pemerintah Sukoharjo. Sesuai 

dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin 

meneliti mengenai “Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran Dan 

Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap  Kinerja 

Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten 

Sukoharjo) ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah partisipasi dalam penganggaran berpengaruh terhadap kinerja 

Pemerintah Daerah? 

2. Apakah peran manajerial pengelola keuangan daerah berpengaruh 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya fokus pada pengaruh partisipasi dalam 

penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan daerah 

terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2. Obyek yang diteliti hanya pegawai yang bekerja pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) di 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah partisipasi dalam penganggaran 

berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. 

2. Untuk mengetahui apakah peran manajerial pengelolaan keuangan 

daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritits  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan teori akuntansi keperilakuan dan akuntansi 

manajemen terutama pada teori penetapan tujuan (goal setting theory) 

dalam konteks pemerintah daerah. 

2. Manfaat Praktik 

Diharapkan memberikan implikasi terkait dengan kinerja 

manajerial pada organisasi sektor publik, serta diharapkan dapat 
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memberikan informasi mengenai kinerja satuan kerja pemerintah 

melalui proses pengelolaan. 

3. Manfaat  Organisasi 

Pemerintah daerah dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

bahan acuan dalam implementasi partisipasi dalam partisipasi dalam 

penganggaran, dan peran manajerial pengelola keuangan daerah 

terhadap kinerja pemerintah daerah, serta memberikan perhatian yang 

mendalam dan merumuskan langkah–langkah yang akan diambil 

mengenai hal–hal yang berkaitan dengan partisipasi dalam 

penganggaran, dan peran manajerial pengelola keuangan daerah 

terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga dapat terciptanya 

peningkatan kinerja. 

 

1.6 Sestematika Penelitian 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis, penelitian 

terdahulu, tinjauan pustaka yang memuat teori-teori secara 

konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok 

permasalahan yang diteliti. Teori-teori berkisar tentang, 
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partisipasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial 

pengelola keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, sampel dan 

populasi, sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, pengukuran variabel, serta metode analisis 

data yang digunakan dalam pencapaian tujuan penelitian atas 

rumusan masalah penelitian.  

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo yang menjadi obyek 

penelitian dan analisis data yang bersangkutan. Analisis data 

ditujukan untuk menguji hipotesis dan menyimpulkan 

pemecahan masalah penelitian.  

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran bermanfaat yang dapat 

diberikan bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 


