
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor 

swasta dengan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada 

sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup 

untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran 

justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan 

tujuan untuk mendapatkan masukan (Mediaty dan Syarifudin, 2010). Anggaran 

sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik 

dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 

2005). Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi 

dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap 

penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan 

tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah 

disusun (Mediaty dan Syarifudin, 2010). 

Proses penganggaran daerah diatur dalam Kepmendagri Nomor 13 tahun 

2006. 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) (Wulandari, 2011). Menurut Sardjito (2007) 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, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen 

pokok dalam anggaran kinerja. RASK merupakan dokumen pengganti dokumen 

daftar usulan kegiatan dan daftar usulan proyek yang selama ini digunakan dalam 

penyusunan rancangan APBD dengan sistem lama. 

Menurut Wulandari (2011) untuk dapat menyusun Rencana Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) diperlukan pegawai yang mempunyai 

kemampuan analisis kinerja program. Tentu saja hal ini merupakan tanggung 

jawab yang besar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna 

anggaran untuk menyediakan sumber daya manusia yang memadahi, agar dapat 

mengelola anggaran secara ekonomis, efisien, efektif dan yang benar-benar 

mencerminkan kepentingan masyarakat. Mengelola anggaran secara ekonomis, 

efisien dan efektif adalah dengan cara membagi waktu secara proporsional untuk 

satuan kerja atas dan bawahan. Memberikan waktu lebih banyak untuk satuan 

pelaksana, misalnya 1/3 waktu (maksimal) untuk perencanaan satuan atas dan 2/3 

untuk satuan pelaksana agar cukup waktu untuk melaksanakan program kerja. 

Dengan adanya tuntutan pemerintah daerah yang ikut berpartisipasi dalam 

proses penganganggaran, maka dalam hal ini diperlukan komunikasi antara atasan 



dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi 

lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya 

(Wulandari, 2011). Di samping memberikan informasi kepada atasan, bawahan 

juga harus ikut serta dalam penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan 

anggaran ini diperlukan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan realita yang ada 

di lapangan.  

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan penting yang melibatkan 

berbagai pihak, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dimana 

masing-masing pihak memainkan peran dalam mempersiapkan dan mengevaluasi 

berbagai alternatif dan tujuan anggaran. Anggaran yang dihasilkan senantiasa 

digunakan sebagai tolak ukur bagi kinerja manajer dan para karyawan (Leslie, 

1992). Menurut Mediaty dan Syarifuddin (2010)  penyusunan anggaran 

partisipatif diharapkan akan meningkatkan kinerja para manajer, di mana ketika 

suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui, maka karyawan akan 

menginternalisasi tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggung jawab 

pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan 

anggaran tersebut. Lebih lanjut Mardiasmo (2005) mengemukakan bahwa 

anggaran memiliki fungsi sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja akan dinilai 

berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 

Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat pengaruh variabel 

moderating dalam mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap 



variabel dependen. Pengaruh variabel moderating tersebut dapat bersifat positif 

maupun negatif (Sterdy, 1960, Bryan, 1967, Locke, 1967, dalam Riyadi, 2000). 

Variabel moderating adalah faktor atau variabel yang mempengaruhi hubungan 

antara dua variabel (Murray, 1990 dalam Riyadi, 2000). Govindarajan (1986) 

dalam Riyadi (2000) mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan dari 

penelitian tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kontijensi. 

Pendekatan ini secara sistematis mengevaluasi berbagai kondisi atau variabel 

yang dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja aparat pemerintah daerah antara lain variabel kecukupan anggaran 

dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. 

Kecukupan anggaran adalah tingkat persepsi masing-masing individu 

manager pusat pertanggung jawaban bahwa sumber-sumber yang dianggarkan 

untuk unit organisasinya mencukupi tujuan-tujuannya (Nouri dan Parker, 1998). 

Nouri dan Parker (1998) melakukan penelitian hubungan partisipasi dan kinerja 

manager melalui kecukupan anggaran dan komitmen organisasi. Hasil penelitian 

ini memberikan bukti bahwa partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja manager 

memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung melalui kecukupan anggaran 

dan komitmen organisasi. Penelitian Supriyono (2004) melihat hubungan 

partisipasi penganggaran  dan kinerja dengan variabel intervening kecukupan 

anggaran dan komitmen organisasi, menyimpulkan bahwa (1) partisipasi 

penganggaran dan kinerja manager mempunyai hubungan positif yang signifikan, 

(2) partisipasi penganggaran dan kecukupan anggaran mempunyai hubungan 

positif yang signifikan, (3) partisipasi penganggaran dan komitmen organisasi 



mempunyai hubungan positif yang signifikan, (4) kecukupan anggaran dan 

komitmen organisasi mempunyai hubungan positif yang signifikan, (5) kecukupan 

anggaran dan kinerja manager memiliki hubungan positif yang tidak signifikan. 

Menurut Supriyono (2004) dengan adanya persepsi kecukupan anggaran 

diharapkan kinerja manajer dapat semakin meningkat, baik secara langsung 

maupun lewat partisipasi penganggran. Hal ini disebabkan karena untuk 

memperoleh anggaran yang mencukupi maka manajer pusat pertanggung jawaban 

terdorong mau berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. 

Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat 

sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan 

lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan 

sendiri (Weiner, 2004 dalam Wulandari 2011). Komitmen organisasi yang 

menjadi tolak ukur sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak pada suatu 

organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu 

organisasi. Memberikan pekerjaan individu yang nilainya tidak selaras dengan 

nilai dalam organisasi yang ada, maka akan cenderung menghasilkan karyawan 

yang kurang memiliki motivasi dan komitmen, serta yang tidak terpuaskan oleh 

pekerjaan mereka dan oleh organisasi tersebut (Sumarno, 2005). Menurut 

Wulandari (2011) dengan mempunyai komitmen organisasi yang kuat maka hal 

itu akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam 

mencapai tujuan yang ditentukan. Selain mempengaruhi aparat pemerintah daerah 

untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan, komitmen yang 

tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada 



kepentingan pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang baik 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Apabila komitmen organisasi itu rendah maka akan membuat individu 

berbuat untuk kepentingan pribadinya. Namun demikian dengan adanya 

komitmen organisasi yang tinggi maka secara tidak langsung juga akan 

meningkatkan kinerja yang tinggi pula. Komitmen organisasi merupakan alat 

bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang 

diharapkan (Muthaher dan Sardjito, 2007). 

Penelitian yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja aparat pemerintah yang di moderasi oleh beberapa variabel telah banyak 

dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan Muthaher dan Sardjito (2007) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai variabel moderating mempunyai 

pengaruh terhadap penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja aparat 

pemerintah. 

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh 

Mediaty dan Syarifudin (2010) yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan budaya organisasi 

dan komitmen organisasi sebagai moderator (studi kasus pada Pemerintah 

kabupaten barru sul-sel). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah (1) 

Terdapat pengaruh yang signifikan partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja aparat pemerintah daerah, dengan demikian maka semakin tinggi 

partisipasi penyusunan anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja aparat 

pemerintah daerah. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel budaya 



organisasi dalam memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

aparat pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi tingkat 

kesesuaian partisipasi penyusunan anggaran dengan budaya organisasi yang 

berorientasi pada orang akan semakin tinggi kinerja aparat pemerintah daerah. (3) 

Terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam 

memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah 

daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat komitmen organisasi 

akan menyebabkan peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah dalam 

berpatisipasi atas penyusunan anggaran. 

Dari uraian diatas peneliti ingin meneliti mengenai pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Perbedaan 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mediaty dan Syarifudin (2010) 

yaitu dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel kecukupan anggaran 

dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul: PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN 

TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DENGAN 

KECUKUPAN ANGGARAN DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Boyolali). 

 

 

 



B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

aparatur pemerintah daerah? 

2. Apakah kecukupan anggaran berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggran dan kinerja aparatur pemerintah daerah? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggran dan kinerja aparatur pemerintah daerah? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan peneliti yang mau 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kecukupan anggaran dalam hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. 

3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen orgnisasi dalam hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. 

 

 



D. 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 di Kabupaten Boyolali dalam 

merumuskan kebijakan penyusunan anggaran daerah yang dapat 

meningkatkan kinerja dinas-dinas yang ada di pemerintah daerah di 

Kabupaten Boyolali. 

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 di masa yang akan datang, serta 

memberikan informasi faktor-faktor variabel moderating mempengaruhi 

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah. 

4. Bagi pembaca  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 

pembaca dan memberikan informasi faktor-faktor variabel moderating 

mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah 

daerah. 

 



E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Secara garis besar penelitian ini akan dituangkan dalam 5 bab pembahasan, 

adapun sistematika pembahasan yaitu : 

1. BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini disajikan penulis tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan landasan teori, penjelasan partisipasi anggaran, kinerja 

aparat pemerintah daerah, kecukupan anggaran, dan komitmen organisasi, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. 

3. BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini meliputi ruang lingkup penelitian, variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode analisis data, pengujian kualitas data, pengujian hipotesis. 

4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum pelaksanaan penelitian, hasil uji 

kualitas data pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil. 

5. BAB V : KESIMPULAN  

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-saran 

yang diberikan untuk penelitian selanjutnya serta implikasi penelitian. 


