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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  
 

Setiap organisasi baik organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan 

yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut maka 

diperlukan sistem pengendalian manajemen yang baik. Terdapat dua komponen 

dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik, yaitu proses pengendalian 

manajemen dan struktur pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2004:43). Proses 

pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan 

menggunakan saluran komunikasi. Anggaran merupakan salah satu elemen 

penting dalam saluran komunikasi formal yang berfungsi sebagai alat 

perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi 

dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang 

publik  (Mardiasmo, 2004:63). 

Sesuatu anggaran disusun untuk membantu manajemen 

mengkomunikasikan tujuan organisasi oleh semua manajer pada unit di 

bawahnya, untuk mengkoordinasi kegiatan, dan untuk mengevaluasi prestasi para 

manajer dalam mencapai tujuan organisasi (Supriyono, 1999:349). Dalam 

penyusunan anggaran tidak boleh hanya dilakukan oleh manajer puncak saja, 

tetapi harus disusun dengan peran serta (partisipasi) aktif para manajer tingkat 

menengah dan bawah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. 

Anggaran yang penyusunannya mengikutsertakan partisipasi para 

pelaksana dapat digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan 
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rencana, mencapai tujuan dan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka 

(Supriyono, 1999:344). Proses partisipasi penyusunan anggaran dapat 

memberikan kesempatan bagi bawahan untuk mengajukan pertanyaan kepada 

atasan. Menggunakan cara mengajukan pertanyaan maupun meminta penjelasan  

dapat memperoleh informasi yang lebih baik tentang tugas dan strategi 

penyelesaiannya. Penerimaan pengetahuan yang berhubungan dengan tugas 

dapat meningkatkan kinerja (Nooraini, 2004).  

Para peneliti akuntansi menemukan bahwa kinerja manajerial 

dipengaruhi oleh partisipasi bawahan dalam persyaratan anggaran 

Gunawati(2007) meneliti manajer SPBU yang bekerja di wilayah Surakarta dan 

sekitarnya sebagai respondennya. Simpulan yang diambil dari hasil penelitian 

tersebut ialah bahwa partisipasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

manajerial. 

Nooraini (2004) meneliti manajer tingkat menengah yang bekerja pada 

hotel berbintang di wilayah Surakarta dan sekitarnya sebagai respondennya. 

Simpulan yang diambil dari hasil penelitihan tersebut ialah bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial 

dan interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan motivasi sebagai 

variabel moderating juga berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  

Penelitian mengenai anggaran kinerja menjadi penting dilakukan karena 

karakteristik anggaran berbeda-beda. Anggaran kinerja secara normatif 

merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan No. 105 Tahun 2000.  

Proses penyusunan anggaran kinerja menekankan pada pendekatan 

bottom-up planning, dengan mengacu pada setiap arah kebijakan pengumuman 
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pemerintah pusat (Alfa, 2005). Anggaran kinerja dengan pendekatan bottom-up 

planning memungkinkan terjadi negoisasi di antara manajer tiap satuan kerja 

untuk mencapai tujuan kepentingan publik. Dalam mengikutsertakan manajer 

tiap satuan kerja (Satker) dalam proses penyusunan anggaran, secara tidak 

langsung mereka memberikan input yang kemudian akan ikut meningkatkan 

kinerja para manajer tiap satuan kerja tersebut. 

Anggaran swasta merupakan bagian rahasia perusahaan yang tertutup 

untuk publik, sedangkan anggaran kinerja melibatkan partisipasi dari masyarakat. 

Umumnya anggaran swasta terdiri dari anggaran operasional dan anggaran 

keuangan yang lazim disebut Neuter Budget, dengan penyusunan yang bersifat 

Zero Based Budgeting (ZBB). Penyusunannya tidak berpedoman pada anggaran 

tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini. Penggunaan ZBB seolah-olah 

proses anggaran dimulai dari hal yang baru. 

Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk memotivasi para 

pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. Memotivasi 

para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah 

berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai 

prestasi (Supriyono, 1999:344). Menurut Riyadi (1999:3) motivasi adalah 

sebagai derajat sampai dimana seseorang individu ingin berusaha untuk 

melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik, menggunakan motivasi 

yang tinggi, maka partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja 

manajerial. 

Penelitian Nooraini (2004) yang mengambil obyek pada hotel 

berbintang di eks-karisidenan Surakarta dengan manajer menengah ke bawah 
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sebagai respondennya, menyimpulkan bahwa motivasi sebagai variabel 

moderating  dan partisipasi penyusunan anggaran juga berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 

Penilitian Gunawati(2007) yang mengambil obyek SPBU di wilayah 

surakarta dan sekitarnya dimana manajer sebagai respondennya, menyimpulkan 

bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi dalam partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja manajerial. 

 

Berdasarkan penelitian Nooraini(2004), Gunawati(207), peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang “PENGARUH PARTISIPASI DALAM PROSES 

PENYUSUNAN APBD BERBASIS ANGGARAN KINERJA TERHADAP 

KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH DENGAN 

MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING.“ 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu partisipasi dalam proses 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis anggaran kinerja, 

kinerja manajerial, dan motivasi sehingga permasalahan pokok dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi dalam proses penyusunan APBD berbasis anggaran 

kinerja mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah. 

2. Apakah motivasi sebagai variabel moderating dapat memperkuat atau 

memperlemah pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan APBD berbasis 

anggaran kinerja terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. 
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C. TUJUAN PENELITIAN 
 

Penerapan tujuan sangat penting karena tujuan dapat dijadikan tolak ukur 

keberhasilan penelitian. Tujuan penulisan penelitian ini yaitu: 

1. Menguji secara empiris mengenai pengaruh partisipasi dalam proses 

penyusunan APBD berbasis anggaran kinerja terhadap kinerja manajerial 

pemerintah daerah. 

2. Menguji secara empiris mengenai kekuatan motivasi sebagai variabel 

moderating dalam mempengaruhi partisipasi dalam proses penyusunan 

APBD berbasis anggaran kinerja terhadap kinerja manajerial pemerintah 

daerah. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Membantu mengevaluasi pengaruh sistem anggaran untuk meningkatkan 

efektifitas kinerja. 

2 Bagi Penulis 

Untuk menambah perbendaharaan ilmu yang berkaitan dengan masalah 

partisipasi dalam proses penyusuanan APBD berbasis anggaran kinerja 

terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan pedoman bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh 

partisipasi dalam proses penyusunan APBD berbasis anggaran anggaran 

kinerja manajerial pemerintah daerah. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mengetahui gambaran singkat dan memudahkan pemahaman atas 

penelitian ini perlu dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang konsep anggaran secara umum, konsep 

anggaran sektor publik, karakteristik organisasi sektor publik, Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, 

partisipasi penyusunan APBD berbasis anggaran kerja,  kinerja 

manajerial, motivasi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, dan 

teknik sampling, pengukuran variabel, instrumen penelitian, sumber data, 

dan metode pengumpulan data. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini  menjelaskan tentang pengumpulan data, hasil pengujian data, 

serta hasil   analisis data, serta pembahasan terhadap hasil analisis data.                            

Bab V Penutup 

Bab ini penulis menyimpulkan dari hasil analisis data, keterbatasan 

penelitian, dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan. 




