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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat danpemerintah daerah, APBD adalah rencana keuangan 

yang dibuat pemerintah daerah secara 3 tahunan melalui pembahasan dan 

persetujuan antara DPRD dan pemerintah daerah dan kemudian disahkan 

dalam peraturan daerah. 

Penyusunan APBD oleh setiap daerah di Indonesia menjadi wujud 

penyelenggaraan otonomi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah 

melalui penyusunan anggaran. APBD setiap tahunnya disusun oleh 

pemerintah daerah dan untuk mendukung penyusunan APBD pemerintah 

pusat menerbitkan peraturan yang menjadi landasan dalam menyusun APBD. 

Salah satunya aturan yang diterbitkan tersebut adalah Permendagri 

13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan aturan 

tersebut telah diuraikan jadwal dalam menyusun APBD yang berlaku bagi 

seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Namun, adanya aturan yang berisikan 

jadwal tersebut belumlah mampu untuk mengatasi  fenomena yang tengah 

terjadi dalam penyusunan APBD di Indonesia. 

Demi terselenggaranya penyusunan APBD yang baik, maka harus 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat dikatakan berpengaruh terhadap 

ketepatwaktuan penyusunan APBD. 
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Menurut Azhar (2007), sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga 

manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar pejumlahan 

karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus 

dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar 

belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. Dalam kaitan dengan 

kemampuan penyusunan anggaran, maka efektif dalam penyusunan anggaran 

adalah sumber manusia yakni pegawai yang memiliki latar belakang 

pendidikan Akuntansi, Keuangan dan pegawai yang sudah memiliki 

pengalaman dengan waktu yang relatif lama di bidang penganggaran. 

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap 

sumberdaya (resources). Menurut Edward III (1980) dalam Peggy rumenser 

(2014), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan 

yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana 

sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : sumber daya 

manusia, sumber daya anggaran, informasi berupa data dan fasilitas 

pendukung lainnya. 

Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah 

mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. 

Menurut Kiswara (2008) dalam Mubar (2014), proses mendapatkan data 

kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang 

berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. 
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Sistem reward dan pengakuan atas kinerja karyawan merupakan 

sarana untuk mengarahkan perilaku karyawan ke perilaku yang dihargai dan 

diakui organisasi (Mulyadi, 1998) dalam Mubar (2014).  

Gibson dkk (2000) dalam Mubar (2014) menyatakan tujuan utama 

program penghargaan (reward) adalah untuk memotivasi pegawai untuk 

mencapai kinerja. Menurut Nugroho (2006) dalam Mubar (2014), reward 

merupakan bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan 

kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Menurut Anthony et al. (1995) dalam 

Mubar (2014) ada dua jenis penghargaan, yaitu: penghargaan intrinsik yang 

berhubungan dengan sifat dasar dari organisasi dan desain pekerjaan pada 

pengalaman seseorang tanpa campur tangan orang lain dan penghargaan 

ekstrinsik yang berdasarkan padakinerja, yang disediakan bagi individu oleh 

organisasi. Sedangkan Simamora (2006) berpendapat bahwa setiap organisasi 

memiliki beberapa tujuan dasar dalam merancang sistem kompensasi dan 

terminologi dalam kompensasi adalah berupa upah/gaji dan insentif. 

Skinner (1985) dalam Mubar (2014) mengungkapkan bahwa 

perilakumanusia dibentuk oleh rangkaian penguatan dan hukuman 

(punishment) yang diterimanya dari lingkungan. Menurut Subagyo (2006) 

dalam Mubar (2014), sosialisasi pemberlakuan peraturan-peraturan pokok 

organisasi kepada anggota organisasi belumlah cukup walaupun dilakukan 

secara terus menerus jika tidak disertai adanya mekanisme pemberian sanksi 

yang tegas dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada 

setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, 

pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002) dalam 

Sari (2014).  Selainpartisipasi masyarakat dalam proses APBD, prinsip-prinsip 

lain dalampenyusunan anggaran seperti transparasi dan akuntanbilitas, disiplin 

anggaran,keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas serta taat azas juga harus 

diperhatikan. 

Mathis dan Jackson yang dikutip oleh Sopiah (2008 : 155) 

mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan 

percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal 

atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Menurut Simanjutak dikutip oleh 

Azhar (2007), komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab 

terhadap hal –hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada 

hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan 

komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan daya 

fisik, mental dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa 

komitmen maka pekerjaan – pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan. 

Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, 

karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk 

mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi 

pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen organisasi 

tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan dan 

identifikasi terhadap nilai – nilai dan tujuan organisasi. Rendahnya komitmen 
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mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan 

tugasnya. Mempersoalkan komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung 

jawab. 

Menurut Yulk dikutip oleh Elisabeth (2005) dalam Peggy Rumenser 

(2014), kepemimpinan menyangkut proses sosial, pengaruh yang sengaja 

dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas – 

aktivitasnya serta hubungan – hubungan di dalam sebuah kelompok atau 

organisasi. Kepemimpinan, menurut Yulk (2005) dalam Peggy Rumenser 

(2014), menunjukkan dua dimensi gaya kepemimpinan, yaitu : 1) gaya  

kepemimpinan konsederasi, pemimpin bertindak dalam cara yang bersahabat 

dan mendukung, meperlihatkan perhatian terhadap bawahan dan 

memperhatikan kesejahteraan mereka, dan 2) gaya kepemimpinan Insiasi, 

pemimpin menentukan dan membuat struktur perannya sendiri dan peran 

bawahan ke pencapaian tujuan formal,contohnya meminta bawahan 

memenuhi prosedur standar perusahaan. 

Gaya kepemimpinan yang positif dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja SKPD dalam penanganan anggaran dan keuangan 

secara efektif. Ini sangat penting sebab kinerja bawahan banyak dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kiranya perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR TERHADAP 

KETEPATWAKTUAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 
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BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA (Studi Empiris pada Kantor 

Pemerintah Kota Surakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah hubungan sumberdaya manusia berpengaruh terhadap 

ketepatwaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

2. Apakah hubungan penghargaan (reward) berpengaruh terhadap 

ketepatwaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

3. Apakah sanksi (punshmen) berpengaruh terhadap ketepatwaktuan 

penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap ketepatwaktuan 

penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

5. Apakah gaya kepemimpinan  berpengaruh terhadap ketepatwaktuan 

penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

6. Apakah komitmen berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyusunan 

anggaran pendapatan belanja daerah 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh sumberdaya manusia terhadap 

ketepatwaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh penghargaan (reward) terhadap 

ketepatwaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

3. Untuk menganalisis adanya pengaruh sanksi (punshmen) terhadap 

ketepatwaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 
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4. Untuk menganalisis adanya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap 

ketepatwaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

5. Untuk menganalisis adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

ketepatwaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

6. Untuk menganalisis adanya pengaruh transparasi komitmen terhadap 

ketepatwaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam 

mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah 

sehingga dapat memperluas wawasan apabila kelak menghadapi masalah, 

terutama yang erat hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatwaaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

2. Bagi Kantor Pemerintah Kota Surakarta, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatwaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah untuk 

melaksanakan operasinya dalam melakukan penyusunan anggaran agar 

selalu melakukan prinsip kehati-hatian sehingga kinerjanya akan dianggap 

akuntabel oleh Pemerintah pusat pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

4. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

penelitian untuk mencari referensi yang berhubungan dengan penyusunan 

anggaran. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran 

peneitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN   

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan    

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

  Menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketepatwaktuan penyusunan anggaran pendapatan belanja 

daerah anggaran pendapatan belanja daerah yakni sumber daya 

manusia, penghargaan (reward),  sanksi (pushmen), partisipasi 

masyarakat, gaya kepemimpinan, komitmen. Serta mengenai 

hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan ketepatwaktuan 

penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah , penelitian 

terdahulu dan hipotesis serta kerangka teori. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi jenis 

penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, serta metodologi. 

BABIV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian 

menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis 
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data, sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. 

BAB V. PENUTUP 

  Menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan serta saran-

saran yang perlu untuk disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


