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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia menganut asas desentralisasi yang dimana memberikan 

kebebasan serta keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan 

pemerintahan. Seperti diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian 

urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan 

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dengan adanya desentralisasi pemerintah 

daerah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

menerapkan asas-asas pelayanan publik yang di dalamnya meliputi : 

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan 

kewajiban. 

Keberhasilan kinerja aparat di dalam pemerintahan sangat penting 

karena hal tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Dengan 

kinerja yang baik akan dapat meningkatkan pelayanan yang baik kepada 

masyarakat. Untuk dapat mengetahui berhasil atau tidaknya kinerja aparat 

maka dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. 

Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu atasan dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur 

finansial dan non finansial, dimana kinerja dapat diukur dari seberapa jauh 

kemampuan manajer dalam mencapai target yang dianggarkan. Sesuai dengan 
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pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap 

alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan 

atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat 

diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (Kepmendagri No 29 

Tahun 2002). Menurut Dwiyanto dalam Nora (2008), pada instansi 

pemerintah, kinerja pelayanan publik merupakan salah satu dimensi strategis 

dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini. 

Pemerintah daerah memiliki peluang untuk merumuskan kebijakan dan 

program sesuai aspirasi masyarakat di daerahnya. Oleh karenanya, salah satu 

indikator penting dari keberhasilan otonomi daerah adalah implikasinya 

terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. 

Penganggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai 

dari uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan 

jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan 

moneter. Proses penyusunan anggaran menekankan pada pendekatan Buttom-

up Planning, hal ini sesuai dengan pendapat Argirys (1952) dalam Arifin 

(2012) yang menyarankan perlunya bawahan diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran karena menurutnya 

partisipasi dalam penyusunan anggaran diyakini dapat meningkatkan kinerja 

aparat pemerintah daerah. 

Partisipasi sebagai salah satu prinsip good governance dimaknai 

sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara 
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langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan 

berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 

2009). Menurut Agusti (2012) Partisipasi anggaran merupakan tingkat 

seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan 

menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara 

periodik maupun tahunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya 

yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan 

pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. 

Penelitian tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja banyak di lakukan, namun kebanyakan bukti-bukti empiris 

memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Beberapa hasil 

penelitian menemukan bahwa partisipasi penganggaran dan kinerja memiliki 

hubungan yang positif seperti penelitian yang dilakukan oleh Brownell 

(1981), Brownell dan Innes (1986), dan Indrianto (1998) dalam Azhar, 

Agusti, dan Dianita (2009). Sedangkan penelitian yang menunjukkan bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja secara tidak 

signifikan adalah penelitian yang di lakukan oleh Cherington (1973), Milani 

(1975), dan Kenis (1979). Menurut Govindarajan dalam Suardana dan 

Suryanawa (2010) mengemukakan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan 

tersebut diperlukan suatu pendekatan kontinjensi (contingency approach). 
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Pendekatan ini memberikan suatu gagasan bahwa sifat hubungan yang ada 

dalam partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah 

kemungkinan berbeda dari satu situasi dengan situasi lain. Dalam penelitian 

ini pendekatan kerangka kontinjensi akan di adopsi untuk mengevaluasi 

keefektifan hubungan antara keempat variabel yaitu desentralisasi, gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. 

Kepemimpinan merupakan suatu proses pencapaian hal-hal besar 

melalui para pegawai, kepemimpinan juga melibatkan lebih dari sekedar 

mengatur atau mengarahkan orang lain,  kepemimpinan melibatkan 

pengembangan keahlian para pegawai melalui pendelegasian (Azhar, Agusti 

dan Dianita, 2009). Keberhasilan dalam mengelola suatu organisasi tidak 

lepas dari faktor kepemimpinan dan sikap bawahan dalam melakukan tugas 

untuk mencapai tujuan organisasi. Peran kepemimpinan merupakan suatu 

karakteristik penting dalam sebuah organisasi. Perubahan yang semakin 

pesat, serentak, dan pervasive, menuntut personal untuk memiliki kompetensi 

dalam memimpin organisasinya. Untuk itu seorang pemimpin juga harus 

dapat mengembangkan gaya kepemimpinan yang mampu meningkatkan 

kinerja aparat pemerintah daerah dan seorang pemimpin di harapkan mampu 

memunculkan komitmen organisasi dari dalam diri setiap bawahannya. 

Komitmen organisasi merupakan faktor yang harus di perhatikan dalam 

peningkatan kinerja. Bagi individu dengan komitmen organisasi yang tinggi, 

pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang diprioritaskan. Individu 

dengan komitmen organisasi yang kuat dalam dirinya akan selalu berusaha 
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keras untuk mencapai tujuan organisasi serta berbuat yang terbaik demi 

kepentingan organisasi. Sedangkan individu dengan komitmen organisasi 

yang rendah akan mempunyai perhatian rendah pada pencapaian tujuan 

organisasi dan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadinya. 

Komitmen organisasi di artikan sebagai suatu iklan psikologis karyawan pada 

organisasi untuk pencapaian kinerja yang diharapkan. Karyawan yang 

berkomitmen tinggi pada organisasiakan menimbulkan kinerja organisasi 

yang tinggi, tingkat obsevasi berkurang, loyalitas karyawan dan lain- lain 

(Sopiah, 2008:166). Dengan berhasil menerapkan komitmen organisasi pada 

setiap bawahan maka dengan sendirinya akan muncul budaya organisasi. 

Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai-nilai, keyakinan, dan 

norma-norma yang unik dimiliki secara bersama oleh anggota suatu 

organisasi (Agusti, 2012). Budaya organisasi merupakan komponen yang 

sangat penting dalam meningkatkan kinerja aparat. Budaya organisasi pada 

sisi internal aparatur akan memberikan sugesti kepada semua perilaku yang 

diusulkan oleh organisasi agar dapat dikerjakan, penyelesaian yang sukses, 

dan akibatnya akan memberikan keuntungan pada aparatur itu sendiri karena 

akan memberikan kepercayaan diri terhadap pekerjaannya. Sifat-sifat ini akan 

dapat meningkatkan harapan aparat tersebut agar kinerjanya meningkat.  

Penelitian tentang pengaruh budaya organisasi terhadap keefektifan 

partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah 

yang dilakukan oleh Sardjito dan Osmad (2007) yang mememukan bahwa 
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terdapat pengaruh yang signifikan budaya organisasi dalam memoderasi 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Azhar, Agusti, dan Dianita (2009). Perbedaan penelitian ini 

terdapat pada penambahan dua variabel moderating yaitu budaya organisasi 

dan desentralisasi serta studi empiris yang diambil pada Kabupaten 

Sukoharjo. 

Atas dasar latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul 

“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP 

KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH: DESENTRALISASI, 

GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI, DAN BUDAYA 

ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

aparat pemerintah daerah? 

2. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi 

penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah? 

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah? 
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5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara proses 

penyusunan dengan kinerja aparat pemerintah daerah? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk menguji pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

2. Untuk menguji pengaruh desentralisasi dalam hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah 

daerah. 

3. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan dalam hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah. 

4. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi dalam hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah. 

5. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi dalam hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah 

daerah. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah Daerah: 
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Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam 

mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan 

anggaran yang dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah 

di dalam instansi- instansi yang berada di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bagi Akademisi: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk 

melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian 

mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja aparat pemerintah daerah. 

3. Bagi Peneliti dan Pembaca: 

Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan dan memperluas 

pengetahuan serta wawasan mengenai partisipasi penyusunan 

anggaran dan pengaruhnya terhadap kinerja aparat pemerintah 

daerah, serta desentralisasi, gaya kepemimpinan, komitmen 

organisasi, dan budaya organisasi yang menjadi variabel 

moderatingnya. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi teori kontinjensi, expentancy theory, kinerja 

aparat pemerintah, partisipasi penyusunan anggaran, desentralisasi, gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi 

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

analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan di bahas mengenai gambaran umum responden,  

analisis data, dan juga tentang pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini di akan bahas mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran penelitian. 

 


