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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda 

pemerintah yang menyediakan pelayanan berupa barang/jasa bagi 

masyarakat dengan sumber dana yang berasal dari pajak yang diperoleh dari  

masyarakat  dan ditunjukkan kembali kepada masyarakat. Pemerintah 

daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah 

daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau  tidak  (Halim  dan  

Khusufi,2013).  Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat kepada pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, 

sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan tepat pada  

masyarakat. 

Untuk mencapai kinerja yang baik bagi pemerintah daerah secara 

akuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Menurut 

Mardiasmo (2009:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi 

kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan 

dalam ukuran fianansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau 

metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut Istiyani (2009) 

dalam Kholmi (2012) proses penyusunan anggaran



2 
 

 
 

merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak baik 

tingkat atas maupun tingkat bawah yang mempunyai kuasa dalam 

mempersiapkan dan mengevaluasi tujuan anggaran, dimana anggaran selalu 

digunakan sebagai tolak ukur terbaik kinerja manajer.  

Dalam proses penyusunan anggaran diperlukan komunikasi antara 

atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang 

bersifat informasi dalam ruang lingkup internal karena bawahan lebih 

mengetahui kondisi langsung pada bagiannya masing-masing. Mardiasmo 

(2002) menjelaskan secara lebih luas tentang fungsi utama anggaran sektor 

publik, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan 

fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, 

alat motivasi, alat menciptakan ruang publik.Kenis (1979) dalam Kholmi 

(2012) menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara 

efektif apabila penyusunan anggaran dan penerapannya memperhatikan lima 

komponen budgetary goal characteristiscs yaitu: partisipasi anggaran 

(budgeting participation),  kejelasan  tujuan  anggaran  (budget  goal  

clarity),  evaluasi anggaran (budgeting evaluation),umpan  balik  anggaran  

(budgeting  feedback), dan kesulitan tujuan anggaran (budgeting goal 

difficulty). 

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara 

umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

efektivitas organisasi. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi pada 

saat pembahasan anggaran, dimana eksekutif dan legislatif saling beradu 
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dalam pembahasan RAPBD. Dimana anggaran dibuat oleh eksekutif dalam 

hal ini Kepala Daerah melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan setelah itu Kepala 

Daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran (Istiyani,2009) dalam 

Darmansyah (2015).  Hasil penelitian dalam Darmasnsyah (2015) 

menunjukkan bahwa variabel  partisipasi  anggaran berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. 

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran 

yang  dinyatakan  secara  spesifik, jelas  dan  dimengerti  oleh  siapa  saja 

yang bertanggung jawab. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan 

mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan tugas dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan 

dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Munawar,2006) 

dalam Islmalia (2015). Penelitian Wirawati (2014) menunjukkan bahwa 

variabel kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap variabel kinerja 

aparat Pemerintah Daerah. 

Umpan balik anggaran sebagai karakteristik lain memiliki maksud 

bahwa adanya komunikasi informasi mengenai rencana dan hasil yang  

dicapai. Secara formal umpan balik ini diwujudkan dalam laporan prestasi 

kerja. Laporan prestasi kerja umumnya disampaikan segera setelah 

pelaksanaan berakhir, dengan maksud agar aparat pemerintah yang 

bersangkutan tidak melakukan kesalahan yang sama (Munawar,2006) dalam 

Islmalia (2015). Penelitian Ismalia (2015) menunjukkan bahwa variabel 
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umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah 

Daerah. 

Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan  

selanjutnya menilai sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat 

dilaksanakan. Evaluasi anggaran menunjukkan pada luasnya perbedaan 

anggaran yang digunakan kembali oleh  individu pimpinan departemen dan 

digunakan dalam evaluasi kinerja mereka Islmalia (2015). Penelitian yang 

dilakukan oleh Ismalia (2015) evaluasi anggaran pengaruh  terhadap kinerja  

aparat Pemerintah Daerah. 

Kesulitan tujuan anggaran juga dapat mempengaruhi kinerja aparat 

Pemerintah daerah. Menurut Kennis (1979) dalam Darmasyah (2015) 

kesulitan tujuan anggaran menggambarkan adanya rentang sasaran yang 

sangat longgar dan mudah dicapai sama dengan sangat ketat dan tidak dapat 

dicapai. Anggaran yang terlalu ideal (sangat ketat) akan sulit dicapai, 

sehingga mengakibatkan para pelaku anggaran tidak termotivasi untuk 

merealisasikan anggaran, bahkan dapat membuat para pelaku anggaran 

frustasi, merasa gagal, serta menolak menurunkan kinerja aparat. Sebaliknya 

anggaran yang terlalu longgar (mudah dicapai) dapat mengakibatkan para 

pelaksanan anggaran tidak merasa tertantang untuk berprestasi, karena tanpa 

bekerja keras akan timbul penyimpangan yang  menguntungkan sehingga  

hanya  memiliki  pengaruh motivasi  yang  kecil. Penelitian Darmasyah 

(2015)menunjukkan bahwa kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. 
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Desentralisasi menurut Simon (1989) dalam Bangun (2009) yaitu 

suatu organisasi administratif adalah sentralisasi yang luas apabila 

keputusan yang dibuat pada level organisasi yang tinggi, desentralisasi yang 

luas apabila keputusan didelegasikan  dari top  manajemen kepada level 

yang rendah dari wewenang eksekutif. Dengan demikian desentralisasi akan 

membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada manajerial SKPD dalam 

melaksanakan tugasnya, serta memberikan kebebasan dalam bertindak.  

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009:9). 

Penelitian yang dilakukan oleh Darmasnyah (2015) menemukan bahwa 

partisipasi anggaran,  umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan 

kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

kinerja aparat pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

Karakteristik tujuan anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja aparat pemda. Penelitian yang dilakukan oleh 

Herry (2014) yang menyatakan bahwa struktur desentralisasi berpengaruh 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

Kinerja akan dikatakan efektif apabila pihak-pihak bawahan 

mendapat kesempatan terlibat atau berpartisipasi dalam proses penyusunan 

anggaran. Kenis (1979) dalam Siti Khotimah (2011) menyimpulkan bahwa  
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variasi dalam penyusunan  anggaran  manajer tingkat atas seperti yang 

direfleksikan dalam budgetary goal charateristics memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja dari manajer tingkat bawah.      

Penilaian  kinerja  terhadap  lembaga  dan  organisasi  tidak  hanya  

berlaku pada  lembaga  atau  orang  non  komersial.  Hal  ini  dimaksudkan  

agar  dapat diketahui  sejauh mana pemerintah, pembangunan, dan 

pelayanan  masyarakat dan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan 

pemerintah   daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang menggambarkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam pembiayaan kegiatan pelaksanaan tugas 

pembangunan.   

Untuk mencapai kinerja organisasi yang baik  diperlukan 

kemampuan dan bakat yang tinggi oleh setiap individu yang terlibat 

didalamnya, serta usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  Disamping  itu, keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari 

peran manajer  didalamnya,  karena  manajer  merupakan individu yang 

paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi dalam 

rangka  pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu ukuran 

keberhasilan suatu  organisasi  dapat  dilihat  dari  kinerja  manajerialnya  

Agar tetap memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, 

pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan organisasinya seefisien 

dan seefektif mungkin. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kinerja 
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manjerial pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) melalui akurasi  perencanaan  dan  pengendalian yang dinilai 

dari pencapaian tujuan anggaran. Schiff dan Lewin dalam Siti Khotimah 

(2011) mengemukakan bahwa anggaran yang telah disusun memiliki 

peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran 

digunakan  sebagai  sistem pengendalian untuk mengukur kinerja 

manajerial. Seiring dengan  peranan anggaran tersebut, Argyis dalam Siti 

Khotimah (2011) juga  menyatakan  bahwa kunci dari kinerja yang efektif 

adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan  partisipasi bawahan 

memegang peranan penting dalam mencapai tujuan. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Darmansyah (2015), yang 

menyimpulakn bahwa variabel partisipasi anggaran, umpan balik anggaran, 

evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan variabel kejelasan 

tujuan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat 

peemrintah daerah.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ini bermaksud untuk 

menguji “PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN 

DAN STRUKTUR DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA 

APARAT PEMERINTAH DAERAH(Studi Kasus pada Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Sukoharjo)”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Karakteristik 

Tujuan Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo).  

Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:  

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah? 

2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Kinerja 

Aparat Pemerintah Daerah? 

3. Apakah umpan balik anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah? 

4. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah? 

5. Apakah kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah? 

6. Apakah struktur desentralisasi berpengaruh terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut:  

1. Menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah. 

2. Menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah. 

3. Menguji pengaruh umpan balik anggaran terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah. 

4. Menguji pengaruh evaluasi anggaran terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah. 

5. Menguji pengaruh kesulitan tujuan anggaran terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah. 

6. Menguji pengaruh struktur desentralisasi terhadap Kinerja Aparat 

Pemerintah Daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah khususnya akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah untuk 

mencapai tujuan anggaran yang diinginkan. 

  



10 
 

 
 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan penulis tentang karakteristik tujuan 

anggaran, struktur desentralisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja 

aparat pemerintah daerah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya baik dari kalangan 

mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka 

disusun sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistemtika 

penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan skripsi 

secara menyeluruh.  

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi teori-teori yang 

diperlukan untuk menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk 

membahas rumusan masalah penelitian, review penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran serta rumusan hipotesis.  

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode atau 

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, yaitu meliputi jenis 

penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan 

sampel, data dan sumber data, variabel penelitian dan pengukurannya, 

teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan. 
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Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang 

gambaran umum objek penelitian, deskripsi data serta pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil 

penelitian, saran-saran yang dapat dijadikan bahan masukan penelitian 

selanjutnya dan keterbatasan penelitian. 


