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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya era reformasi, terdapat tuntutan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi sektor publik agar lebih berorientasi pada 

terwujudnya good public and corporate governance (Mardiasmo, 2009:27). 

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar bertanggung jawab 

penuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pembangunan 

berkelanjutan dan berkeadilan sosial menjalankan aspek-aspek fungsional 

dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga dapat berwujud good 

governance. Kondisi ini yang mendorong berkembangnya wacana perlunya 

reformasi keuangan dan anggaran agar pengalokasian anggaran lebih 

berorientasi pada kepentingan publik melalui anggaran berbasis kinerja (Fitri, 

Ludigdo dan Dajmhuri, 2003). 

Dalam organisasi sektor publik, bahwa anggaran merupakan 

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam ukuran 

finansial (Mardiasmo, 2009:61). Anggaran berbasis kinerja menurut Undang-

undang Nomor l7 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan 

bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan  prestasi  kerja  yang 

akan dicapai atau berbasis  kinerja. Penjelasan undang-undang tersebut 

menguraikan bahwa anggaran berbasis prestasi kerja merupakan upaya untuk 

memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. 
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Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan berlakunya kedua undang-

undang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk 

pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang 

efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan 

pelayanan umum kepada masyarakat (Sembiring, 2009). 

Di Indonesia telah menggunakan sistem penganggaran berbasis 

kinerja sebagai pengganti dari sistem penganggaran tradisional. Pada sistem 

penganggaran tradisional, kinerja diukur dari segi input. Hal ini menimbulkan 

perilaku pegawai yang selalu berusaha menghabiskan anggaran tanpa 

memperdulikan hasil dan kualitasnya. Kelemahan dalam sistem 

penganggaran tradisional ini kemudian ditekan melalui sistem penganggaran 

berbasis kinerja. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, 

anggaran tidak lagi berorientasi pada penyerapan anggaran (input) tetapi pada 

hasil kinerja yaitu output dan outcome anggaran. 

Sistem penganggaran berbasis kinerja diterapkan pemerintah dalam 

upaya merespon tingginya tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas layanan 

publik transparansi, dan akuntabilitas publik. Tuntutan ini mendorong 

pemerintah untuk dapat menyusun anggaran secara cermat, akurat dan 

sistematis. Penyusunan suatu rencana kinerja dalam konteks penyusunan 

anggaran berbasis kinerja berkaitan erat dengan rencana strategis (renstra). 

Rencana strategis (renstra) merupakan kegiatan yang menunjukkan dimana 
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suatu organisasi berada, arah kemana organisasi harus menuju dan bagaimana 

cara (strategi) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Renstra pemerintah 

daerah disusun untuk digunakan selama periode lima tahun. 

Penganggaran berbasis kinerja telah digunakan secara luas di 

berbagai Negara sebagai bagian tak terpisahkan dari reformasi manajemen 

dan penganggaran sektor publik (Fitri, Ludigdo dan Djamhuri, 2013). 

Penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu 

anggaran (Mardiasmo, 2009:61). Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 

tahun 2006 penganggaran yang baik akan memberikan dasar bagi pengukuran 

kinerja dan menghasilkan informasi  kinerja yang valid dan akurat,  sehingga  

dapat digunakan  sebagai  bahan penyusunan  laporan  kinerja  untuk 

pengendalian. 

Kegagalan reformasi anggaran sering disebabkan karena 

pemahaman yang tidak cukup oleh pelaksana anggaran dan syarat-syarat 

reformasi harus dipenuhi dalam proses penganggaran (Achyani dan Cahya, 

2011). Untuk mengatasi dampak yang kemungkinan dapat menghambat 

penerapannya diperlukan beberapa persiapan. Kondisi yang harus 

dipersiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan terdapat dalam buku 

Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005 dinyatakan : 

tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, 

ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan beberapa faktor 

keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu : 



4 

 

 

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 

2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. 

3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, 

waktu dan orang). 

4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas. 

5. Keinginan yang kuat untuk berhasil. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Syarifah Massuki Fitri, Unti Ludigdo, Ali Djamhuri (2013), adapun 

perbedaan penelitiannya adalah pada tempat penelitian. Syarifah Massuki 

Fitri, Unti Ludigdo, Ali Djamhuri melakukan penelitian di Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan di 

Pemerintah Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian sebelumnya tentang 

pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber 

daya, reward dan punishment terhadap anggara berbasis kinerja, 

sedangkan dalam penelitian ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perlu diteliti mengenai 

faktor-faktor penyusunan anggaran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI 

ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Studi Empiris pada Pemerintah 

Kabupaten Boyolali)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan mengetahui tentang pengaruh Sumber Daya Manusia, 

Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Penghargaan (Reward), Sanksi 

(Punishment) terhadap Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. 

Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas 

implementansi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten 

Boyolali? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap efektivitas 

implementansi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten 

Boyolali? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas 

implementansi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten 

Boyolali? 

4. Apakah penghargaan (reward) berpengaruh terhadap efektivitas  

implementansi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten 

Boyolali? 

5. Apakah sanksi (punishment) berpengaruh terhadap efektivitas 

implementansi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten 

Boyolali? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap efektivitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten 

Boyolali. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap efektivitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten 

Boyolali. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten 

Boyolali. 

4. Untuk mengetahui pengaruh penghargaan (reward) terhadap efektivitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten 

Boyolali. 

5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi (punishment) terhadap efektivitas 

implementasi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten 

Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Peneliti, Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi anggaran 

berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran. 

2. Bagi Pihak Akademisi, Untuk acuan bagi penelitian lanjut dan 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi. 

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali, Untuk bahan informasi tambahan 

atau masukan dan sebagai pertimbangan pejabat pemerintah daerah baik 

eksekutif maupun legislatif untuk melakukan penyempurnaan dan 

perbaikan penyusunan anggaran untuk mencapai visi dan misi kepala 

daerah. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah 

gambaran yang lebih jelas dan mudah bagi para pembaca dalam memahami 

penulisan ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang 

mendeskripsikan teoritis terkait dengan variabel penelitian yang 

meliputi sumber daya manusia, komitmen organisasi, gaya 
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kepemimpinan, penghargaan (reward), sanksi (punishment), 

efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja, kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, 

model penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN   

Pada bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai analisis dan pembahasan. 

Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, 

deskripsi data, analisis data serta pembahasan atas hasil analisis 

yang merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisis tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik 

untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 


