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Bab I 

PENDAHULUAN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya era reformasi, pemerintah sebagai organisasi 

sektor publik terbesar bertanggungjawab penuh dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan 

berkeadilan sosial dalam menjalankan aspek-aspek fungsional dari 

pemerintahan secara efektif dan efisien sehingga dapat terwujud good public 

and corporate governance (Mardiasmo, 2009: 27). Kondisi ini mendorong 

berkembangnya perlunya reformasi keuangan dan anggaran agar 

pengalokasian anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik melalui 

anggaran berbasis kinerja (Fitri, dkk 2013). 

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa 

konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas 

pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. 

Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan 

pada konsep dasar performance budgeting system (anggaran berbasis kinerja). 

Menurut Anggraini dan Puranta (2010: 50) anggaran dengan  

pendekatan  kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada 

dianggaran tradisional,  khususnya  kelemahan  yang disebabkan oleh tidak  
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adanya  tolak  ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam 

pencapaian  tujuan dan sasaran pelayanan  publik. Bagi  Negara Indonesia  

sendiri,  implementasi  anggaran berbasis kinerja  atau  dalam  Permendagri  

Nomor 13 tahun 2006 disebut dengan anggaran pendekatan prestasi kerja 

merupakan pendekatan yang relatif baru diterapkan dalam sistem  

penganggaran di Indonesia. 

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 

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. 

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi 

manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-

kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut di diskripsikan 

pada seperangkat tujuan dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit 

kerja (Hariyadi, 2015). 

Hal yang paling penting dalam menghadapi implementasi perubahan 

sistem penganggaran adalah permasalahan kualitas sumber daya manusia. 
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Menurut Wiley, 1992 dalam Azhar 2007 mendefinisikan bahwa sumber daya 

manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda 

organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi 

tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang 

sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber 

daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi 

secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. 

Selain itu, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi juga mampu 

mendorong meningkatnya penerapan anggaran berbasis kinerja. Dharma 

(1992) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan seseorang adalah pola 

perilaku yang diperlihatkan seseorang pada waktu berupaya mempengaruhi 

aktifitas orang lain seperti yang dipersepsikan orang tersebut. Sementara, 

komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan serta loyalitas 

seseorang terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Mowday 

et al.,1979). Komitmen organisasi yang kuat akan menyebabkan individu 

berusaha mencapai tujuan organisasi, berpikiran positif dan berusaha untuk 

berbuat yang terbaik bagi organisasinya. 

Kemudian, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) juga 

diharapkan mampu memberikan dorongan akan meningkatnya efisiensi 

operasional yaitu pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh 

pengguna anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh 

pengguna anggaran tersebut. Peningkatan efisiensi operasional merupakan 

harapan akan diberlakukannya penghargaan (reward) dan sanksi 
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(punishment) dan akan menimbulkan optimalisasi yang akan juga 

meningkatkan inisiatif baru (new initiative). Menurut Wibowo, 2007 dalam 

Hariyadi, 2015 menyatakan bahwa tujuan utama program penghargaan 

(reward) adalah untuk memotivasi pegawai untuk mencapai kinerja. 

Sedangkan sanksi (punishment) adalah sebuah cara untuk mengarahkan 

sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku secara umum (Fitri, dkk 

2013). 

Beberapa penelitian tentang Anggaran Berbasis Kinerja telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti, Cholifah (2013) yaitu mengenai pengaruh 

sumber daya, ganjaran (reward), hukuman (punishment), orientasi pada hasil, 

dan pengukuran kinerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber daya, 

ganjaran (reward), hukuman (punishment), orientasi pada hasil, dan 

pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap efektivitas anggaran 

berbasis kinerja. Kemudian penelitian Pradana, dkk (2014) tentang 

determinan implementasi anggaran berbasis kinerja badan layanan umum 

(pada universitas negeri semarang). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

variabel reward berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja, 

sedangkan variabel ketersediaan sumber daya, komitmen organisasi, gaya 

kepemimpinan, remunerasi serta punishment tidak berpengaruh terhadap 

penerapan anggaran berbasis kinerja. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fitri, dkk 

(2013) yang meneliti mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, komitmen 

organisasi, sumber daya manusia, reward dan punishment terhadap efektivitas 



5 

 

anggaran berbasis kinerja (Studi Empirik pada Pemerintah Kabupaten 

Lombok Barat). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa gaya 

kepemimpinan, sumber daya manusia dan reward berpengaruh positif 

terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja, sedangkan komitmen 

organisasi dan punishment tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran 

berbasis kinerja. Adapun perbedaan  penelitian sebelumnya dengan penelitian 

ini yaitu peneliti melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil 

judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan 

Anggaran Berbasis Kinerja (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Boyolali)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas antara lain: 

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan anggaran 

berbasis kinerja? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan anggaran 

berbasis kinerja? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan anggaran 

berbasis kinerja? 

4. Apakah penghargaan (reward) berpengaruh terhadap penerapan anggaran 

berbasis kinerja? 
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5. Apakah sanksi (punishment) berpengaruh terhadap penerapan anggaran 

berbasis kinerja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut:  

1. Menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap penerapan 

anggaran berbasis kinerja. 

2. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap penerapan anggaran 

berbasis kinerja. 

3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan 

anggaran berbasis kinerja. 

4. Menganalisis pengaruh penghargaan (reward) terhadap penerapan 

anggaran berbasis kinerja. 

5. Menganalisis pengaruh sanksi (punishment) terhadap penerapan anggaran 

berbasis kinerja. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi akademis, penelitian ini  dapat memberi tambahan  referensi  bagi  

peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan 

datang.  
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2. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja 

pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boyolali. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 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. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan mempermudah bagi pembaca dalam 

memahami penulisan penelitian. Dimana intisari dalam setiap bab akan di 

uraikan dalam penjelasan berikut ini.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori (telaah teori) berisi 

teori dan dasar yang relevan serta fakta yang terjadi dari sumber 

penelitian sebelumnya, tinjauan umum mengenai variabel dalam 
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penelitian, pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis 

penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi, sampel 

dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengambilan data, devinisi operasional dan pengukurannya, serta 

metode analisis data yang digunakan. 

 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum deskripsi objek 

penelitian, deskripsi responden, hasil analisis data, dan pembahasan 

terhadap hasil penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan serta saran-saran penelitian 

yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


