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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang bergerak 

dengan tujuan untuk melayani masyarakat. Kepercayaan maupun tanggung 

jawab yang diberikan penyelenggara pemeritah harus diimbangi dengan 

kinerja yang baik,  sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan 

menyentuh pada masyarakat. Aparat pemerintah daerah berperan sebagai 

pelaksana dan pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan pemerintahan 

demi mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif (Tengku, 2016). 

Dewasa ini, tuntutan masyarakat terhadap pertanggungjawaban yang 

sudah diberikan kepada penyelenggara pemerintah atas kepercayaan yang 

sudah diamanatkan semakin tinggi dikarenakan masyarakat kini lebih 

memperhatikan kinerja instansi pemerintah terutama atas tanggung jawab yang 

sudah dipercayakan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mulai 

mempertanyakan manfaat yang diperoleh dari pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sehingga pada akhirnya pemerintah 

dituntut untuk lebih akuntabel dan transparan dalam menjalankan administrasi 

pemerintahan, demi terwujudnya good governance yang merupakan tujuan 

utama dari sektor publik. Good governance atau kepemerintahan yang baik, 

berdasarkan World Bank dalam Mardiasmo (2009: 18) mendifinisikan good 

governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang 
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solid dan bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar 

yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan 

korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin 

anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya 

aktivitas usaha. 

Dalam upaya mewujudkan good governance, dibutuhkan anggaran 

berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja ini tertuang dalam 

Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan 

daerah yang didalamnya menyebutkan terkait penyusunan Rencana  Kerja  dan 

Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (RKA-SKPD).  Rencana  kerja  

daerah  dalam RKA-SKPD digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan tentang  

anggaran  berbasis  kinerja  dan akuntabilitas.  Dimana  anggaran  berbasis 

kinerja  menuntut  adanya  hasil  yang  optimal atau bersifat ekonomi, efisien, 

dan efektif serta pengeluaran  yang  dialokasikan  sesuai  dengan kejelasan  

sasaran  anggaran  yang  telah ditetapkan sebelumnya (Abd Aziz dkk, 2016). 

Berdasarkan permendagri tersebut pula, kinerja dapat diartikan sebagai 

keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

Untuk melihat hasil dari kinerja pemerintah tersebut, diperlukan suatu 

penilaian kinerja. 

Sirkula (2001) dalam Donni Juni (2014) menyatakan bahwa 

penilaian kinerja merupakan suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai, 

penampilan, kualitas, atau status dari beberapa objek, orang atau benda. 
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Penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh pegawai, dan ditujukkan untuk pengembangan. Penilaian 

kinerja aparat pemerintah daerah dapat dilihat dari kebermanfaatan suatu 

anggaran yang dapat terealisasi atas manfaat maupun pelayanan yang diberikan 

kepada publik. Kemampuan pemerintah daerah dapat terlihat dari 

kemampuannya mengelola keuangan yang sudah termuat dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam hal pembiayaan kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah tahun anggaran 2014 dalam pasal 1  menyebutkan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

Anggaran dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan 

masyarakat agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat 

dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran 

yang mereka buat (Mardiasmo, 2009). Anggaran dapat tercapai dan berjalan 

secara efektif apabila penyusunan dan penerapan anggaran telah memenuhi 

lima indikator dalam Budgetary Goal Characteristics yang terdiri dari 

partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi 

anggaran, umpan balik anggaran, serta kesulitan tujuan anggaran (Kenis, 



  4 

 

1979). Adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran menyebabkan aparat 

pemerintah merasa terlibat dan harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

anggaran. Kejelasan sasaran anggaran berkaitan dengan tujuan untuk 

menyusun anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah, 

sedangkan evaluasi anggaran dapat dikatakan sebagai alat pengendalian 

terhadap kinerja anggaran, yang pada dasarnya membandingkan antara 

anggaran dengan pelaksanaan sehingga dapat terlihat penyimpangan yang 

terjadi (Istiyani, 2009). Berdasarkan hasil penelitian Yopi (2016) menyebutkan 

bahwa semakin  baik tingkat umpan balik anggaran, maka aparat akan semakin 

termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi sehingga 

kinerja aparat SKPD akan semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa 

dengan adanya pemantauan secara terus menerus oleh atasan, komunikasi 

dengan bawahan, pemberian pujian atas pekerjaan hingga reward yang 

diberikan akan memberikan semangat bekerja yang lebih baik. Sedangkan 

menurut Roreng (2003) dalam Saukani dkk (2015) kesulitan sasaran anggaran 

merupakan derajat kesulitan yang dirasakan oleh manajer dalam mencapai 

anggaran mulai dari sasaran anggaran yang sangat  longgar dan susah dicapai.  

Anggaran diharapkan  dapat terealisasi dengan baik sehingga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat. Agar terealisasi dengan dengan baik, dibutuhkan 

aparat pemerintah daerah yang berkompeten pada bidangnya sehingga dalam 

pengelolaan anggaran tidak menimbulkan masalah maupun kekeliruan yang 

dapat menyebabkan tujuan dari perencanaan anggaran tersebut tidak tercapai.  
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Seorang pegawai yang memiliki kompetensi yang baik seperti dalam 

hal pengetahuan, kemampuan, keterampilan maupun sikap yang sesuai dengan 

jabatan yang diembannya akan selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, 

efisien dan produktif  (Nadirsyah dan Syukriy, 2014). 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 

13 tahun 2011  tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan, 

standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi 

manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus 

dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas 

jabatan. Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang 

mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan /atau kinerja 

unggul dalam jabatan tertentu. 

Pengamatan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah sebelumnya 

sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tengku (2016) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa budgetary goal characteristic berpengaruh terhadap 

kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi menurut 

Kartiko (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak semua poin 

budgetary goal characteristic berpengaruh terhadap kinerja, seperti partisipasi 

penyusunan anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran tidak 

berpengarsuh signifikan terhadap kinerja pns. Menurut Umar, Normajatun dan 

Abdul (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kompetensi 

berpengaruh terhadap kinerja, semakin baik kompetensi maka semakin baik 

kinerjanya, namun berbeda dengan Septiyani dan Lim (2013), penelitian 
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mereka menyebutkan bahwa kompetensi individu tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan secara parsial. Selain penelitian diatas, beberapa 

penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Fenomena kepuasan kerja, motivasi  dan  kinerja  pegawai organisasi 

juga menjadi  salah  satu  faktor  yang  menetukan keberhasilan sebuah  

organisasi menjadi  kuat  dan  berjalan  dengan  baik (Mathis  dan  Jackson,  

2006) dalam (Zilzaal Sefty, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

kepuasan kerja sebagai variabel moderasi. Pada dasarnya  kepuasan  kerja  

merupakan  hal  yang  bersifat  individu, setiap individu mempunyai tingkat 

kepuasan yang berbeda sesuai dengan sistem nilai  nilai  yang  ada  pada  

dirinya.  Hal  itu  dikarenakan adanya perbedaan masing-masing individu, 

semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai  dengan  keinginan  

individu  tersebut,  maka  semakin  tinggi  tingkat kepuasan yang dirasakan, 

begitu pula sebaliknya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu, I Made dan Gede (2014) 

menunjukkan hasil bahwa terdapat  pengaruh interaksi  yang  positif  dan  

signifikan  antara partisipasi  penyusunan  anggaran  dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja aparat. Ini artinya kepuasan kerja mampu menjadi variabel 

moderasi dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan 

kinerja aparat pemerintah daerah. 

Kepuasan kerja dapat dirumuskan juga sebagai respon umum 

pekerja berupa perilaku yang yang ditunjukkan sebagai hasil persepsi 

mengenai hal hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, karena seorang pekerja 
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yang bergabung dalam suatu organisasi maupun institusi akan mempunyai 

seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat maupun pengalaman masa lalu yang 

menyatu kemudian membentuk suatu harapan yang dapat terpenuhi ditempat 

kerjanya. Apabila terdapat kesesuaian antara harapan pekerja dengan 

kenyataan yang ditemui ditempat bekerja, maka kepuasan kerja tersebut dapat 

terpenuhi. 

Pada tahun 2016, Kabupaten Batang menggelar festival anggaran 

yang kedua kalinya dengan bertemakan inspirasi untuk kepala daerah baru 

untuk mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang transparan, akuntabel, dan pro rakyat. Pada festival tersebut 

ditampilkan booth dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

untuk mempresentasikan dan mempublikasikan laporan anggarannya kepada 

masyarakat. Festival anggaran merupakan suatu bentuk laporan 

pertanggungjawaban kepada rakyat, terkait dengan penggunaan APBD. 

Sehingga, tujuan utama dari gelaran festival ini adalah untuk mewujudkan 

transparansi dalam pemerintahan (Ghoida Rahmah, 2015). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budgetary goal 

characteristics dan kompetensi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah serta 

untuk melihat apakah kepuasan kerja mampu menjadi variabel moderasi 

terhadap hubungan antara  budgetary goal characteristics dengan kinerja 

aparat pemerintah daerah dan hubungan antara kompetensi dengan kinerja 

aparat pemerintah daerah di Kabupaten Batang. Berdasarkan latar belakang 

diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH BUDGETARY 
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GOAL CHARACTERISTICS DAN KOMPETENSI TERHADAP 

KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN 

BATANG DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL 

MODERASI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah budgetary goal characteristics berpengaruh terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah di Kabupaten Batang? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah 

di Kabupaten Batang? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap hubungan antara budgetary 

goal characteristics dengan kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten 

Batang? 

4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap hubungan antara kompetensi 

dengan kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Batang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka 

penelitian ini digunakan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh budgetary goal characteristics terhadap kinerja 

aparat pemerintah daerah di Kabupaten Batang. 
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2. Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja aparat pemerintah 

daerah di Kabupaten Batang. 

3. Mengetahui bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap hubungan antara 

budgetary goal characteristics dengan kinerja aparat pemerintah daerah di 

Kabupaten Batang. 

4. Mengetahui bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap hubungan antara 

kompetensi dengan kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Batang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur 

mengenai pengaruh budgetary goal characteristics yang terdiri dari 

partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan 

balik anggaran, kesulitan tujuan anggaran serta pengaruh kompetensi 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Batang. Penelitian 

ini juga diharapkan dokumen akademik yang penting sehingga dapat 

bermanfaat dan menjadi informasi tambahan untuk penelitian serupa di 

masa mendatang. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai 

budgetary goal characteristics. 

3. Bagi pemerintah daerah, dapat bermanfaat sebagai justifikasi dalam 

perencanaan sekaligus evalusi kinerja maupun program khususnya sistem 

penganggaran dan pengendalian disektor publik. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini adalah 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I ini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi 

dasar acuan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka 

pemikiran teoritis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi populasi, sampel dan teknik sampling, 

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, 

serta analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai deskriptif obyek penelitian, 

deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP  

Bab V ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran-saran penelitian. 

 


