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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, 

efektif dan efisien (LKjIP Kabupaten Purworejo tahun 2016). Prinsip-prinsip 

penyelenggaran pemerintah demikian merupakan landasan bagi penerapan 

kebijakan yang melandasi keberhasilan pencapaian kinerja. Kepercayaan 

yang telah diberikan masyarakat kepada pemerintah daerah harus diimbangi 

dengan kinerja pemerintah yang baik.  

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten 

Purworejo (LKjIP Kabupaten Purworejo) tahun 2015 dan 2016 bahwa 

Kinerja anggaran pemerintah Kabupaten Purworejo terdapat beberapa faktor 

pengahambat tercapainya kinerja diantaranya adalah faktor internal yang 

meliputi penyusunan program yang mendukung kinerja kurang optimal 

pelaksanaannya karena sebgaian besar didukung kegiatan-kegiatan yang 
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bersifat rutinitas dan kurang fokus. Selain itu terdapat faktor lain yang 

menyebabkan kinerja pemerintah daerah masih rendah diantaranya karena 

sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dari proses 

perencanaan dan penganggaran ABPD, pelaksanaan atau penatausahaan 

APBD, pertanggung jawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan 

APBD serta pengawasan (Nurhalimah, et al. 2013). 

Tujuan suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan 

strategis, yaitu: dimulai dari visi, misi, falsafah dan kebijakan (Mardiasmo, 

2006: 195). Perencanaan strategik harus didukung dengan budaya organisasi 

yang kuat dan dengan diikuti perubahan atau perilaku anggota organisasi 

untuk melaksanakan program-program yang efektif dan efisien. Berdasarkan  

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa perencanaan 

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia. Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah tentu selalu 

disertai dengan tujuan. Tujuan tersebut diturunkan kedalam bentuk yang 

lebih jelas yaitu berupa sasaran dan dalam implmentasinya sasaran 

dilakukan pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung.  

Faktor-faktor ketidaksinkronan antara proses perencanaan dan proses 

penganggaran keuangan daerah di antaranya adalah adanya faktor ego 

sektoral dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 

daerah, sistem perencanaan dan penganggaran dari awal tidak disusun secara 

komprhenesif sehingga output masing-masing dokumen perencanaan dan 
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penggaran tidak terkait satu dengan yang lainnya, kurangnya koordinasi 

berbagai pihak terkait penyusunan komponen perencanaan dan 

penganggaran, kurang tepatnya proyeksi perimbangan pendapatan dan 

belanja daerah, dan adanya morzal hazard (Rahajeng, 2016: 71). 

Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan 

sasaran anggara, dan budaya organisasi lebih perlu diperhatikan lagi oleh 

pemerintah setempat karena adanya ketidakjelasan proses anggaran antar 

program dan kebiasaan-kebiasaan dalam organisasi yang menyebabkan tidak 

tercapainya tujuan. Menurut hasil penelitian Defitri (2017) semakin 

tingginya partispasi dalam penyusunan anggaran akan menghasilkan 

informasi yang efektif antara atasan dengan bawahan, sehingga komunikasi 

antara atasan dan bawahan dapat berjalan lancar dan dengan adanya sasaran 

anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam 

perealisasiannya yang secara tidak langsung ini akan mempengaruhi 

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk 

mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009: 61). Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 pasal 8 anggaran APBD yang 

disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang 

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan 

alokasi atau input yang ditetapkan. Dalam UU No. 17 tahun 2003 dijelaskan 
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bahwa sebagai instrumen kebijakan ekonomi,  anggaran berfungsi untuk 

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan 

pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah 

termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran 

hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi adalah teori Stewardship. 

Pada sektor publik teori ini berarti menggambarkan situasi dimana para 

aparatur tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih 

ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk publik. Hubungan ini 

memunculkan anggapan yang baik bahwa pemerintah daerah tidaklah 

termotivasi untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan individu atau 

sekelompok orang dalam SKPD tersebut dengan suatu budaya yang tercipta 

dalam organisasi yang juga akan mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja 

dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi.  

Penelitian mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap  pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu, dianataranya yaitu: Susilowati (2016) dan Nurhalimah, et al 

(2016) bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

aparat pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Setyawan dan Nazaruddin (2012) bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah 

daerah. Sedangkan penelitian mengenai kejelasan sasaran anggaran telah 

dilakukan oleh Hasil Deftri (2017) dan Matodang, et al (2015) menyebutkan 
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bahwa Kejalasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja aparat 

pemerintah daerah. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Nurhalimah (2013) dengan hasil kejelasan sasaran anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Sedangkan 

penelitian mengenai Budaya Organisasi telah di teliti oleh Fauziah (2016) 

dan Wahyuni et al. (2016) bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja pemerintah daerah.  

Masih terdapat perebedaan hasil penelitian dan pada kondisi saat ini 

baik dari segi perencanaan ataupun penyusunan anggaran serta adanya 

budaya organisasi dalam pemerintah daerah yang bertujuan untuk membantu 

pemerintah dalam pencapaian tujuan, meningkatkan koordinasi antar bagian 

dalam pemerintah daerah, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah 

daerah.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka skripsi ini berjudul 

“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran 

Anggaran, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Purworejo (Studi Empiris pada Dinas dan Badan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh partisipasi penyusunan 

anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan budaya organisasi terhadap 
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kinerja pemerintah daerah. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo? 

2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo? 

3. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Purworejo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah 

diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap 

Kinerja Pemerintah Derah Kabupaten Purworejo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian  

yang telah diuraiakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

memperluas wawasan serta pengetahuan tentang akuntansi sektor 

publik khusunya dalam pengukuran kinerja sektor publik.  

b. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi referensi khususnya bagi pihak-pihak yang akan 

menelitian dengan kajian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

gambaran mengenai keadaan dan proses Perencanaan Anggaran, 

Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, dan Kinerja 

pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan gambaran awam 

mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan 

sasaran anggaran, budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah 

daerah Kabupaten Purworejo.  

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penelitian ini akan dituangkan dalam 5 bab 

pembahasan, adapun sistematika pembahasan yaitu: 
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1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penjelasan teori 

Stewardship, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran, budaya organisasi dan kinerja pemerintah daerah, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang indentifikasi variabel-variabel 

penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, subjek 

penelitian yang berisi karateristik subjek yang digunakan dalam 

penelitian yang termasuk berisi penjelasan mengenai populasi, sampel, 

dan teknik sampling yang digunakan, teknik pengumpulan data, 

validitas dan reabilitas alat pengumpul data, dan teknik analisis data. 

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil penelitian, 

pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi, dan 

hasil pengujian hipotesis. 
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5. BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan mengenai simpulan berupa poin-poin yang 

berisi hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian dan hasil 

tambahan lainnya. Serta penjelasan mengenai keterbatasan dan saran 

yang diberikan untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan 

hasil penelitian dan penelitian selanjutnya. 


