
BAB1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terjadi hari ini merupakan 

bentuk dari perubahan dari adanya otonomi UU No.32 tahun 2004 dalam 

penyelangaraan pemerintah daerah. Azaz yang dikembangkan adalah 

desentralisasi yaitu pengelolaan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Inti pemerintahan daerah adalah menumbuh kembangkan dan mendorong 

pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan 

peran serta masyarakat dan mengembangkan peran serta fungsi dari DPRD. 

Kepala daerah mempertangungjawabkan keuangan negara tidak lepas dari 

pengesahaan anggaran pemerintah daerah dan DPRD. Diterbitkannya UU Nomor 

22 Tahun I 999 ten tang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun I 999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang 

kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 

adalah jawaban dari tuntutan tersebut. Hal ini juga membawa dampak pada 

adanya tuntutan akan perubahan terhadap sistem pengawasan. Kebijakan otonomi 

daerah membawa konsekuensi (Bapepam ; 32-34): 

I . Tuntutan perubahan mendasar di berbagai aspek, baik bagi pemerintah daerah, 
dunia usaha swasta maupun masyarakat Iokal; 

2. Kebijakan otonomi diartikan tidak saja sebagai penyerahan kewenangan dalam 
pengelolaan administrasi publik tetapi juga harus dipandang sebagai 
penyerahan kewenangan di bidang politik. 
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Daerah dipandang sebagai satu entitas politik yang berha.K mengatur urusa~ 
rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pusat, termasuk dalam urusan 
pengawasan dan audit publik. Dalam tataran inilah muncul resistensi terhadap 
badan-badan pengawas yang bersifat nasional di satu sisi, sementara di sisi lain 
badan pengawas yang memiliki kapabilitas tinggi di tingkat lokal belum 
terbangun secara mamadai dan profesional; 

3. Dengan berpindahnya lokus kekuasaan dari pusat ke daerah, maka bertambah 
pula sumber-sumber pendapatan daerah, yang berarti adanya peningkatan 
jumlah anggaran yang harus dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Hal ini 
berarti bertambah besar potensi penyimpangan anggaran dan pelaksanaan 
pembangunan di daerah, khususnya ketika mekanisme sistem pengawasan dan 
audit di daerah tidak beJjalan sebagaimana mestinya; 

4. Kebijakan otonomi daerah telah diikuti oleh perubahan beberapa peraturan 
pemerintah di bidang pengawasan dan audit atas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Di masa lalu, institusi pengawasan meliputi: Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP}, Inspektorat jenderal, Itwilprop dan Itwilkab. Di masa kini, selain BPK 
dan BPKP yang masih tetap ada, juga ada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) 
di tingkat provinsi, dan kabupatenlk.ota. Kemudian, ada wacana bahwa 
nomenklatur Bawasda di daerah akan berubah menjadi Inspektorat propinsi dan 
inspektorat kabupatenlkota. Namun, perubahan yang lebih penting adalah 
perubahan terhadap posisi, peran, tugas dan fungsi, serta kewenangannya 
sehingga lembaga tersebut dapat mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan 
pembangunan di daerah secara lebih profesional dan independen. 

Dengan didukung dengan Undang-undang yang telah ada dijabarkan 

antara lain pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 dan No. 58 tahun 2006 

serta Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang mengharuskan pemerintah daerah 

menyusun laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang didalamnya 

termuat pula tentang kinerja pemerintah daerah. Pertanggungjawaban kepala 

daerah berdasarkan tolok ukur Renstra (PP No. 58 2005 pasal 31) yang telah 

diganti dengan PP. Mardiasmo (2002:75) mengatakan anggaran sebagai alat 

perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus 

dapat digunakan sebagai alat pengendalian (Mawikere,: I). 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diatur dalam Kepmendagri 

Nomor 13 tahun 2006 pedoman pengelolaan keuangan daerah (bahwa untuk 
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melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), Menurut Halim (2004:4) secara. 

umum terdapat enam pergeseran dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD), 

yaitu: dari vertical accountability menjadi horizontal accountability, dari 

tradisional budget menjadi peiformance budget, dari pengendalian dan audit 

keuangan ke pengendalian dan audit keuangan dan kinerja, lebih menerapkan 

value for money, penerapan konsep pertanggungjawaban, perubahan sistem 

akuntansi keuangan pemerintah ( dalam Mawikere; 2006, Bastian; 2006). 

Anggaran secara khusus digambarkan sebagai data kuantitatif atau 

ungkapan keuangan dari rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang 

suatu perusahaan, yang memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan 

tersebut (Hansen dan Mowen, 2005). Oleh karena itu, penyusunan anggaran 

secara efisien dan efektif mempuyai peran penting bagi keberhasilan perusahaan 

dalam mencapai tujuan yang talah ditetapkan. Peran penting anggaran tercermin 

dari fungsi anggaran itu sendiri, antara lain sebagai alat utama pengendalian setiap 

perusahaan, alat untuk memotivasi kinerja anggota organisasi, pedoman untuk 

menilai kinerja individual para manajer, alat koordinasi dan komunikasi antara 

atasan dan bawahan, serta alat untuk mendelegasikan wewenang atasan kepada 

bawahan dalam Ghozali dan Yusfaningrum (2006: 7). 

Undang-Undang No 32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2004, kedua undang

undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah 

daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke 
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pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD) dalam 

Erhmann (2006: 2). 

Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai 

dengan pelaporan anggaran. Selain itu, anggaran merupakan elemen penting 

dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat 

perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, 

komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi. Hal ini menyebabkan penelitian di 

bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting dalam 

Erhmann (2006). 

Ghozali dan Yusfaningrum (2006) mengatakan dalam penelitiannya 

diharapkan mampu menjelaskan: pertama apakah partisipasi anggaran 

berpengaruh langsung terhadap kinerja manajerial?, kedua apakah partisipasi 

anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui komitmen pada tujuan 

anggaran dan informasi yang relevan dengan tugas (job-relevant information/JRI) 

sebagai variabel intervening?, serta ketiga apakah komitmen pada tujuan anggaran 

berpengaruh terhadap informasi yang relevan dengan tugas (job-relevant 

information/JRI)?. Pentingnya partisipasi penyusunan anggaran manajer tingkat 

bawah sebagai alat perbaikan kinerja manajerial telah diteliti secara luas dalam 

literatur akuntansi perilaku (brownell, 1981, 1989; Kren, 1992; magner dkk, 1996 

Nouri dan Parker, 1998). Partisipasi anggaran, partisipasi budget atau partisipasi 

penyusunan anggaran di dalam pemerintahan daerah dalam UU No. 17 2003 

APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk 

mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan 

data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan Kinerja. Untuk 
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dapat membuat APBD berbasis kinerja pemda harus memiliki perencanaan 

stratejik (renstra). Renstra disusun secara objektik dan melibatkan seluruh 

komponen yang ada di dalam pemerintahan dalam Permendagri No. 13 tahun 

2006. 

Penelitian Maryanti (2002) merupakan pengembangan dari penelitian 

Kenis (1979), yaitu tentang karakteristik tujuan anggaran terhadap perilaku, sikap, 

dan kinerja aparat pemerintah daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTI). 

Perbedaan dari penelitian Maryanti (2002) dengan penelitian Kenis (1979) adalah 

pada variabel dependen yaitu Maryanti (2002) menambah variabel perilaku 

sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen sama seperti penelitian 

Kenis (1979) dengan populasi dan sampelnya berbeda pula yaitu Kenis (1979) 

populasinya adalah manajer tingkat menengah pada sektor privat, sedangkan 

Maryanti (2002) populasinya aparat pemerintah daerah pada sektor publik. Hasil 

penelitian Maryanti (2002) menunjukkan bahwa evaluasi anggaran, umpan balik 

anggaran, dan kejelasan tujuan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap 

perilaku dan sikap aparat pemerintah daerah di Propinsi NTT (Munawar:2-3). 

Kren (1992) job-relevant information adalah informasi yang memfasilitasi 

pembuatan keputusan job-related. Dalam penelitian ini adalah untuk meneliti 

tingkat job-relevant information yang dapat diterima sebagai variable intervening 

antara partisipasi kinerja individual. 

Vincent K. Chong dan Kar Ming Chong (2002) telah melakukan suatu 

penelitian yang menguji peran komitmen tujuan anggaran dan job-relevant 

information (JRI) diantara hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja 

manajerial. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya partisipasi dalam 
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penyusunan anggaran mempengaruhi komitmen bawahan terhadap tujuan 

anggaran. Pengaruh komitmen terhadap tujuan anggaran tersebut secara simultan 

akan menggerakkan pengaruh informasi pada tingginya keterlibatan diri manajer 

tingkat bawah sehingga mereka meningkatkan usaha untuk mengumpulkan, 

menukarkan dan menggunakan JRI yang pada akhimya meningkatkan kinerja 

mereka (Yusfaningrum: 656). 

Dharma (2004) dan Sumamo (2005) mengunakan komitmen organisasi 

sebagai pemoderasi antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja managerial 

dan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja managerial. Hasil penelitian 

variabel komitmen organisasi tidak dapat berperan sebagai variabel pemoderasi 

dalam hubungan dengan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja 

managerial, dikarenakan dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa komitmen 

organisasi bukan merupakan faktor paling utama. Hasil penelitian Sumamo 

konsisten dengan hipotesis yang diajukan "Komitmen Organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hubungan partisipasi anggaran dan kinerja 

manajerial. 

Penelitian ini akan melihat pengaruh antara partisipasi penyusunan 

anggaran terhadap job-relevant information, dan kinerja manajerial. Serta 

pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap job-relevant information, dan 

kinerja manajerial. Serta kejelasan sasaran anggaran dengan komitmen organisasi 

variabel moderasi melihat pengaruh kinerja manajerial, dan partisipasi 

penyusunan anggaran dengan komitmen organisasi variabel moderasi melihat 

pengaruh kinerja manajerial. Subjek penelitian adalah manajer middle and lower 

level dari perangkat pemerintah daerah yaitu kepala dinas, kepala badan, kepala 
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bagian, kepala bidang, kepala subdinas, kepala subbagian, kepala subbidang, 

kepala seksi pada pemerintah daerah. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan Jatar belakang pennasalahan yang ada, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh terhadap 

kinerja manajerial? 

2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh terhadap job

relevant information? 

3. Apakah job-relevant information memiliki pengaruh terhadap Kinerja 

Majerial? 

4. Apakah kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap job

relevant information? 

5. Apakah kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja 

manajerial? 

6. Apakah Interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dan komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 

7. Apakah Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dan komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 

1.3 Tujuan Peoelitiao 

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian 

dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Berdasarkan pemikiran bahwa partisipasi penyusunan anggaran, job· 

relevant information, kejelasan sasaran anggaran akan mempengaruhi 

kinerja manajerial. 

2. Untuk mengetahui komitmen organisasi dapat menjadi moderasi hubungan 

antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja manajerial, partisipasi 

penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai salah satu referensi pemerintah daerah dalam rangka upaya 

peningkatan kineija manajerial di lingkungannya. 

2. Dapat memberikan bukti-bukti empiris mengenai partisipasi penyusunan 

anggaran, kejelasan sasaran anggaran, job-relevant information, dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan menjadi 

bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

4. Bagi peneliti, memperluas wawasan mengenai masalah partisipasi 

penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, job-relevant 

information, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial 

pemerintah daerah. 


