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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Partisipasi 

2.1.1 Pengertian Partisipasi 

Menurut Sumaryadi (2010:46) partisipasi adalah: 

“Peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses 

pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan 

dengan member masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau 

materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.” 

 

Menurut Tilaar (2009:287) mendefinisikan partisipasi adalah: 

“Sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui 

proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan 

dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam 

proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.” 

 

Menurut Arfan dan Muhammad (2008: 173-175) partisipasi adalah: 

“Suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih 

pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan 

terhadap mereka yang membuatnya.” 

 

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna 

yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi 

adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa 

perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. 

 

2.1.2 Macam-Macam Partisipasi 

Menurut Cohendan Uphoff dalam Astuti (2011:61) membedakan partisipasi 

menjadi empat jenis, yaitu: 
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1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan 

masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut 

kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini 

antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran 

dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang 

ditawarkan. 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan 

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakan sumber daya, dana, 

kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. 

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. 

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan 

yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. 

Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas 

dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. 

4. Partisipasi dalam evaluasi 

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang 

telah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan 

untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan 

sebelumnya. 
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2.2 Pengertian Anggaran 

Menurut Munandar (2000:1) definisi anggaran adalah: 

“Suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh 

kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan 

berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” 

 

Menurut Nafarin (2004:9) mendefinisikan: 

“Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi 

yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan 

uang untuk jangka waktu tertentu.” 

 

Menurut Halim (2013: 22) mengartikan anggaran yaitu : 

“Rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi 

usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan 

cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.” 

 

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi, anggaran menduduki 

posisi yang penting. Proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran 

disebut dengan penganggaran. Dalam sektor publik, penganggaran merupakan 

tahapan yang cukup rumit dan penuh dengan nuansa politik. Berbeda dengan 

sektor swasta atau bisnis, anggaran dianggap sebagai rahasia perusahaan yang 

tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik anggaran dianggap sebagai alat 

akuntabilitas publik di dalam mengelola dana publik dan program-program yang 

didanai dengan uang publik sehingga anggaran pada sektor publik justru harus 

diinformasikan untuk didiskusikan secara terbuka. 

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan 

kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi 

untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan 
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pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan dan 

penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau 

beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan 

data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan 

organisasi sektor publik melakukan pembedaan krusial antara tambahan modal 

dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. (Indra Bastian, 

2006: 163-164). 

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit (satuan) moneter 

dan berlaku untuk jangka waktu (periode) mendatang. Dari pengertian tersebut, 

dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja (output) terutama berupa 

taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Karena anggaran 

merupakan hasil kerja (output), anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan 

yang disusun secara teratur dan sistematis. Sementara itu, penganggaran adalah 

proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta 

proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu 

fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengoordinasian kerja, dan alat pengawasan 

kerja (Arfan Ikhsan Lubis, 2011: 226). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan 

pernyataan mengenai perkiraan rencana kerja yang berisi penerimaan dan 

pengeluaran yang disusun secara sistematis untuk periode yang akan datang. 
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2.2.1 Karakteristik Anggaran 

Anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut (Indra 

Bastian, 2009:81): 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa 

tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusun anggaran. 

5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

 

2.2.2 Manfaat Anggaran 

Ada beberapa alasan penyebab anggaran dianggap penting (Mardiasmo, 

2009), yaitu: 

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan 

pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat; 

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat 

yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada 

terbatas; dan 

3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah 

bertanggungjawab terhadap rakyat. 
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2.2.3 Fungsi Anggaran 

Menurut Garrison (2000:404) menyatakan bahwa fungsi anggaran adalah 

pengendalian dan perencanaan. Perencanaan mencakup pengembangan tujuan 

untuk masa depan, sedangkan pengendalian digunakan untuk menjamin bahwa 

seluruh fungsi manajemen dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Garrison (2000:404) menyebutkan bahwa anggaran memiliki beberapa 

fungsi yaitu: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. 

Sebagai hasil dari perundingan antara anggota organisasi yang dominan, 

yang menunjukkan persetujuan organisasi mengenai tujuan-tujuan operasi 

untuk masa depan. 

2. Anggaran merupakan blue print bagi perusahaan untuk bertindak yang 

menggambarkan prioritas manajemen dalam mengalokasikan sumber daya, 

dan menunjukkan bagaimana bagi anorganisasi diharapkan bekerja dalam 

mencapai keseluruhan tujuan perusahaan. 

3. Anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal. 

4. Anggaran bertindak sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. 

5. Anggaran sebagai alat pengendali. 

6. Anggaran berusaha mempengaruhi dan memotivasi manajer untuk bertindak 

efektif dan efisien. 
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2.2.4 Karakteristik Anggaran 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007:73) anggaran memiliki 

karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 

2. Dinyatakan dalam istilah moneter 

3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. 

4. Merupakan komitmen manajemen. 

5. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat. 

6. Setelah disetujui. 

7. Secara berkala. 

Berdasarkan karakteristik diatas dapat dijelaskan bahwa anggaran 

mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis yang dinyatakan dalam istilah 

moneter, biasanya meliputi waktu selama satu tahun. (Wiryono dan Raharjono, 

2007). Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi 

wewenangnya dari pembuat anggaran yang hanya dapat diubah dalam kondisi-

kondisi tertentu (Anthony dan Govindarajan, 2007). 

 

2.2.5 Jenis-Jenis Anggaran 

Menurut Nafarin (2004:17) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa 

sudut pandangan yaitu: 

1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari: 
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a. Anggaran variabel 

Anggaran variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval 

(kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu 

seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas 

(kegiatan yang berbeda. Anggaran variabel disebut juga anggaran 

fleksibel. 

b. Anggaran tetap 

Anggaran tetap yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat 

kapasitas tertentu. Anggaran tetap disebut juga anggaran statis (Nafarin, 

2004). 

2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran periodik 

Anggaran periodik yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode 

tertentu. Pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap 

periode anggaran. 

b. Anggaran kontinu 

Anggaran kontinu yaitu anggaran yang dibuat untuk mengadakan 

perbaikan anggaran yang pernah dibuat. 

3. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) 

Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat 

jangka waktu paling lama setahun. 
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b. Anggaran jangka panjang (strategis) 

Anggaran jangka panjang (strategis) adalah anggaran yang dibuat dalam 

jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran jangka panjang tidak 

mesti berupa anggaran modal, anggaran jangka panjang diperlukan 

sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. 

 

2.2.6 Kegunaan Anggaran 

Anggaran mempunyai beberapa kegunaan (Ellenetal, 2001:2) sebagai 

berikut: 

1. Adanya perencanaan terpadu 

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 

3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

4. Sebagai alat pengawasan kerja 

5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan 

Berdasarkan kegunaan anggaran diatas, berikut penjelasan dari kelima     

point tersebut: adanya perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk 

merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap 

berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh, anggaran dapat memberikan 

pedoman yang berguna bagi manajemen dalam menjalankan tugasnya. Disamping 

itu, penyusunan anggaran memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi 

perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja 

perusahaan lebih baik. (Ellenetal, 2001). Menurut Yusfaningrum (2005) 

penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Oleh 
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karenanya sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat 

antar bagian (divisi) secara keseluruhan, anggaran memerlukan serangkaian 

standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga 

pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Anggaran yang disusun 

dengan baik menerapkan standar yang relevan akan memberikan pedoman bagi 

perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar 

pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik, artinya menggunakan sumber-

sumber daya perusahaan yang dianggap paling menguntungkan. 

 

2.2.7 Tujuan dan Manfaat Anggaran 

Menurut Darsono dan Purwanti (2008:19) tujuan anggaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Memaksa manajer untuk membuat rencana kerja. 

2. Tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja. 

3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer. 

4. Membantu pengambilan keputusan. 

Menurut Darsono dan Purwanti (2008) manajer harus selalu berpikir 

proaktif tentang perubahan yang akan terjadi di masa depan. Kemampuan 

memprediksi masa depan itu dituangkan dalam bentuk angka-angka satuan fisik 

dan satuan uang yang berorientasi pada kelangsungan hidup perusahaan. Kinerja 

manajemen harus dibandingkan dengan anggaran. Hasilnya adalah varian; varian 

dihitung dan dianalisis untuk koreksi rencana, anggaran dan pelaksanaan kerja. 
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Menurut Anthonyetall (1998) secara formal anggaran mengkomunikasikan 

rencana organisasi kepada semua level manajemen. Selanjutnya manajer 

mengadakan koordinasi untuk merealisasikan rencana tersebut, membantu 

pengambilan keputusan. Anggaran mengarahkan perhatian manajer untuk 

mengambil keputusan. 

Menurut Supriyono (2004:21) menyatakan bahwa terdapat manfaat yang 

dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan penyusunan anggaran yang baik, 

antara lain: 

1. Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam 

jangka pendek. 

2. Membantu mengkoordinasi rencana jangka pendek. 

3. Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat 

pertanggungjawaban. 

4. Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

5. Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat 

pertanggungjawaban dan para manajernya. 

6. Alat pendidikan para manajer. 

Anggaran sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan 

kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan program 

atau bagian dari program jangka pendek, umumnya satu tahun. Anggaran 

berfungsi sebagai alat mengkoordinasi rencana dan tindakan berbagai unit dalam 

atau segmen yang ada di dalam organisasinya. Agar dapat bekerja selaras ke arah 



22 

 

pencapaian tujuan, koordinasi harus dilakukan, jadi tidak dapat diharapkan 

berjalan secara otomatis karena tiap individu di dalam organisasi mempunyai 

kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi. 

(Supriyono,2001). Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka 

organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui berbagai unit 

dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian-penyampaian 

informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijakan, rencana,  

pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul. Anggaran dalam penyusunannya 

mengikutsertakan peran para pelaksana sehingga dapat digunakan untuk 

memotivasi mereka dalam melaksanakan rencana, mencapai tujuan sekaligus 

untuk mengukur prestasi mereka. Memotivasi para pelaksana dapat dilakukan 

dengan memberikan insentif dalam bentuk uang, penghargaan, dan sebagainya 

kepada mereka yang mencapai prestasi (Yusfaningrum, 2005). 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengedalian kegiatan karena anggaran 

yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksana yang ikut berperan di 

dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya adalah 

membandingkan antara rencana dan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan 

apakah penyimpangan yang timbul sudah menjadi hal yang dapat merugikan 

perusahaan. Penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau 

penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan dimasa yang akan datang 

(Rudianto,2009). 

Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai 

bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dia pimpin 
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sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain yang ada dalam 

organisasi tersebut. 

 

2.2.8 Pendekatan dalam Penyusunan Anggaran 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007:87) dalam proses penyusunan 

anggaran, terdapat tiga metode pendekatan yaitu sebagai berikut: 

1. Top-Down-Approach 

2. Bottom-Up-Approach 

3. CombinationTop-DowndanBottom-UpApproach 

Top-down Approach merupakan proses penyusunan anggaran dimulai dari 

manajer puncak. Anggaran diturunkan dari manajer puncak kepada bawahannya 

dan bawahan tersebut dituntut untuk melaksanakan anggaran tanpa ada 

keterlibatan dalam proses penyusunannya. Kelemahan dari pendekatan ini adalah 

bawahan menjadi tertekan oleh pekerjaannya dan akan berperilaku tidak 

semestinya. Keunggulan pendekatan ini yaitu adanya dukungan yang kuat dari 

manajer puncak dalam pengembangan anggaran dan proses penyusunan menjadi 

lebih mudah dikendalikan oleh manajer puncak. 

Bottom-up Approach merupakan anggaran disusun sepenuhnya oleh 

bawahan dan disahkan oleh manajer puncak sebagai anggaran perusahaan. Hal 

yang menonjol dari pendekatan ini adalah adanya negosiasi usulan anggaran 

antara penyusun anggaran dengan komite anggaran. Tujuan negosiasi adalah 

menyatukan dua kepentingan yang berbeda. Di satu pihak, manajer puncak 

menginginkan anggaran yang ketat untuk menjamin perusahaan memperoleh laba 
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yang maksimal. Di lain pihak, manajer pusat pertanggungjawaban (manajer 

operasi) ingin agar anggaran yang disetujui mendapat kelonggaran yang cukup 

dan adanya tanggapan atas masalah-masalah tak terduga atau perubahan kegiatan. 

Kelemahan dari pendekatan ini adalah dengan partisipasi yang terlalu luas sering 

menimbulkan konflik dan memakan waktu yang panjang dalam proses 

penyusunan anggaran. Sedangkan keunggulan pendekatan ini terletak pada 

mekanisme negosiasi yang ada antara penyusun anggaran dan komite anggaran. 

Pendekatan yang paling banyak dianut adalah gabungan pendekatan top-

down dan bottom-up. Dalam pendekatan ini anggaran disusun oleh setiap manajer 

pusat pertanggungjawaban yang ada dalam perusahaan dengan berpedoman pada 

tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, kelemahan dari 

kedua pendekatan terdahulu dapat dikurangi sampai sekecil-kecilnya sehingga 

bawahan merasakan bahwa dirinya diperhitungkan dan efektivitas pelaksanaan 

anggaran dapat terjamin. 

 

2.3 Partisipasi Anggaran 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan operating 

managers dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai 

rangkaian kegiatan di masa yang datang yang akan ditempuh oleh operating 

managers tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran (Mulyadi, 2001:513). 

Dengan diterapkannya partisipasi anggaran, maka akan diperoleh 

kepercayaan atau suatu kenyamanan bekerja serta berkomunikasi bagi bawahan 

(Ebdon dan Franklin, 2006). Menurut Chong dan Sharon (2003) partisipasi 
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penganggaran menyediakan kesempatan bawahan untuk berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan atasannya bahkan mampu mempengaruhi target anggaran 

yang ingin mereka peroleh. Menurut Supomo dan Indriantoro (2002) menyatakan 

bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses dimana individu 

terlibat dalam penyusunan target anggaran, lalu individu tersebut dievaluasi 

kinerjanya dan memperoleh penghargaan berdasarkan target anggaran. Perbedaan 

penganggaran partisipasi dengan non partisipasi terletak pada tingkat keterlibatan 

bawahan dalam penyusunan anggaran. Partisipasi secara luas pada dasarnya 

merupakan proses organisasional, dimana para individual terlibat dan mempunyai 

pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara 

langsung terhadap para individu tersebut (Supomo dan Indriantoro, 1998). 

Menurut Brownell (1982) dalam Eka Yuda (2013) partisipasi merupakan 

proses dimana individu-individu terlibat langsung didalamnya dan mempunyai 

pengaruh pada penyusunan target anggaran yang kinerjanya akan dievaluasi dan 

kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian target anggaran mereka. 

Jadi, partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan pihak-pihak 

secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan penyusunan anggaran. 

 

2.3.1 Manfaat Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Manfaat dari partisipasi dalam penyusunan anggaran menurut Arfan Ikhsan 

dan Muhammad Ishak (2005:175) adalah: 

1. Partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas 

dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan 
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mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. 

2. Partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada 

gilirannya cenderung meningkatkan kerja sama antar anggota kelompok 

dalam penetapan tujuan. Tujuan organisasi yang dibantu penetapannya oleh 

orang-orang tersebut, kemudian akan dipandang sebagai tujuan yang selaras 

dengan tujuan pribadi mereka. 

3. Partisipasi berarti juga berkaitan dengan penurunan tekanan dan kegelisahan 

yang berkaitan dengan anggaran. Hal ini disebabkan orang yang 

berpartisipasi dalam penetapan tujuan mengetahui bahwa tujuan tersebut 

wajar dan dapat dicapai. 

4. Partisipasi juga dapat menurunkan ketidakadilan yang dipandang ada dalam 

alokasi sumber daya organisasi antara subunit organisasi, serta reaksi negatif 

yang dihasilkan dari persepsi semacam itu. Manajer yang terlibat dalam 

penetapan tujuan akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 

penyebab sumber daya dialokasikan dengan cara demikian. 

Melalui proses negosiasi dan banyak diskusi anggaran yang terjadi dalam 

rapat, manajer akan menyadari masalah dari rekan-rekannya di unit organisasi 

lainnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik atas saling ketergantungan 

antar departemen. Dengan demikian, banyak masalah potensial yang berkaitan 

dengan anggaran dapat dihindari. 
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2.3.2 Keunggulan Partisipasi Anggaran 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2007:93) menyatakan bahwa 

penganggaran partisipasi memiliki dua keunggulan yaitu: 

1. Tujuan anggaran akan dapat lebih mudah diterima apabila anggaran tersebut 

berada dibawah pengawasan manajer 

2. Penganggaran partisipasi menghasilkan pertukaran informasi yang efektif 

antara pembuat anggaran dan pelaksana anggaran yang dekat dengan produk 

dan pasar. 

Menurut Garrison (2003:381) menyatakan keunggulan anggaran partisipasi 

sebagai berikut: 

1. Setiap orang diakui sebagai anggota tim 

2. Perkiraan anggaran disiapkan oleh manajer level bawah 

3. Motivasi pada umumnya lebih tinggi 

4. Manajer akan selalu mengatakan anggaran tidak realistis 

Setiap orang pada semua lingkungan organisasi diakui sebagai anggota tim 

yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak. Perkiraan 

anggaran disiapkan oleh manajer level bawah yang lebih akurat dan dapat 

diandalkan dari perkiraan yang disiapkan oleh manajer level atas yang memiliki 

pengetahuan yang kurang detail mengenai pasar dan operasi sehari-hari. Motivasi 

pada umumnya lebih tinggi ketika individu berpartisipasi dalam menetapkan 

tujuan mereka sendiri dari pada ketika tujuan yang dipakai dipaksakan dari atasan. 

Manajer yang tidak mampu memenuhi anggaran yang dipaksakan oleh atasan akan 

selalu mengatakan bahwa anggaran tidak realistis dan mustahil untuk dicapai. 
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2.3.3 Kelemahan Partisipasi Anggaran 

Menurut Hansen dan Mowen (2004:362) ada tiga masalah yang timbul yang 

menjadi kelemahan dalam partisipasi penganggaran antara lain: 

1. Pembuatan standar 

2. Slack anggaran 

3. Pseudo participation. 

Pembuatan standar yang terlalu tinggi atau rendah, sejak yang dianggarkan 

menjadi tujuan manajer. Slack anggaran adalah perbedaan antara jumlah sumber 

daya yang sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara efisien 

dengan jumlah yang diajukan oleh manajer yang bersangkutan untuk mengerjakan 

tugas yang sama. Pseudo participation atau partisipasi semu mempunyai arti 

bahwa perusahaan menggunakan partisipasi dalam penyusunan anggarannya 

padahal sebenarnya tidak. Dalam hal ini bawahan terpaksa menyatakan 

persetujuan terhadap keputusan yang akan diterapkan karena perusahaan 

membutuhkan persetujuan mereka. (Hansen dan Mowen, 2004). 

 

2.3.4 Masalah dalam Anggaran Partisipatif 

Arfan Ikhsan dan Muhammad Ishak (2005:175) menjelaskan bahwa 

anggaran partisipatif mempunyai tiga potensi masalah, yaitu: 

1. Menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika anggaran 

dibuat terlalu tinggi atau ketat akan menurunkan kinerja manajer, sebaliknya 

jika anggaran dibuat terlalu mudah akan menurunkan minat dan tantangan 

bagi manajer sehingga berakibat terhadap penurunan kinerja manajer. 
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2. Membuat kelonggaran dalam anggaran (budgetary slack). Budgetary slack 

muncul ketika seorang manajer dengan sengaja memperkirakan pendapatan 

terlalu rendah atau memperkirakan biaya terlalu tinggi. 

3. Partisipasi semu (pseudo participation). Pseudo participation terjadi pada 

perusahaan yang tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan partisipasi. 

Manajer tingkat bawah terpaksa menyatakan persetujuan terhadap 

keputusan yang ditetapkan oleh manajemen puncak karena perusahaan 

memerlukan persetujuan mereka. Hal ini akan mengakibatkan banyak sekali 

permasalahan perilaku, antara lain: meningkatnya rasa ketegangan bawahan, dan 

timbulnya perpecahan antara manajemen puncak dengan bawahan, seperti rasa 

saling curiga. Partisipasi semu akan terjadi kalau semakin banyak orang yang 

duduk dalam komite anggaran. 

 

2.3.5 Pengukuran Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Pengukuran partisipasi dalam penyusunan anggaran diukur berdasarkan 

instrumen yang dikembangkan oleh Milani (1975). Pengukuran bertujuan untuk 

menilai partisipasi manajer dalam berbagai keputusan yang diambil oleh 

perusahaan. Menurut Milani (1975) partisipasi manajer dapat dilihat dari beberapa 

aspek, yaitu: 

1. Kemampuan memberikan pendapat 

2. Kontribusi dalam penyusunan anggaran 

3. Frekuensi memberikan dan meminta pendapat tentang anggaran 

4. Frekuensi atasan meminta pendapat ketika anggaran disusun 
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5. Keikutsertaan ketika anggaran disusun  

Proses penyusunan anggaran akan menetapkan siapa yang akan berperan 

dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian sasaran anggaran dan 

ditetapkan pula sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk 

memungkinkan melaksanakan perannya. Peran tersebut menuntut manajer untuk 

bisa mengarahkan bawahan agar bekerja dengan maksimal guna mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

 

2.4 Pengertian Kinerja Manajerial 

Manajer adalah seseorang yang bekerja dengan dan melalui orang lain 

dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan guna mencapai tujuan 

organisasi. Hal ini dapat berarti mengoordinasikan pekerjaan dari satu kelompok 

atau departemen, atau dapat berarti menyelia satu orang saja. Pengoordinasian 

tersebut dapat juga mencakup pengoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan suatu 

tim yang terdiri atas orang-orang dari organisasi berbeda, seperti karyawan 

temporer atau karyawan yang bekerja di pemasok dari organisasi tersebut (Arfan 

Ikhsan Lubis, 2011:46). 

Malayu (2007:44) mengemukakan bahwa manajer adalah sumber aktivitas 

dan mereka harus merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan 

mengendalikan semua kegiatan, agar tujuan tercapai. Manajer harus memberikan 

arah kepada perusahaan yang dipimpinnya.Kinerja adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang 
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dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. (Indra Bastian, 2006:274). 

Mardiasmo (2006) mengatakan bahwa kinerja manajerial adalah gambaran 

seorang manajer mengenai tingkat pencapaianpelaksanaan suatu kegiatan atau 

program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi, dan visi organisasi 

yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedangkan menurut 

Mahoney (1963) dalam Nurcahyani (2010), kinerja manajerial diartikan sebagai 

kinerja individu dalam kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, 

investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi. 

Jadi, kinerja manajerial dapat diartikan juga sebagai tingkat pencapaian 

manajer dalam melaksanakan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

2.4.1 Klasifikasi Manajer 

Secara umum, manajer dapat diklasifikasikan sebagai manajer tingkat 

bawah, tingkat menengah, dan tingkat atas. (Arfan Ikhsan Lubis, 2011: 46) 

1. Manajer tingkat bawah (Lower Management) 

Manajer ini merupakan orang yang menduduki posisi di tingkatan paling 

bawah dan mengelola pekerjaan individu non manajerial yang terlibat dalam 

produksi atau penciptaan produk organisasi. Mereka sering disebut penyelia, 

tetapi bisa juga disebut manajer lini, manajer kantor, atau bahkan mandor. 

2. Manajer tingkat menengah (Middle Management) 

Manajer tingkat menengah mencakup semua tingkatan manajemen antara 

tingkatan paling rendah dengan tingkat puncak pada organisasi tertentu. 
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Manajer tingkat menengah mengelola pekerjaan para manajer lini pertama 

dan mempunyai sebutan, seperti kepala bagian atau kepala biro, pemimpin 

proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi. 

3. Manajer tingkat atas (Top Management) 

Manajer yang menduduki posisi ini biasanya disebut manajemen puncak, 

yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan yang mencakup 

seluruh organisasi dan menyusun rencana serta sasaran yang akan 

memengaruhi keseluruhan organisasi itu. 

 

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial menurut 

Amstrong dan Baron (1998) dalam Nanda Hapsari (2010), antara lain: 

1. Faktor Pribadi (keahlian, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen). 

2. Faktor Kepemimpinan (kualitas keberanian/ semangat, pedoman pemberian 

semangat pada manajer dan pemimpin kelompok organisasi). 

3. Faktor Tim/ kelompok (sistem pekerjaan dan fasilitas yang disediakan oleh 

organisasi). 

4. Faktor Situasional (perubahan dan tekanan dari lingkungan internal dan 

eksternal). 

 

2.4.3 Pengukuran Kinerja Manajerial 

Supomo dan Indriantoro (1998) menjelaskan, menurut teori manajemen 

klasik kinerja manajerial didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen sebagai 
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berikut: 

1. Perencanaan 

Meliputi pemilihan strategi, kebijakan, program, dan prosedur untuk 

mencapai tujuan organisasi. Semua tingkatan manajemen dalam struktur 

organisasi melakukan perencanaan baik tingkat bawah, menengah, maupun 

manajer tingkat atas. 

2. Investigasi 

Laporan dari setiap manajer pada pusat pertanggungjawaban yang 

dipimpinnya menjelaskan kinerja manajer yang bersangkutan. Untuk 

menyusun laporan tersebut, manajer melaksanakan salah satu fungsi 

manajemen yaitu investigasi. Dalam hal ini, manajemen bertugas untuk 

mengumpulkan dan menyampaikan informasi untuk catatan, laporan dan 

rekening, mengukur hasil, menentukan persediaan, dan analisa pekerjaan. 

3. Koordinasi 

Setiap fungsi manajerial adalah pelaksana koordinasi. Kebutuhan akan 

mensinkronisasi tindakan individu timbul dari perbedaan dalam pendapat 

mengenai bagaimana cita-cita kelompok dapat dicapai atau bagaimana 

tujuan individu atau kelompok dipadukan. Koordinasi ini bisa dilakukan 

dengan tukar menukar informasi dengan bagian organisasi yang lain untuk 

mengaitkan dan menyesuaikan program, memberitahu departemen lain, dan 

berhubungan dengan manajer lain. 

4. Evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang digunakan 
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untuk menilai dan mengukur proposal, kinerja, penilaian pegawai, penilaian 

catatan hasil, penilaian laporan keuangan, dan pemeriksaan produk. 

5. Pengawasan 

Pengawasan meliputi mengarahkan, memimpin dan mengembangkan 

bawahan, membimbing, melatih, member tugas, dan menangani keluhan. 

6. Penataan staf (Staffing) 

Penataan staf merupakan suatu proses yang terdiri dari spesifikasi pekerjaan 

(job description), pergerakan tenaga, spesifikasi pekerja, seleksi dan 

penyusunan organisasi untuk mempersiapkan dan melatih karyawan agar 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

7. Negosiasi 

Bentuk negosiasi yang dilakukan manajer antara lain terjadi pada saat 

melakukan pembelian, penjualan atau melakukan kontrak untuk barang dan 

jasa, menghubungi pemasok, tawar menawar dengan wakil penjual maupun 

secara kelompok. 

8. Perwakilan 

Perwakilan adalah fungsi manajemen untuk menghadiri pertemuan dengan 

perusahaan lain, pertemuan perkumpulan bisnis, pidatountuk acara 

kemasyarakatan, pendekatan ke masyarakat, dan mempromosikan tujuan 

umum perusahaan. 
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2.5 Anggaran Publik 

2.5.1 Pengertian Anggaran Publik 

Bastian (2010:191) menyatakan bahwa: 

“Anggaran diiinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan  

penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau 

periode mendatang.” 

 

Govermental Accounting Standards Board (GASB) mendefenisikan anggaran 

sebagai berikut: 

“Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi 

pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk 

membiayainya dalam periode waktu tertentu.” 

 

Mardiasmo (2009:61) menyatakan bahwa: 

“Anggaran publik merupakan instrumen atas pengelolaan dana publik dan 

pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik.” 

Ihyaul Ulum (2004:109) menyatakan bahwa: 

“Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk 

rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.” 

 

2.5.2 Jenis Anggaran Publik 

Menurut Mardiasmo (2009:66) anggaran dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Anggaran Operasional (Operating/ Current Budget) 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari 

dalam menjalankan pemerintahan, misalnya belanja rutin (recurrent expenditure) 

yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak 

dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. 

2. Anggaran Modal (Capital/ Investment Budget) 

Anggaran modal menunjukkan  rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas 
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aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, peralatan dan sebagainya. Pada 

pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, anggaran yang disusun pemerintah terdiri dari: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh Undang-

Undang. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan 

Zahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Anggaran publik merupakan kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk 

rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk 

yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang 

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 

mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. (Mardiasmo, 2009) Anggaran berisi 

estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. 

Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan 

dalam beberapa periode yang akan datang. 

Abdul Halim (2004:24) menyatakan bahwa: 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kegiatan 

pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan 

adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang  

merupakan target maksimal  untuk suatu periode anggaran”. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pusat dan Daerah, asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
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pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah 

daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

2.5.3 Fungsi Anggaran Publik 

Anggaran publik yang disusun oleh pemerintah memiliki fungsi yang 

menghubungkan anggaran dengan pemimpin dan pelaksana yang terkait di dalamnya. 

Mardiasmo (2009:63) menyatakan fungsi anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool) 

Anggaran dijadikan sebagai tujuan atau target yang ditetapkan periode tertentu. 

Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek, manajemen perlu menyusun 

anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool) 

Anggaran digunakan untuk menghindari pembelanjaan anggaran secara berlebihan 

atau dibawah nilai anggaran dan salah sasaran (misappropriation) dalam 

pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan prioritas. 

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal karena dalam anggaran dapat diketahui 

arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong, 

memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat 
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mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool) 

Anggaran sebagai alat politik yaitu dalam anggaran dapat dilihat komitmen 

pengelola dalam melaksanakan program yang telah dijanjikan. 

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and 

Communication Tool) 

Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi karena dalam penyusunan 

anggaran akan melibatkan setiap unit kerja yang terdapat dalam organisasi. 

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya 

pencapaian tujuan organisasi secara tidak konsisten. 

6. Anggaran Sebagai Alat Evaluasi atau Penilaian Kinerja (Performance 

Measurement Tool) 

Anggaran sebagai alat penilaian kinerja karena merupakan alat yang efektif untuk 

pengendalian dan penilaian kinerja. Dalam anggaran, kinerja pelaksana anggaran 

akan dinilai berdasarkan pencapaian target dan efisiensi pelaksanaan anggaran. 

Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan hasil yang dicapai dikaitkan dengan 

anggaran yang ditetapkan. 

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool) 

Anggaran digunakan sebagai alat untuk memotivasi  pimpinan dan stafnya agar 

bekerja ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan 

organisasi. 

8. Alat Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere) 

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan berbagai organisasi 
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kemasyarakatan terlibat dalam proses penganggaran publik. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, anggaran memiliki 

fungsi sebagai berikut : 

1. Anggaran merupakan alat kebijakan publik 

2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara 

belanja pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan. 

3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. 

4. Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja. 

5. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah 

sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. 

Seluruh pimpinan dan para staf harus memiliki kualifikasi yang memadai dan 

memiliki pengetahuan, keterampilan serta pola pikir yang mendukung penerapan 

anggaran yang sesuai dengan target kinerja dan tujuan yang ditetapkan. Hal   ini 

dikarenakan salah satu tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mengkomunikasikan 

harapan pimpinan kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung 

dan dilaksanakan. 

Bastian (2010:191) menyatakan bahwa fungsi anggaran publik meliputi: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa 

mendatang. 

3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang  menghubungkan   berbagai unit 

kerja dan mekanisme kerja atasan serta bawahan. 

4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 
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5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta 

efisien dalam pencapaian visi organisasi. 

 

2.5.4 Karakteristik Anggaran Publik 

Karakter anggaran meliputi keseragaman keseluruhan transaksi, keteraturan 

penyerahan rancangan tiap periode anggaran, akurasi estimasi pendapatan dan 

pengeluaran berdasarkan persetujuan dan dipublikasikan. Bastian (2010:193) 

menyatakan karakteristik anggaran publik terdiri dari: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan. 

2. Anggaran mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan. 

4. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih 

tinggi dari penyusunan anggaran. 

5. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

 

2.5.5 Prinsip Anggaran Publik 

Prinsip anggaran harus dapat diterapkan dalam penganggaran publik. 

Mardiasmo (2009:67) menyatakan bahwa prinsip anggaran sektor publik meliputi: 

1. Otorisasi oleh Legislatif 

Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum 

eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. 
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2. Komprehensif 

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.  

Adanya dana non-budget pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang 

bersifat komprehensif. 

3. Kebutuhan Anggaran 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. 

4. Nondirectionary Appropriation 

Jumlah yang disetujui dalam anggaran oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan 

secara ekonomis, efisien dan efektif. 

5. Periodik 

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan dan 

multi tahunan. 

6. Akurat 

Estimasi anggaran tidak meliputi cadangan yang tersembunyi yang dapat 

menimbulkan pemborosan, inefisiensi dan dapat mengakibatkan munculnya 

underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. 

7. Jelas 

Anggaran disusun secara sederhana, dapat dipahami dan mudah dipahami oleh 

masyarakat. 

8. Diketahui publik 

Anggaran perlu diinformasikan kepada masyarakat atau kepada publik. 

Prinsip dasar (azas) yang berlaku pada bidang pengelolaan anggaran  

sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
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Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, yaitu : 

1. Kesatuan 

Azas ini mengehendaki agar semua pendapatan disajikan dalam satu dokumen 

anggaran. 

2. Universalitas 

Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh 

dalam dokumen anggaran. 

3. Tahunan 

Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. 

4. Spesialitas 

Azas ini  mewajibkan  agar  kredit  anggaran  yang  disediakan  terinci  secara 

jelas peruntukannya. 

5. Akrual 

Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran 

yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran utnuk penerimaan yang 

seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima 

pada kas. 

6. Kas 

Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi 

pengeluaran atau penerimaan uang dari ke kas daerah. 
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2.5.6 Tahapan dalam Siklus Anggaran Publik 

Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan  

baik oleh penyelenggara pemerintahan. Tahapan dalam siklus anggaran menurut 

Mardiasmo (2009:67) terdiri atas: 

1. Tahap Persiapan Anggaran 

Pada tahap persiapan, dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran 

pendapatan yang tersedia, sehingga penaksiran pendapatan perlu dilakukan 

secara akurat. 

2. Tahap Ratifikasi 

Pada tahap ratifikasi, pimpinan eksekutif harus memiliki kemampuan untuk 

menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan- 

pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif. 

3. Tahap Implementasi 

Tahap dimana anggaran dilaksanakan berdasarkan program yang telah 

ditetapkan. Pada tahap ini yang paling penting adalah, perlunya manajer keuangan 

publik untuk memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian 

manajemen. 

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi 

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan akuntabilitas. Jika tahap 

implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian  

manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan anggaran dan evaluasi 

tidak akan menemukan banyak masalah. 

Bastian (2010:208) menyatakan siklus penganggaran publik terdiri 
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dari tahapan berikut: 

1. Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. 

Dibutuhkan prosedur yang memberikan arahan yang jelas dan sebagai 

pengendalian  agar  anggaran  yang  disusun  tidak   mengandung   kesalahan yang  

material.  Tim   penganggaran   akan   bertugas   menyusun   anggaran tahun 

terkait. 

a. Penetapan dokumen standar harga. 

Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai 

kebutuhan organisasi (barang dan jasa). 

b. Penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. 

Formulir program kerja dan anggaran tahun terkait akan disebarkan. 

Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen 

standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. 

c. Rekapitulasi kertas kerja. 

Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari 

kertas kerja. 

d. Pembahasan dan perubahan dan penyelesaian draft anggaran  pendapatan 

dan belanja. 

Dilakukan pembahasan anggaran  periode  berikutnya  berdasarkan  kertas 

kerja anggaran dan rencana kerja final, selanjutnya menyelesaikan draft 

anggaran yang dibuat dan memastikan  telah  sesuai  dengan  perencanaan  

tanpa kesalahan. 
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e. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja. 

Draft anggaran kemudian ditetapkan menjadi anggaran. 

Mekanisme penyusunan anggaran publik oleh pemerintah daerah (APBD) 

menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD (KUA) tahun 

anggaran berikutnya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai 

landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD. 

2. DPRD membahas KUA (dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 

belanja, biaya, asumsi yang mendasari untuk satu periode). 

3. Berdasarkan KUA yang telah disepakati bersama DPRD, Pemerintah Daerah 

dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yaitu 

rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan bagi SKPD dalam 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). 

4. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran  

menyusun RKA SKPD (dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi  

rencana  pendapatan, belanja, program dan kegiatan SKPD) tahun berikutnya  

yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. 

5. RKA SKPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan 

pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan disampaikan kepada pejabat pengelola 

keuangan daerah sebagai bahan penyusunan RAPBD. 

6. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disertai 

penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pembahasan RAPBD 
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dilakukan sesuai Undang-Undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. 

7. DPRD dapat mengusulkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam 

RAPBD. 

8. APBD yang disetujui DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, 

program, kegiatan dan jenis belanja. 

 

2.6 Job Relevant Information 

2.6.1 Pengertian Informasi 

Menurut Agus Mulyanto (2009:12), informasi adalah: 

“Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan  lebih berarti bagi 

yang menerimanya, sedangkan data merupakan sumber informasi yang 

menggambarkan suatu kejadian yang nyata.” 

 

Menurut Krismaji (2015:14), informasi adalah: 

 “Data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat.” 

 

Hal serupa disampaikan oleh Romney dan Steinbart (2015:4): 

“Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan 

arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana 

perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas 

dan kualitas dari peningkatan informasi.” 

 

Jogiyanto (1999:692) mendefinisikan: 

“Informasi sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang 

lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu 

kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan.” 

 

Jadi, informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki arti untuk 

membantu dalam proses pengambilan keputusan. 
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2.6.2 Karakteristik Informasi 

Organisasi-organisasi bergantung pada informasi kualitas tinggi untuk 

mengembangkan rencana strategis, mengidentifikasikan masalah dan berinteraksi 

dengan organisasi lain. Informasi disebut berkualitas tinggi apabila informasi 

tersebut memiliki karakteristik-karakteristik yang menjadikannya bermanfaat 

untuk tugas ini. Karakteristik-karakteristik informasi yang bermanfaat dapat 

dibagi menjadi tiga kategori luas yaitu (Daft,2006): 

1. Waktu 

Informasi harus ada dan tersedia ketika dibutuhkan, up to date, danberkaitan 

dengan periode waktu yang tepat (masa lalu, sekarang atau masa depan). 

2. Isi 

Informasi yang bermanfaat bebas dari kesalahan, sesuai dengan kebutuhan 

pengguna, lengkap, ringkas, relevan (yaitu informasi tersebut meniadakan 

data yang dibutuhkan), dan merupakan ukuran kinerja yang akurat. 

3. Bentuk 

Informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami pengguna dan 

dalam tingkat detail yang memenuhi kebutuhan pengguna. Penyajiannya 

harus disusun dan menggunakan kombinasi kata, angka, dan diagram yang 

sangat membantu pengguna. Selain itu, informasi harus disajikan dengan 

menggunakan medium yang bermanfaat (dokumen tercetak, pertunjukan 

video, suara). 
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2.6.3 Pengertian Job Relevant Information 

Kren, (1992) mengidentifikasi dua tipe utama dari informasi dalam 

organisasi, yaitu: (1) informasi perilaku manajer dalam pengambilan keputusan 

untuk evaluasi kinerja; dan (2) informasi untuk mengambil tindakan agar tercapai 

hasil lebih baik. Sementara Baiman, (1982) dalam Yusfaningrum dkk. (2005) 

menambahkan bahwa job relevant information membantu bawahan dalam 

meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan 

baik. Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik pada bawahan 

mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai 

tujuan. 

Menurut Murray (1990) dalam Rakib Husin (2010) informasi juga dapat 

ditransfer dari bawahan kepada atasannya. Hal ini menunjukkan, bahwa ada dua 

keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya transfer informasi dari bawahan 

kepada atasan yaitu: (1) atasan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik 

yang dapat disampaikan kepada bawahan sehingga kinerja akan meningkat, dan 

(2) dari informasi yang diberikan bawahan kepada atasan akan memperoleh 

tingkat keputusan yang lebih baik atau lebih sesuai bagi organisasi. Tersediannya 

informasi yang berhubungan dengan tugas akan meningkatkan perencanaan untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Bila bawahan atau pelaksana anggaran diberi kesempatan untuk 

memberikanmasukan berupa informasi yang dimilikinya kepada atasan atau 

pemegang kuasaanggaran sehingga atasan atau pemegang kuasa anggaran akan 

memperoleh pemahamanyang lebih baik tentang pengetahuan yang relevan 
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dengan tugas (Krisler BornadiOmposunggu dan Icuk Rangga Bawono, 2006). 

Dapat disimpulkan bahwa job relevant information adalah informasi yang 

berkaitan dengan tugas yang dapat membantu manajer dalam pengambilan 

keputusan. Transfer informasi yang terjadi diharapkan agar pihak yang 

bersangkutan mendapat pengetahuan yang lebih baik mengenai alternatif 

keputusan dan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

 

2.6.4 Pengukuran Job Relevant Information 

Menurut teori yang dikembangkan oleh Kren (1992), Job Relevant 

Information diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 

1. Mendapat informasi yang jelas. 

Informasi harus dapat dibaca dan dipahami dengan baik agar informasi 

tersebut berguna bagi para pembuat keputusan. 

2. Mempunyai informasi yang memadai. 

Informasi yang tersedia harus lengkap dan sesuai dengan kuantitas dan 

kualitas yang dibutuhkan pengguna informasi pada waktu tertentu. 

3. Memperoleh informasi yang strategik. 

Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan 

jangka panjang dan memberikan kontribusi bagi tujuan organisasi. 

4. Mencari informasi yang tepat. 

Informasi haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dapat diperoleh 

pada saat yang tepat. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian yang dijadikan referensi yaitu 

penelitian yang relevan dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini. 

1. Penelitian Yogi Andrianto (2008) 

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Andrianto pada tahun 2008 dengan 

judul “Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap 

Kinerja Manajerial dengan Kepuasan Kerja, Job Relevant Information dan 

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Rumah 

Sakit Swasta Di Wilayah Kota Semarang)” menggunakan 50 orang manajer 

sebagai responden. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa keterlibatan 

manajer dan kepala bagian di rumah sakit swasta di wilayah kota Semarang 

dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajerial. Sedangkan 

job relevant information tidak bisa berperan sebagai variabel moderating 

terhadap pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

Motivasi kerja dan kepuasan kerja bisa berperan sebagai variabel 

moderating terhadap pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja 

manajerial. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogi 

(2008) adalah penggunaan variabel job relevant information sebagai 

variabel moderating. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut 

menambahkan variabel kepuasan kerja sebagai variabel moderating. Selain 

itu, penelitian yang dilakukan Yogi dilakukan dilakukan pada rumah sakit 



51 

 

swasta di wilayah Kota Semarang dan penelitian ini dilakukan pada 

pemerintah Kota Cimahi. 

2. Penelitian Febri Hendri (2008) 

Penelitian yang dilakukan oleh Febri Hendri yang berjudul “Pengaruh 

Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen 

Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Sleman Di Yogyakarta)” pada tahun 2008 didapatkan 

hasil bahwa partisipasi dalam anggaran sangat dibutuhkan komitmen 

organisasi agar tidak terjadinya senjangan anggaran yang begitu besar, dan 

senjangan anggaran tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. 

Penelitian tersebut menggunakan 103 karyawan sebagai responden. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Febri 

adalah sama-sama menggunakan variabel partisipasi anggaran sebagai 

variabel independen dan lokasi penelitian pada pemerintahan. Sedangkan 

perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan variabel komitmen 

organisasi dan senjangan anggaran sebagai variabelnya. 

3. Penelitian Kunwafiyan Nurcahyani (2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kunwafiyan Nurcahyani pada tahun2010 

dengan judul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 

Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel 

Intervening”. Dari penelitian yang menggunakan 160 karyawan sebagai 

responden menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh langsung 

terhadap kinerja manajerial, sedangkan partisipasi anggaran tidak 
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berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan 

persepsi inovasi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kunwafiyan adalah sama-sama menggunakan variabel partisipasi anggaran 

sebagai variabel independen dan kinerja manajerial sebagai variabel 

dependen serta lokasi penelitian pada sektor pemerintahan. Sedangkan 

perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan variabel komitmen 

organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan variabel job relevant information sebagai 

variabel moderating. 

4. Penelitian Ridwan Mattola (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Mattola pada tahun 2011 yang 

berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja dengan Locus of 

Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada PT Kimia Farma 

Trading & Distribution Cabang Makasar)” menggunakan 49 manajer 

sebagai responden. Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa 

partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Locus of control 

berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan 

kinerja. Dengan kata lain, partisipasi anggaran yang dimoderasi oleh locus 

of control berpengaruh positif terhadapkinerja. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan 

adalah sama-sama menggunakan variabel partisipasi anggaran sebagai 

variabel independen dan kinerja manajerial sebagai variabel dependen. 
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Sedangkan perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan locus of control 

sebagai variabel moderating dan objek penelitian pada perusahaan. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel job relevant information 

sebagai variabel moderating, sedangkan objek penelitian pada sektor 

pemerintahan. 

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, menghasilkan kesimpulan 

mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial 

terdapat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Review Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Variabel Hasil 

Yogi Andrianto 

(2008) 

Analisis Pengaruh 

Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

Terhadap Kinerja 

Manajerial 

dengan Job 

Relevant 

Information dan 

Kepuasan Kerja 

sebagai Variabel 

Moderating (Studi 

Empiris Pada 

Rumah Sakit 

Swasta Di 

Wilayah Kota 

Semarang) 

X1: Partisipasi 

Penyusunan 

Anggaran 

X2: Job 

Relevant 

Information 

X3: Kepuasan 

Kerja 

Y: Kinerja 

Manajerial 

Keterlibatan manajer dan 

kepala bagian di rumah 

sakit swasta di wilayah kota 

Semarang dalam 

penyusunan anggaran 

mempengaruhi kinerja 

manajerial. Sedangkan job 

relevant information tidak 

bisa berperan sebagai 

variabel moderating 

terhadap pengaruh 

partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja 

manajerial. Motivasi kerja 

dan kepuasan kerja bisa 

berperan sebagai variabel 

moderating terhadap 

pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran dan 

kinerja manajerial. 

Febri Hendri 

(2008) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

Terhadap 

Senjangan 

Anggaran Dengan 

Komitmen 

Organisasi 

Sebagai Variabel 

Moderating (Studi 

X1: Partisipasi 

Anggaran 

X2: Komitmen 

Organisasi 

Y: Senjangan 

Anggaran 

Partisipasi dalam anggaran 

sangat dibutuhkan 

komitmen organisasi agar 

tidak terjadinya senjangan 

anggaran yang begitu besar, 

dan senjangan anggaran 

tersebut dapat diminimalisir 

bahkan dihilangkan. 
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Empiris Pada 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten 

Sleman Di 

Yogyakarta) 

Kunwafiyan 

Nurcahyani 

(2010) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

Terhadap Kinerja 

Manajerial 

Melalui 

Komitmen 

Organisasi Dan 

Persepsi Inovasi 

Sebagai Variabel 

Intervening 

X1: Partisipasi 

Anggaran 

X2: Komitmen 

Organisasi 

X3: Persepsi 

Inovasi 

Y: Kinerja 

Manajerial 

Partisipasi anggaran 

berpengaruh langsung 

terhadap kinerja manajerial, 

sedangkan partisipasi 

anggaran tidak berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial 

melalui komitmen 

organisasi dan persepsi 

inovasi. 

Ridwan Mattola 

(2011) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

Terhadap Kinerja 

dengan Locus of 

Control Sebagai 

Variabel 

Moderating (Studi 

Kasus pada PT 

Kimia Farma 

Trading & 

Distribution 

Cabang Makasar) 

X1: Partisipasi 

Anggaran 

X2: Locus of 

Control 

Y: Kinerja 

Partisipasi anggaran 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja. Locus of 

control berpengaruh positif 

terhadap hubungan antara 

partisipasi anggaran dengan 

kinerja. 

 

 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

2.8.1 Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial 

Anggaran yang telah disusun sebagai perencanaan dan indikator kinerja, 

dimana anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengukur kinerja 

manajer dalam mencapai tujuan anggaran. Untuk mencegah terjadinya dampak 

yang ditimbulkan dalam penyusunan anggaran, perlu dilibatkannya manajer 

bawah sehingga anggaran partisipatif dapat meningkatkan kinerja anggota dalam 

organisasi. 
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Partisipasi penyusunan anggaran merujuk kepada tingkat pengaruh 

keterlibatan setiap individu dalam proses perancangan anggaran. Partisipasi 

tersebut diartikan sebagai suatu bentuk kerjasama yang terjadi antara atasan dan 

bawahan. Dengan penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja 

manajer akan meningkat, karena saat tujuan atau standar yang dirancang secara 

partisipatif disetujui, maka bawahan akan memiliki tanggung jawab pribadi untuk 

mencapai tujuan atau standar tersebut karena ikut serta terlibat dalam 

penyusunannya. 

Penelitian yang dilakukan Yusfaningrum dan Ghozali (2005) menemukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan 

kinerja manajerial, semakin tinggi partisipasi manajer dalam penyusunan 

anggaran, maka akan semakin tinggi pula kinerja manajerial perusahaan. 

Berdasarkan gagasan tersebut, dapat ditarik hipotesis hubungan antara 

partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial sebagai berikut: 

Hipotesis 1: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

manajerial. 

 

2.8.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran, Job Relevant Information, dan 

Kinerja Manajerial 

Adanya proses partisipasi dalam penyusunan anggaran, bawahan diberi 

kesempatan untuk memberikan masukan kepada atasan berupa informasi yang 

dimilikinya tentang tugas yang dijalankan, sehingga atasan akan memperoleh 

pemahaman yang lebih baik tentang informasi yang berhubungan dengan tugas 
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(job relevant information). Secara umum, informasi selama proses partisipasi 

akan meningkatkan kemampuan individual terhadap kinerja. Job Relevant 

Information mempengaruhi kinerja karena memberikan prediksi akurat atas 

kondisi lingkungan dan memberikan seleksi yang lebih efektif untuk melakukan 

tindakan terbaik. 

Kren (1992) menghubungkan hasil penelitiannya dengan fakta bahwa Job 

Relevant Information membantu bawahan untuk mengubah pilihan tindakan 

mereka melalui tindakan yang berisi informasi, sehingga meningkatkan kinerja. 

Seorang manajer yang memiliki informasi yang akurat dan lengkap yang 

berhubungan dengan tugas serta keikutsertaannya (partisipasi) dalam penyusunan 

anggaran, maka akan meningkatkan kinerja manajerial dalam mencapai target 

anggaran yang ditetapkan. 

Partisipasi anggaran pada dasarnya merupakan perwujudan dari bentuk 

keterlibatan para manajer dalam penyusunan anggaran secara keseluruhan dan 

diharapkan cepat meningkatkan kinerja manajerial. Keterlibatan bawahan 

dalampenyusunan anggaran akan sangat memungkinkan mereka untuk 

memberikan informasi yang diketahui. Dalam hal ini, bawahan mungkin saja 

mengungkapkanbeberapa informasi pribadinya yang dapat dimasukkan dalam 

penetapan anggaran.Campbell dan Gingrich (1986) dalam Kren (1992) 

menemukan bahwa JRI berperan sebagai variabel moderating terhadap pengaruh 

positif antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. 

Dari gagasan di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis mengenai 

hubungan ketiga variabel tersebut dengan rumusan sebagai berikut: 
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Hipotesis 2: Job Relevant Information memperkuat pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 

 

2.9 Paradigma Penelitian 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka gambar paradigma penelitian 

yang akan digunakan pada penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penjelasan kerangka pikir di atas, maka peneliti membuat 

rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja  

manajerial. 

H2 : Job Relevant Information memperkuat pengaruh partisipasi anggaran  

terhadap kinerja manajerial. 


