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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia menganut asas desentralisasi yang memberikan kebebasan dan 

keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan 

melalui Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/ Kota. Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas 

pelayanan publik yang didalamnya meliputi transparansi, akuntabilitas, 

partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban.  

Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam 

menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan 

dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas dan merumuskan berbagai 

kebijakan yang diatur dalam bentuk anggaran, di dalam anggaran akan dapat 

dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan 

pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhinya. Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas 

kinerja pemerintah, maka dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang 

dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan 
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fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah 

ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang 

diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran. (Mardiasmo, 2009) 

Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan 

tentang pedoman dalam pembentukan RAPBD, pembentukan RAPBD 

dilaksanakan oleh TAPD bersama-sama unit organisasi perangkat daerah. 

Rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen Rencana Kegiatan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang di dalamnya berisi 

tentang standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai 

instrumen pokok dalam anggaran kinerja, sedangkan pedoman evaluasi kinerja 

pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  

 Fenomena yang terjadi saat ini terdapat masalah yaitu adanya realisasi 

pendapatan tidak tercapai (Laporan Realisasi Anggaran 2012-2013), 18 Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung masuk zona merah, Ombudsman, 

Jakarta , Pengelolaan Aset pemerintah kota Bandung hanya dapat wajar dengan 

pengecualian (WDP) dari BPK, Avita Nurmatari,detik.com. Adanya permasalahan 

dalam kinerja pemerintahan tersebut menunjukan bahwa pemerintah Kota 

Bandung harus melakukan perbaikan yang memadai. Salah satu hal yang dapat 
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ditinjau dalam melihat kinerja pemerintah daerah adalah proses penyusunan 

anggaran melalui anggaran partisipatif (Bambang, 2007).  

 Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Jalaluddin, Daffi 

Bahri,2009 menyebutkan bahwa Partisipasi Anggaran mempengaruhi kinerja 

aparat pemerintah daerah namun ada pula hasil dari peneliti sebelumnya yang 

dilakukan olehn  Dwi Sudaryati,2013 menyebutkan bahwa Pengaruh partisipasi 

anggaran tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, maka perbedaan 

hasil penelitian ini menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian kembali 

guna memverifikasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penelitian ini diberi judul: 

“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH 

TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH” (Study 

Empiris Pada Pemerintahan Kota Bandung ). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan penulis, dapat berdasarkan 

diidentifikasi permasalah sebagai berikut: 

 Seberapa besar pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja aparatur pemerintah daerah pada pemerintahan Kota Bandung? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam mengenai partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja pemerintah daerah. Dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 

 Seberapa besar pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja aparatur pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis 

mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur 

pemerintah daerah. 

2. Bagi Pemerintah Setempat 

Memberikan Tambahan informasi dan pemasukan bagi pentingnya 

partisipasi penyusunan anggaran agar dapat mencapai kinerja aparatur 

pemerintah daerah yang baik dan sebagai sarana memperkenalkan pada 

masyarakat khusunya dilingkungan pemerintah. 

3. Bagi Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan 

rujukan dan referensi bagi pengembangan konsep ilmu akuntansi sektor 

publik tentang bagaimana pengaruh partisipasi anggaran  terhadap kinerja 
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aparatur pemerintah daerah. Penelitian ini juga bermaksud memberikan 

masukan dan manfaat bagi pencapaian kinerja pemerintah daerah agar 

menjadi lebih baik. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner pada seluruh 

SKPD Kota Bandung. Dan penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2014 sampai 

dengan selesai. 


