
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Beberapa tahun terakhir ini kinerja pemerintah tengah mendapat sorotan yang 

lebih besar dari masyarakat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh 

dana publik. Belum optimalnya pencapaian kinerja disebabkan oleh beberapa 

masalah seperti perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara 

baik sehingga masih dilakukan penyesuaian (revisi) yang berdampak pada 

keterlambatan dalam penyerapan anggaran, masih terbatasnya jumlah dan kapasitas 

sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dan sarana dan 

prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi. 

Berita yang dikutip pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 

Daerah tanggal 28 Mei 2012 anggota badan anggaran Lia Hambali menatakan bahwa 

penyerapan dana APBD Kota Bandung tahun 2012 masih minim sehingga 

dikhawatirkan mengganggu pada pelayanan publik. Selain penyerapannya masih 

minim, Pemerintah Kota Bandung belum bisa memprosentasekan se cara keseluruhan 

dana yang terserap. Baru 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

memberikan laporan penyerapan penggunaan dana APBD sehingga belum bisa di 

presentasikan, berapa persen penyerapan secara keseluruhannya.
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Laporan yang sudah masuk diantaranya Dinas Binamarga dan Pengairan 

(DBMP) Kota Bandung baru menggunakan dana Rp 4,8 miliar (2,16 %) dari 

anggaran Rp 220 miliar, Dinas Pendidikan baru terealisasi sebesar Rp 5 miliar, Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Rp100 juta, Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Rp 25 juta, Dinas Kesehatan (Dinkes) 25 

juta, Pemerintahan Umum (Penum) Rp 9 miliar, Dinas Informasi dan Komunikasi 

Rp25 juta, Kesejahteraan (Kesra) Rp 8 miliar dan bantuan hibah baru terserap Rp 68 

miliar dari Rp 430 miliar. Keterlambatan penyerapan dan selain terlambat 

pembahasan, Pemerintah Kota harus bekerja keras untuk mengejar keterlambatan 

agar semua program berjalan sesuai dengan target. Kebiasaan Pemerintah Kota 

Bandung selama pengerjaan dan pembayaran di akhir tahun, sehingga selalu ada 

anggaran yang tidak terserap dan kegiatan yang tidak selesai. 

(www.dpkad.kotabandung.info)   

Fenomena kinerja pemerintah dan berbagai permasalahan partisipasi anggaran 

menunjukkan bahwa masih terdapat dua hal yang muncul di kinerja dan penyusunan 

anggaran yaitu kapasitas SDM dan keterlambatan penyerapan anggaran. Dimana 

sumber daya manusia adalah  suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga 

kerja secara manusiawi, agar potensi berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan 

organisasi. Keterlambatan penyerapan anggaran disini adalah terlambatnya 

pengalokasian dana terhadap kegiatan didalam sebuah instansi. Sehingga kapasitas 

SDM berpengaruh dalam keterlambatan penyerapan anggaran yang menimbulkan 

masalah partisipasi.  

http://www.dpkad.kotabandung.info/
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Partisipasi anggaran adalah salah satu cara untuk menciptakan sistem 

pengendalian manajemen yang baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan 

institusi yang terkait. Aparat perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang terlibat 

dalam proses penganggaran Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk ambil 

bagian dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan anggaran. Hal ini sangat 

penting karena aparat SKPD Pemerintah Daerah akan merasa lebih produktif dan 

puas akan pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi 

yang akan meningkatkan kinerjanya (Ekha, 2008). 

Agar pelaksanaannya berjalan efektif, maka para pelaksana dituntut agar 

berpartisipasi dalam merencanakan anggaran. Partisipasi dalam penganggaran dinilai 

dapat meningkatkan kinerja manajerial pimpinan satuan kerja yang pada akhirnya 

meningkatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Namun demikian dalam rangka 

mewujudkan kinerja pemerintahan secara menyeluruh tidak berhenti pada tahap awal 

penganggaran, namun dibutuhkan peran manajerial pimpinan daerah khususnya 

pengelola keuangan yang ada di daerah. Peran manajerial menurut (Mintzberg, 1973) 

terdiri atas peran perseorangan, peran informasi dan peran pengambilan keputusan. 

Kegunaan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja artinya anggaran 

merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian unit kerja 

telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya 

efisiensi biaya (Deddi, 2007). Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan 

tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan 

manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. 
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Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat bisa lebih 

sesuai dengan realita yang ada dilapangan.  

Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu 

organisasi. (Rohman, 2007) 

Pemerintah Daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik 

dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi ekternal yaitu 

adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki. Agar Pemerintah Daerah mampu 

menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari 

penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntanbilitas kinerja dan 

peningkatan pelayanan publik. (Halim, 2007) 

Pemberlakuan Undang–Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang–Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam tata 

pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam 

pengelolaan keuangan yang kesemuanya mempengaruh tingkat efesien dan efektifitas 

unit kerja pemerintah. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh 

Nivo (2007) mengenai pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di Kota Padang menyatakan hasil 

penelitiannya adanya pengaruh positif signifikan partisipasi anggaran terhadap 
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kinerja aparat pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi anggaran maka akan 

semakin meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin (2009) yang menunjukan bahwa 

partisipasi anggaran, kejelasan tujuan sasaran dan evaluasi anggaran anggaran 

terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh baik terhadap 

kinerja Pemerintah Daerah. 

Dalam penelitian kinerja dengan mengadopsi teori menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah yaitu hasil dari kegiatan program yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur namun dari 

hasil penelitian atau fenomena yang didapat bahwa kinerja itu masih belum dapat 

diukur dengan baik dikarenakan masih belum optimalnya pencapaian kinerja yang 

dilakukan oleh pemerintah sehingga pencapaian tersebut diharapakan dapat 

diperbaiki untuk kegiatan selanjutnya.  

Sedangkan penelitian partisipasi anggaran dengan mengadopsi teori menurut 

(Garrison, 2006) proses yang menggambarkan partisipasi penuh dari manajer pada 

semua tingkatan organisasi yang terlibat dalam penyusunan anggaran yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap target anggaran yang didapatkan dari fenomena 

bahwa masih ada masalah dari penyusunan anggaran itu sendiri yaitu keterlambatan 

dari pemerintahnya pada saat pembuatan anggaran tersebut. Sehingga, hal tersebut 

dapat mempengaruhi pelayanan masyarakat yang terlambat dikarenakan penyusunan 

dan penggunaan anggaran yang kurang maksimal. 
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Berdasarkan uraian di atas, hal yang harus diperhatikan adalah pencapaian 

kinerja pemerintahan yang dipengaruhi oleh partisipasi anggaran yang dinilai masih 

terdapat adanya permasalahan di pemerintahan yaitu pencapaian anggaran yang 

belum maksimal. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA 

APARATUR PEMERINTAH DAERAH” (Studi pada Dinas-Dinas Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah yang dapat diidentifikasikan yaitu: 

1. Bagaimana partisipasi anggaran di Pemerintahan Kota Bandung. 

2. Bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah di Pemerintahan Kota 

Bandung. 

3. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur 

pemerintah daerah Kota Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk memperoleh 

data dan informasi yang akan memberikan gambaran tentang pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah di Kota Bandung. 
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 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui partisipasi anggaran pada Pemerintahan Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui kinerja aparatur Pemerintah Daerah pada Pemerintahan 

Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

aparatur pemerintah daerah pada Pemerintahan Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Beberapa kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Kegunan Akademis 

1. Bagi Penulis 

Penelitian yang dilakukan secara langsung ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh 

partisipasi dalam penganggaran terhadap kinerja pemerintah di Kota 

Bandung serta melihat kesesuaian teori yang ada dengan praktik di 

lapangan. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

dalam bidang yang sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan 
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serta mewujudkan skrispi sebagai salah satu syarat menempuh tujuan 

sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

b. Kegunaan Praktis 

  Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kota Bandung dalam 

partisipasi penganggaran dan kinerja pemerintah sebagai salah satu sarana 

peningkatan kinerja dinas pemerintahan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas-Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kota Bandung mulai dari bulan Juli 2013 sampai dengan September. 

 

 

 

 

 

 

 

 


