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ABSTRACT

THE EFFECTS OF BUDGETING PARTICIPATION AND AUTHORITY
DELEGATION TO LOCAL GOVERNMENT OFFICER PERFORMANCES

(Empirical Study at SKPD Bandarlampung)

By

NUR PITRIANI

The aim of this study is finding empirical evidence about the effects of budgeting
participation and authority delegation to local government officer performance in
Bandarlampung.

The sampling method in this study is purposive sampling with 74 respondents
from 56 SKPD in Bandarlampung. The analysis method in this study used
Structural Equation Model (SEM) SmartPLS 2.0 M3 software with variance basic.
All data has been collected through quisionare.

This study found that budgeting participation and authority delegation have
significant effect to local government officer performance. By Implementing the
officer participation in budgeting will motivate the local government officer to
have responsibility toward their program success. Desentralization authority
delegation will make every individual more responsible toward their job from
their leader, then every individual will increase their performance since they try
to achieve the organization objective.

Keyword : Budgeting Participation, Authority Delegation and Local Government
Officer Performance.



ABSTRAK

PENGARUH PARTISIPASAI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN
PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA APARATUR

PEMERINTAH DAERAH
(Studi empiris pada SKPD Kota Bandarlampung)

Oleh

NUR PITRIANI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tentang partisipasai
penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparatur
pemerintah daerah di kota Bandarlampung.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan
diperoleh sampel sebanyak 74 responden dari 56 SKPD kota Bandarlampung.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM)
software SmartPLS 2.0 M3 berbasis variance. data dikumpulkan dengan
menggunakan kuiesoner.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan
pelimpahan wewenang berpengaruh secara signifikasi terhadap kinerja aparatur
pemerintah daerah. Dengan turut serta para pegawai dalam proses penyusunan
anggaran maka mereka juga merasa bertanggungjawab atas keberhasilan program
yang mereka buat. Pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi akan menjadikan
individu lebih bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan oleh
atasan, sehingga tiap-tiap individu akan selalu meningkatkan kinerjanya karena
mereka selalu berusaha agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang
diharapkan.

Kata kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pelimpahan Wewenang Dan

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki

kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong

pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntunan lingkungannya, dengan

berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta

adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntunan yang

semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh

penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamankan kepada mereka.

Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang komprehensif dimana

setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/ dinas/ biro/ kantor) akan

menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda- beda sesuai dengan kemampuan dan

rasa tanggung jawab yang mereka miliki.

Anggaran merupakan hal yang paling penting bagi pemerintah karena menjadi

dasar pelaksanaan kegiatan. Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang

bersifat teknis. Tetapi dibalik seluruh citra teknis yang berkaitan dengan anggaran,

terdapat pemerintah daerah seperti (kepala daerah dan satuan organisasi perangkat

daerah (SOPD) yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan
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rakyat derah (DPRD), dinas, badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lain

sesuai ketentuan peraturan perundang-undang sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintah daerah) yang menyusun anggaran.

Anggaran merupakan unsur penting dalam proses perencanaan dan pengendalian.

Sebagai alat perencanaan, anggaran digunakan untuk merencanakan berbagai

aktivitas agar pelaksanaan aktivitasnya sesuai dengan apa yang direncanakan.

Selain itu, dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, anggaran terdiri atas

sejumlah target yang akan dicapai oleh para manajer departemen suatu perusahaan

dalam melakukan kegiatan tertentu pada masa yang akan datang menurut (Sujana,

2010).

Menurut Deddi (2007) 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. 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. Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar

anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan.

Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen

tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Anggaran mempunyai dampak

langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung terlibat

dalam penyusunan anggaran. Untuk menghasilkan sebuah anggaran yang efektif,

kepala daerah dan pimpinan setiap SOPD membutuhkan kemampuan untuk
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memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor

lingkungan, partisipasi dan gaya penyusunan.

Struktur desentralisasi dalam suatu organisasi akan memberikan kewenangan dan

tanggung jawab yang lebih besar dalam penyusunan anggaran dari pimpinan

manajemen kepada bawahannya. Struktur organisasi yang disertai dengan tingkat

struktur sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa semua Keputusan yang

penting akan ditentukan pimpinan (manajemen) puncak, sementara manajemen

pada tingkat menengah atau bawahannya hanya mempunyai sedikit wewenang di

dalam pembuatan keputusan. Sedangkan struktur desentralisasi yang tinggi maka

akan memberikan gambaran yang sebaliknya, yaitu pimpinan puncak

mendelegasikan wewenang dan pertanggungjawaban pada bawahannya, dan

bawahan tersebut diberi kekuasaan atau wewenang untuk membuat berbagai

macam keputusan (Riyadi, 2000).

Pentingnya anggaran bagi organisasi terbukti dari banyaknya penelitian dalam

bidang akuntansi yang menaruh perhatian serius pada masalah partisipasi

anggaran (Sumarno, 2005). Hal ini dikarenakan partisipasi anggaran mempunyai

konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Pengaruh anggaran

partisipatif pada kinerja manajerial merupakan tema yang menarik dalam

penelitian akuntansi. Anggaran mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk

memotivasi kinerja individual. Anggaran juga merupakan alat koordinasi dan

komunikasi antara atasan dengan bawahan sehingga dengan dimilikinya motivasi

yang cukup tinggi diharapkan para manajer bekerja dengan baik ketika

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran (Adrianto, 2008).
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Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada bagian BKD , didalam

SKPD BKD terdapat pelimpahan wewenang dari kepala dinas ke bagian keuangan

yang sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas maupun pemerintah

kota Bandarlampung, dalam pelimpahan wewenang terdapat motivasi terhadap

karyawan berupa insentif dan tunjangan tetapi tidak untuk satu karyawan saja

melainkan semua karyawan sehingga terdapat kesenjangan antar karyawan lain.

Masalah yang terjadi diSKPD kota Bandarlampung adalah ketidakpuasan atau

ketidaksesuain pemberian imbalan, penghargaan dengan kebijakan pemerintah

daerah sehingga mengakibatkan kemalasan dalam bekerja dan ketidakcapaian

target dalam instansi pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi dikota Bandarlampung dapat dilihat dari masih lemahnya

kinerja pemerintah tahun 2015 pada pencapain kegiatan pembangunan, meskipun

secara nyata kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandarlampung terlihat

baik, akan tetapi dilihat dari perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015

yang hanya tercapai 57,48%. Dalam penganggaran dilakukan dengan sistem top-

down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh

atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan/pelaksana anggaran hanya

melakukan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja

bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan

terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi

(overloaded). Dalam proyeksi, atasan/pemegang kuasa anggaran kurang

mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana

anggaran sehingga memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan

dengan kemampuan bawahan/pelaksana anggaran. Bertolak dari kondisi ini,
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sektor publik mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat mengulangi

masalah tersebut, yaitu anggaran partisipasi. Melalui sistem ini,

bawahan/pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang

menyangkut sub bagiannya sehingga tercapainya kesepakatan antara

atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggatan mengenai

anggaran tersebut.

Peneliti yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja

aparatur pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Suwarno, Dkk (2013) dengan

menggunakan variabel pelimpahan wewenang dan motivasi sebagai variabel

moderating. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi dan pelimpahan

wewenang tidak memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja

aparatur pemerintah. Sedangkan menurut Ardiani, dkk (2013) menggunakan

variabel pelimpahan wewenang sebagi salah satu variabel moderating. Dengan

hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang dalam penyusunan

anggaran yang terdesentralisasi memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja

manajerial dapat dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan

yang dimulai dari staf kepada atasan agar lebih optimal.

Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penelitian ini merupakan

modifikasi/penyesuaian dari penelitian yang dilakukan Ven (1980) dalam

Wulandari (2011) yang awalnya adalah kinerja maajerial. Penyesuain

tersebutdidasarkan pada alasan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah dapat

dinilai berdasarkan kemampuan aparat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas

manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise,
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pengaturan staf, negosiasi, dan representasi (Mahoney dalam Leach-Lopez et al,

2007) dalam wulandari (2011).

Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas peneliti akan memodifikasi dan

menindak lanjuti penelitian Arifin (2012) dengan menambah pelimpahan

wewenang sebagai variabel independen dan menghilangkan komitmen organisasi,

budaya organisasi, dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Dipilihnya

pelimpahan wewenang sebagai variabel independen karena dengan memiliki

tingkat kesadaran bekerja yang tinggi, para aparatur diharapkan memiliki

keseriusan ketika berpartisipasi dalam menentukan penyusunan target anggaran

dan menyampaikan apa yang seharusnya dicantumkan dalam angka-angka

anggaran dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi sektor pablik.

Pelimpahan wewenang yang desentralisasi merupakan salah satu dasar yang harus

ada dalam organisasi. Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh

manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan

suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang

pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000). Hal

ini didukung dengan penelitiannya Suwarno dkk (2013), bahwa partisipasi

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan berpengaruh positif, akan

tetapi pelimpahan desentralisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja

manajerial.

Termotivasi penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkonfirmasi kembali

apakah partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, dan apakah pelimpahan
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wewenang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur

pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh

Partisipasi Penyusunan Anggaran dan pelimpahan wewenang Terhadap

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran  mempunyai pengaruh positif

terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah ?

2. Apakah pelimpahan wewenang mempunyai pengaruh positif  dalam partisisi

penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah  (SKPD)

kota BandarLampung, untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian dengan

menghindari penyimpangan atau terlalu luasnya pembahasan kepada masalah

yang lain.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif antara partisipasi

penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah SKPD kota

Bandarlampung.

2. Untuk mengetahui dan memahami apakah pelimpahan wewenang berpengaruh

dalam partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah

daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi penelitian

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta dapat

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh partisipasi

penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja yang

dilakukan karyawan dalam pemerintah daerah kota Bandarlampung.

2. Bagi pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dagi

pemerintah Kota Bandarlampung dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang

berkaitan dengan penyusunan anggaran yang dapat meningkatkan kinerja

aparatur Pemeritah Daerah didalam instansi-instansi yang berada di lingkungan

kota Bandarlampung.
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3. Bagi pihak eksternal

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pustakaan, dan sumbangan

pemikiran dan dijadikan bahan pembelajaran serta penelitian selanjutnya.



 
 

 

 

 

 

 

 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (Goal-Setting)  

Teori penetapan tujuan (goal setting) dikembangkan oleh Locke pada tahun 1968. 

Teori penetapan tujuan menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan 

dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori penetapan tujuan adalah bahwa 

seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) 

akan mempengaruhi perilaku kerjanya, penetapan tujuan yang menentang (sulit) 

dan dapat diukur hasilnya akan meningkatkan prestasi kerja, yang diikuti dengan 

memiliki kemampuan dan keterampilan.  

Ada beberapa pernyataan yang berkatian dengan konsep teori penetapan tujuan, 

yaitu (1) tujuan yang sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujuan 

mudah, (2) tujuan yang jelas (spesifik) dan sulit menghasilkan prestasi yang lebih 

tinggi dari tujuan yang mudah, (3) tujuan yang jelas (spesifik ) dan menantang 

akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujun yang bersifat abstrak. 

Dalam proses penetapan tujuan, tujuan bisa ditetapkan bersama-sama antara 

pimpinan dangan bawahan (partisipasif) atau tujuan itu ditetapkan sendiri oleh 

pimpinan (Gitosudarmo dan Sudita, 1997).  
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Locke (1968) mengemukakan bahwa maksud-maksud untuk bekerja kearah suatu 

tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. (Suwarno dkk, 2010) 

menyatakan bahwa pengarahan tingkah laku terhadap suatu tujuan menjadi dasar 

gool setting secara umum. Pengertian gool setting adalah penetapan sasaran atau 

target yang akan dicapai tenaga kerja. Tujuan memberitahu seseorang apa yang 

perlu dikerjakan dan betapa banyak upaya yang harus dilakukan. 

2.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran  

 

2.2.1 Partisipasi Anggaran 

 

Menurut sumaryadi (2010:46) partisipasi anggaran adalah : 

“ peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses 

pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan 

dengan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal 

dan atau materi, sertaikut memanfaatkan dan menukmatu hasil-hasil 

pembangunan”. 

 

 

Menurut Pidarta dalam  Astuti D. (2009:31-32) partisipasi adalah : Pelibatan 

seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa 

keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan 

yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta 

mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. 

Setiap orang pada semua lingkungan organisasi diakui sebagi anggota tim yang 

pandangan dan penilaiannya dihargai oeh manajemen puncak. Perkiraan anggaran 

disiapkan oleh manajer level bawah yang lebih akurat dan dapat diandalkan dari 

perkiraan yang disiapkan oleh manajer 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 
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sendiri dari pada ketika  tujuan yang dipakai dipaksaka dari atasan.manajer yang 

tidak mampu memenuhi anggaran yang dipaksakan oleh atasan akan selalu 

mengatakan bahwa anggaran tidak realistis dan mustahil untuk dicapai. 

 

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu 

secara langsung dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran 

yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar 

pencapaian tujuan anggaran (Brownell, 1982 dalam Nurcahyani, 2010). Melalui 

adanya partisipasi anggaran tersebut, dapat terlihat bahwa adanya interaksi antara 

para karyawan dengan atasannya. Oleh kerena itu, para karyawan tersebut dapat 

melakukan aktivitas yang diperlukan mulai dari awal penyusunan anggaran, 

negosiasi, penetapan anggaran akhir, dan revisi anggaran yang diperlukan.  Ketika 

seseorang karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan penganggaran seperti 

yang dijelaskan di atas, maka ia akan termotivasi dalam situasi kelompok karena 

diberi kesempatan untuk mewujudkan inisiatif dan daya kreatifitas. Tujuan 

bersama akan lebih mudah tercapai ketika keterlibatan secara pribadi dan 

kesediaan untuk menerima tanggungjawab masing-masing. Rasa tanggung jawab 

ini pada akhirnya akan memperkuat kreativitas manajer yang bersangkutan. 

Menurut Deddi (2007) subproses dalam penyusuna anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) sebagai berikut: 

1. Penyusunan kebijakan APBD  

Ptoses penyusuna  kebijakan umum APBD merupakan bagian yang tidak 

terpisah dari proses perencanaan. 

2. Penyusuna prioritas dan plafon anggaran sementara 
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PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan 

dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dimana program kerja tersebut 

diberi prioritas dengan visi, misi, dn strategi pemerintah. 

3. Penyimpanan surat edaran kepala daerah tentang prdoman penyusunan RKA 

SKPD 

Surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD merupakan dokumen 

yang sangat penting bagi SKPD sebelum penyusunan RKA. 

4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD 

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. 

5. Penyimpanan rancangan peraturan daerah APBD 

Dokumen aumber utama dalam penyiapan raperda APBD adalah RKA SKPD. 

6. Evaluasi rancangan peraturan APBD 

Kepada daerah menyampaikan raperda tentangAPBD yang telah disetujui 

bersama DPRD dan merancang peraturan kepala daerah tentang penjabaran 

APBD kepada gubernur untuk dievaluasi.  

 

Widanarta (2003) menyebutkan bahwa partipasi penyusunan anggaran dapat 

memengaruhi sikap atau usaha pencapaian sasaran dari kinerja manajer karena 

beberapa hal, di antaranya:  

1. Para manajer diberi kesempatan mengembangkan dan menerapkan 

pengetahuannya atau kemampuannnya.  

2. Anggaran disusun sesuai dengan kemampuan suatu bagian.  

3. Dapat ditetapkan tingkat sasaran yang realistis. 
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4. Ditetapkan anggaran atau tingkat sasaran yang sesuai dengan aspek yang dapat 

dikendalikan oleh manajer.  

5. Menerima target anggaran yang ditetapkan sebagai dasar penilaian kinerja.  

Akan tetapi, kemanfaatan partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak akan dapat 

diperoleh jika manajemen puncak atau setiap atasan tidak sungguh-sungguh 

dalam memandang arti penting dari partisipasi bawahan. 

  

2.3 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 

 

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa 

yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategi (strategic planning) suatu 

organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi 

dalam periode tertentu (indra, 2006). Kinerja aparatur pemerintah daerah  

merupakan salah satu yang dapat dipakai untuk dapat meningkatkan efektivitas 

organisasi. 

 

Kinerja sektor publik merupakan tingkat kecakapan pegawai negeri dalam 

melaksanakan aktivitas manajemen. Kinerja merupakan salah satu faktor yang 

dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pengukuran kinerja yang 

handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi. Penilaian kinerja 

berguna untuk memperbaiki kinerja masa yang akan datang, memberikan nilai 

umpan balik tentang kualitas kerja untuk kemudian mempelajari kemajuan 

perbaikan yang dikehenaki dalam kerja. Kinerja aparat pemerintah dinilai dari 

berbagai anggota-anggota dalam sektor pemerintah berupaya untuk memberikan 

pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di 
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organisasinya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang 

dilayani. Menurut peratutan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005, suatu kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah 

daerah suatu pengguna anggaran atau barang. Sedangkan kinerja suatu kerja 

perangkat daerah merupakan pengukuran keberhasilan organisasi dalam 

pencapaian tujuannya, dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan 

pelayanan yang dicapai.  

 

Pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang digunakan untuk membantu 

para manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan 

menggunakan alat ukur finansial dan non finansial, selain itu sistem pengukuran 

kinerja juga dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena didalam 

pengukuran kinerja juga ditetapkan reward and punishment system (Wulandari, 

2011). 

 

Menurut Santoso (2009) dalam Wulandari (2011) ada beberapa faktor yang 

diduga menyebabkan kinerja pemerintah daerah menjadi rendah diantaranya 

karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam 

proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan / penata usahaan 

APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan 

pengawasan. Dengan adanya keterlambatan dalam pengesahan menyebabkan 

banyaknya program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan 

sehingga menghambat pembangunan daerah tersebut. 
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Menurut Indra (2006) indikator pengukuran kinerja adalah kuantitatif dan 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan, 5 komponen yang ada didalam indikator pengukuran kinerja 

dalam hal ini kinerja pimpinan dalam manajerial/ pimpinan dalam pelaksanaan 

program SKPD, yaitu: 

1. masukan (inputs) adala segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran  

2. keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu 

kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik 

3. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya 

keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 

4. Manfaat (benefid) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan. 

5. Dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 

negatif terhadap setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah diterapkan. 

 

2.4 Pelimpahan Wewenang  

 

Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih 

tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu 

wewenang tersebut dilaksanankan (Mulyadi dan Setyawan, 2001). Struktur 

organisasi yang disertai dengan tingkat pelimpahan wewenang sentralisasi yang 

tinggi, menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting ditentukan pimpinan 

(manajemen) puncak, sementara manajemen pada tingkat menengah atau 
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bawahannya hanya mempunyai sedikit wewenang didalam pembuatan keputusan. 

Sebaliknya tingkat pelimpahan wewenang desentralisasi yang tinggi memberikan 

gambaran bahwa pimpinan puncak mendelegasi wewenang dan 

pertanggungjawaban pada bawahannya, dan bawahan diberi wewenang untuk 

membuat berbagai keputusan (Riyadi, 2000). 

 

Menurut Muluk (2005), desentralisasi didefinisikan sebagai transfer wewenang 

atau kekuasaan alam prencanaan publik, manajemen, dan pembuatan keputusan 

dari level nasional atau secara umum dari level yang tinggi ke level yang lebih 

rendah dalam pemerintahan. Dengan desntralisasi akan meningkatkan 

independensi kinerja manajerial SKPD dalam berfikir dan bertindak di satu tim 

tanpa mengorbankan kepentingan organisasi. Desentralisasi membutuhkan 

keseimbangan manajerial independen dengan timnya dan komitmennya kepada 

organisasi. 

 

Dengan demikian desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar 

kepada manajer sektor publik dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan 

kebebasan dalam bertindak. Dengan desentralisasi akan meningkatkan 

independensi kinerja sektor publik dalam bertindak dan berfikir dalam suatu tim 

tanpa mengorbankan keputusan organisasi.  

 

Manajer dalam organisasi yang tingkat desentralisasinya tinggi merasa dirinya 

orang yang paling berpengaruh dalam perencanaan anggaran, dan merasa 

dipuaskan dengan kegiatan yang berhubungan dengan angaran. Sebalinya, dalam 

organisasi dengan tingkat desentralisasi rendah (sentralisasi) manajer merasa 

dirinya dianggap kurang bertanggungjawab, sedikit terlibat dalam perencanaan 
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anggaran dan mengalami tekanan atasan (bruns dan Waterhouse, 1975). Menurut 

Stoner dalan Handoko (2003) prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar 

untuk delegasi yang efektif adalah : 

1. Prisip scalar 

2. Prisip kesatuan perintah 

3. Tanggungjawab  

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas berikut penjelasan dari ketiga poin tersebut: 1) 

prinsip scalar, dalam proses pendelegasian ada garis wewenang yang jelas 

mengalir setingkat demi setingkat dari tingkat organisasi paling atas ke tingkat 

paling bawah. 2) prisip kesatuan perintah, setiap bawahan dalam organisasi 

seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. 3) tanggungjawab, wewenang 

dan akuntabilitas. Bagi manajer selain harus bertanggungjawab terhadap tugas-

tugasnya juga harus mempertanngungjawabkan pelaksanaan tugas bawahannya.  

Menurut Rivai dan Mulyadi (2010:31) menjelaskan beberapa manfaan yang 

diperoleh dari pelimpahan wewenang, yaitu : 

1. Pemimpin tertinggi mendapatkan kesempatan yang cukup untuk memikirkan 

keputusan-keputusan dan melaksanakan tugas-tugas yang penting saja dalam 

melaksanakan tugas pokok organisasi 

2. Setiap keputusan dan perintah sesuai dengan sifat penting atau tidak, dapat 

ditetapkan pada jenjang kepemimpinan yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sehingga dapat mengurangi atau 

meniadai birokrasi yang tidak perlu. 
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3. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah dapat diberikan secara tepat, tanpa 

kekhawatiran terjadi penyalah gunaan wewenang, karena setiap pemimpin 

berkewajiban menyampaikan pertanggungjawabannya. 

4. Memperbesar partisipasi dan meningkatkan dedikasi serta loyalitas pada 

kebersamaan dan bahkan pada pemimpin, karena setiap anggota kelompok 

merasa ikut berperan serta sesuai dengan posisinya masing-masing 

5. Mendorong dan mengembangkan inisiatif, kreativitas dan kemauan untuk 

berpartisipasi dibidang masing-masing. 

6. Menghilangkan sikap dan sifat menunggu perintah atau keputusan pimpinan 

level atas atau pimpinan lainnya sehingga kehidupan organisasi menjadi 

dinamis 

7. Pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat, meskipun pimpinan berhalangan 

karena sesuai wewenang yang dilimpahkan tetap dapat diambil keputusan-

keputusan oleh para pembantu pimpinan di bidang-bidangnya masing-masing. 

8. Pimpinan level atas berkesempatan memberikan latihan kepemimpinan, 

sehingga selalu tersedia kader-kader pengganti yang berkualitas, yang 

merumuskan kepemimpinan organanisasi pada masa-masa mendatang. 

 

2.5 Kerangka Pemikiran  

 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

hubungan antara variabel yang diteliti sehingga secara teoritis dapat menjelaskan 

hubungan antara variabel independen dan dependen. Dari penelitian-penelitian 
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terdahulu yang telah dibahas sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya 

pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, serta 

adanya pengaruh pelimpahan wewenang dalam partisipasi penyusunan anggaran 

terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, maka berikut ini merupakan 

kerangka pemikiran dari penelitian ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan pelimpahan wewenang 

Terhadap Kinerja Apartur Pemerintah Daerah” 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

 

2.6.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja aparatur 

pemerintah daerah  

 

Partisipasi anggaran diperkirakan dapat mempengaruhi moral, sikap, motivasi 

kerja, dan kepuasan kerja. Argyirs (1952) dalam Sardjito dan Munthaher (2007)  

tujuan dari anggaran tercapai, dan partisipasi dari bawahan memegang peranan 

penting dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun juga tidak semua orang 

Partisipasi Penyusunan 

Anggaran  

Pelimpahan Wewenang  

Kinerja Aparatur 

Pemerintah Daerah 
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dikendalikan oleh kebutuhan yang sama pada waktu yang sama. Bisa jadi 

karyawan dipengaruhi oleh motivasi yang berbeda-beda dalam banyak hal dengan 

faktor yang berbeda pula. Penting bagi manajer untuk memahami kebutuhan 

setiap karyawan yang ada di perusahaan. Untuk memotivasi karyawan, 

kepemimpinan harus mampu untuk mengenali tingkat kebutuhan karyawan pada 

setiap levelnya. 

 

Dalam sektor publik pengukuran kinerja tidak sebatas pada masalah pemakaian 

anggaran, namun pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek yang dapat 

memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam mencapai kinerja.  

Penelitian yang dilakukan oleh Indriantoro, (1993) dalam  Nor, (2007) 

menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja memiliki 

hubungan yang sangat positif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Milani (1975); Brownell dan Hirst (1986); dan Sukardi (2002) dalam Bambang 

dan Osmad (2007), penelitian tersebut menemukan hasil yang tidak signifikan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. 

 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang dan Osmad (2007) 

menyatakan bahwa ada hubungan positif antara partisipasi anggaran terhadap 

kinerja aparat Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti 

menduga bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat 

pemerintah daerah, karena partisipasi yang tinggi yang terdapat dalam diri setiap 

individu dalam proses pennyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja aparat 

pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah, 

maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang 
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dikembannya. Dengan adanya tanggung jawab ini, akan menjadikan kinerja yang 

baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat 

pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan Pemerintah Daerah, 

sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

 

H1 : partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap 

kinerja kinerja aparatur pemerintah  

 

2.6.2 Pengaruh Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran 

Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 

 

Pelimpahan wewenang merupakan suatu pemberian yang menjadi hak atas tugas 

dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain 

untuk melakukan sesuatu. Sebagai dikatakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000) 

dalam Marani dan Supomo (2003) pelimpahan wewenang adalah pemberian 

wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari 

manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan.  

 

Pelimpahan wewenang dalam organisasi juga berkaitan erat dengan struktur 

organisasi. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian 

kekuasaan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang disertai dengan 

tingkat pelimpahan wewenang sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa 

semua keputusan yang penting akan ditentukan oleh pimpinan (manajemen) 

perusahaan untuk menghubungkan system anggaran dengan pelimpaha wewenang 

dalam struktur organisasi akan menentukan kinerja manajerial (Riyanto, 1996 
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dalam Coryanata , 2004). Menurut Gul et al.(1995) dalam Coryanata (2004), 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan berpengaruh 

positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat desentralisasi, 

dan akan berpengaruh negatif dalam organisasi yang wewenangnya bersifat 

sentralisasi. Sedangkan Penelitian handayani (2013) menemukan bahwa 

desentralisasi tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan 

anggaran dengan kinerja manajerial. Tetapi beda dengan penelitian Choiri (2016) 

menyatakan bahwa pelimpahan wewenang memoderasi partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah. 

 

Tingkat pelimpahan wewenang desentralisasi yang tinggi memberikan gambaran 

bahwa pimpinan puncak mendelegasikan wewenang dan pertanggungjawaban 

pada bawahannya, dan bawahan diberi wewenang untuk membuat berbagai 

keputusan (Riyadi,1998). Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada manajer 

dalam penyusunan anggaran, maka manajer memiliki tanggungjawab atas setiap 

keputusan dalam penyusunan anggaran. Maka dengan adanya tanggungjawab atas 

pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja 

aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat hipotesis yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

 

H3: Pelimpahan wewenang dalam partisipasi  penyusunan anggaran 

berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul  Hasil 

1 Maulana 

Yusuf (2009) 

Pengaruh komite 

organisasi, gaya 

kepemimpinan, motivasi 

dan perilaku etis sebagai 

variabel moderating 

terhadap hubungan 

antara partisipasi 

penyusunan anggaran 

dan kinerja manajerial 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa  partisipasi 

anggaran  tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja 

manajerial, dan begitu pula dengan 

komite organisasi, gaya 

kepemimpinan dan perilaku etis 

sebagai variabel moderating tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap 

penyusunan anggaran dan  kinerja 

manajerial. Tetapi motivasi sebagai 

variabel moderating mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 

2 Soetrisno 

(2010) 

Pengaruh partisipasi, 

motivasi dan 

pelimpahan wewenang 

dalam penyusunan 

anggaran terhadap 

kinerja manajerial 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa partisipasi dalam 

penyusunan anggaran dan 

pelimpahan wewenang berpengaruh 

signifikan. dan positif terhadap 

kinerja manajerial dengan  hasil 

variabel  motivasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial ditunjukkan 

perhitungan  hasil pengujian 

statistik bahwa nilai koefisien 

regresi variabel motivasi adalah 

0,039. Nilai ini tidak signifikan 

pada tingkat signifikansi 0,05 

dengan p value 0,306. 

3 Handayani 

(2013) 

Pengaruh partisipasi  

penyusunan anggaran 

dan kejelasan sasaran 

anggaran terhadap 

kinerja manajerial 

SKPD dengan 

desentralisasi sebagai 

variabel moderating  

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh 

positif terhadap kinerja manajerial. 

Kejelasan sasaran anggaran  

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap hubungan antara 

partisipasi penyusunan anggaran 

dengan kinerja manajerial SKPD. 

Sedangkan desentralisasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

hubungan kejelasan sasaran 

anggaran dengan kinerja manajerial 
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SKPD 

4 Choiri 

(2016) 

Pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran 

terhadap kinerja 

aparatur pemerintah 

daerah : desentralisasi, 

gaya kepemimpinan, 

komitmen organisasi, 

dan budaya organisasi 

sebagai variabel 

moderasi  

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa : 

1. partisipasi penyusunan anggaran 

berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja aparatur 

pemerintah daerah.  

2. Variabel desentralisasi, komitmen 

organisasi, dan budaya organisasi 

berpengaruh terhadap hubungan 

antara partisipasi penyusunan 

anggaran dan kinerja aparatur 

pemerintah daerah. 

3. Variabel gaya kepemimpinan 

tidak berpengaruh dalam 

memoderasi pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap 

kineja aparatur pemerintah daerah  

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian 

 

Populasi adalah kelompok yang menjadi perhatian organisasi peneliti untuk 

diteliti (Sekaran, 2000:266). Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) pemerintah kota Bandarlampung. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari BPS pemerintah kota Bandarlampung satuan kerja terdapat 56 

SKPD yang terdiri dari Instansi, Badan, Dinas, Kantor Dan Kecamatan. Untuk 

sampelnya menggunakan purposive sampling dimana digunakan sesuai dengan 

informasi yang akan diambil berdasarkan dari sumber yang sengaja dipilih 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut : 

1. Hasil pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

5. Belanja Daerah 

 

Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa kota Bandarlampung 

merupakan ibu kota provinsi lampung dan merupakan kota yang telah 

memperoleh predikat laporang keuangan dengan mendapatkan opini wajar tanpa 

pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.  
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3.2 Jenis Dan Sumber Data 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu yang 

diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah kota Bandarlampung 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang berisi pertanyaan 

mengenai partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparatur pemerintah daerah, 

dan pelimpahan wewenang. Data primer diperoleh secara langsung dari responden 

yang menjabat sebagai Sekretaris/setingkat Sekretaris SKPD, Kepala 

Bidang/setingkat Kepala Bidang, dan Kepala Seksi/setingkat Kepala Seksi yang 

bertugas di Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas, Kantor , Badan, dan Lembga teknis 

daerah.  

 

3.3  Definisi Operasional dan Pengukuran Data Variabel 

 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada 

suatu nilai (Sekaran, 2006 dalam Nurcahyani, 2010). Penelitian ini menggunakan 

tiga variablel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen  seperti 

dijelaskan sebagai berikut : 

 

3.3.1 Variabel Independen 

 

3.3.1.1 Partisipasi penyusunan anggaran (X1) 

 

Menurut Brownell (1986) dalam Wulandari (2011), partisipasi anggaran 

merupakan suatu proses partisipasi individu dalam perilaku, pekerjaan, dan 

aktifitas yang dilakukan oleh karyawan yang nantinya akan dievaluasi dan 

mungkin diberikan penghargaan berdasarkan prestasi yang telah mereka 
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tunjukkan dalam mencapai sasaran. Untuk mengukur variabel partisipasi anggaran 

dalam penelitian ini menggunakan instrument yang dikebangkan oleh Milani 

(1975) yang kemudian dimodifikasi oleh Nurcahyani (2010) yang dibagi menjadi 

6 instrumen, yaitu meliputi : seberapa besar keterlibatan para manajer dalam 

proses penyusunan anggaran, tingkat kelogisan alasan atasan merevisi usulan 

anggaran yang dibuat manajer, intensitas manajer mengajak diskuisi tentang 

anggaran, besarnya pengaruh manajer dalam anggaran, seberapa besar manajer 

mempunyai kontribusi penting terhadap anggaran, frekuensi atasan meminta 

pendapat manajer dalam penyusuna anggaran. 

 

3.3.1.2 Pelimpahan wewenang (X2) 

 

Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih 

tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu 

wewenang tersebut dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000). Pelimpahan 

wewenang dalam penelitian ini adalah derajat pelimpahan wewenang. Berkaitan 

dengan wewenang yang diberikan pimpinan pada bawahan (manajer) apakah 

bersifat sentralisasi atau desentralisasi. Adi Putra (2002) menunjukkan bahwa 

variabel struktur organisasi yang secara potensial dapat mempengaruhi hubungan 

antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial adalah tingkat 

desentralisasi. Pelimpahan wewenang diukur dengan menggunakan empat item 

pertanyaan yang menggambarkan delegasi terhadap karyawan, wewenang, 

tanggungjawab dan akuntabilitas. 
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3.3.2 Variabel dependen  

 

Variabel terikat (dependen variable) merupakan variabel kinerja aparatur 

pemerintah daerah yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun 

secara negatif (sekaran, 2003). 

 

Ven (1980) dalam Wulandari (2013) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu 

prestasi yang telah dicapai oleh karyawan didalam merealisasikan sasaran 

organisasi yang telah ditetapkan. Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 7 instrumen yang 

dikembangkan oleh Ven (1980) yang kemudian dimodifikasi oleh Wulandari 

(2013), yaitu pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program, ketepatan 

dan kesesuaian hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil kegiatan terhadap 

kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, 

pencapaian efisiensi operasional, perilaku pegawai. 

 

Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penelitian ini merupakan hasil 

modifikasi/ penyesuaian dari penelitian yang dilakukan Ven (1980) dalam 

Wulandari (2011) yang awalnya adalah kinerja manajerial. Penyesuaian tersebut 

didasarkan pada alasan bahwa kinerja aparatur dapat dinilai berdasarkan 

kemampuan aparat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial yang 

meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan, negosiasi, 

dan representasi (Mahoney dalam Leach-Lopez et al., 2007) dalam Wulandari 

(2011). 
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Table 3.1 

Definisi operasional dan pengukuran variabel 

 
Variabel   Konsep variabel  Indikator 

Kinerja 

aparatur 

pemerintah 

daerah 

 

Kinerja aparatur 

pemerintah daerah adalah 

gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/ program/ 

kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang 

dalam perumusan skema 

organisasi.  

( Wulandari, 2013) 

1. Pencapaian target kinerja kegiatan 

pada suatu program 

2. Ketepatan dan kesesuaina hasil 

3. Tingkat pencapaian program 

4. Dampak hasil kegiatan terhadap 

kehidupan masyarakat 

5. Kesesuaian realisasi anggaran 

dengan anggaran 

6. Pencapaian efisiensi operasional 

7. Perilaku pegawai 

Partisipasi 

penyusunan 

anggaran  

Penganggaran partisipasi 

atau partisipasi dalam 

penyusunan anggaran 

adalah suatu tingkat atau 

derajat dimana para 

individu terlibat dalam 

proses penyusunan 

anggaran yang mempunyai 

pengaruh secara langsung 

terhadap para individu 

tersebut (Milani, 1975) 

1. terlibatnya dalam penyusunan 

semua anggaran 

2. dilakukannya revisi anggaran 

adalah masuk akal 

3. memberikan pendapat atau usulan 

tentang anggaran tanpa diminta 

4. usulan anggaran dari saya 

berpengaruh dalam anggaran akhir  

5. kontribusi dalam penyusunan 

anggaran 

6. keyakinan dalam memutuskan 

suatu anggaran 

Pelimpahan 

wewenang 

Desentralisasi adalah cara 

pendelegasian pembuatan 

keputusan dan kewenanga 

administrasi kepada 

organisasi-organisasi yang 

melakukan ungsi-fungsi 

tertentu  

(Fibriati dan riharjo 2013) 

1. Delegasi 

2. Wewenang 

3. Tanggungjawab 

4. Akuntabilitas 

 

 

3.3.3 Skala Pengukuran  

 

metode pengukuran menggunakan skala Likert (summated Rating Menthods) yang 

dinyatakan dengan setuju/ tidak setuju terhadap suatu/ objek atau kejadian 

tertentu. Masalah ini berupa beberapa alternatif kategori pendapat yang mengukur 
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lebih sensitif dan dapat dinyatakan dengan angka. Jawaban setiap pertanyaan 

dapat dibagi dalam urutan teratas berdasarkan sikap subjek terhadap objek yang 

dinyatakan dan opsi jawaban tersebut sebanyak 5 pilihan . 

 

3.4 Metode Analisis  Data  

 

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan partial Least Squer 

(PLS). PLS merupakan sebuah model persamaan Structural Equation Modeling 

(SEM) yang berbasis komponen atau varians. Menurut Ghozali (2006), PLS 

merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis 

kovarians menjadi berbasis varian. 

 

SEM berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS 

bersifat prediktif model. Menurut Ghozali (2006), PLS merupakan analisis yang 

powerfull karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Tujuan PLS adalah 

membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan 

variabel laten adalah linier agregat dari indikatornya. Weigh estimate untuk 

menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan spesifikasi inner 

model yakni model struktural yang menghubungkan antara variabel laten dan 

outer model dengan model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan 

konstruknya. Dengan hasil residual variance dari variabel independen.  

 

Penelitian ini menggunakan partial least square (PLS) sebagai alat analisis yang 

dianggap tepat untuk menguji variabel dalam penelitian ini. Dikarenakan PLS 

mampu mempertimbangkan semua arah koefesien secara bersamaan untuk 
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memungkinkan analisi langsung, tidak langsung, dan hubungan palsu yang tidak 

dimiliki oleh analisis regresi (Birkinshaw et al, 1995). 

 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan metode 

kuantitatif,  diharapkan  akan  didapatkan  hasil  pengukuran  yang  lebih  akurat 

tentang  respon  yang  diberikan  oleh  responden,  sehingga  data  yang  berbentuk 

angka tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode statistik. Ukuran yang 

digunakan dalam statistik deskriptif dapat berupa frekuensi,tendensi sentral (rata-

rata, median,dan modus), dan dipersi (varian dan deviasi standar). Analisis 

deskriptif ini umumnya digunakan untuk menjelaskan variabel peneltian yang 

utama dan demografi responden. 

 

3.4.2 Pengukuran Model (Measurement Model) 

 

Pengukuran model dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kosistensi dan 

keakuratan data yang dikumpulkan. Pengukuran model dalam penelitian ini 

dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas. 

 

3.4.2.1 Uji Validitas  

 

1. convergent validity, dinilai berdasarkan korelasi antara item score AVE yang 

dihitung dengan PLS. skala pengukuran nilai loading 0.5 sampai 0,6 dianggap 

cukup memadai. Convergent validity sangat baik apabila AVE (average 

variance extracted) diatas 0,5 (hanseler et al, 2009). 
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2. Discriminant validity, dinilai dengan dua metode yaitu metode fornell-larcker, 

membandingkan squareroots atas AVE dengan korelasi vertikal laten, dan 

metode cross-loading menyatakan bahwa semua item harus lebih dari konstruk 

lainnya (Al-Gahtarii et al, 2007). 

 

3.4.2.2 Uji Reliabilitas  

 

Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha dan 

Compodite Reability. Hulland (1999) mengungkapkan suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliablilitas jika meberikan nilai Cronbach Alpa ≥0,7 dan 

Composite Reliability ≥0,7. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung 

korelasi masing-masing pernyataan pada setiap variabel dengan skor total. 

 

3.5 Struktur Model 

 

Untuk meneliti struktural model dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

literatur akuntansi manajemen yaitu dengan mengukur Coefficient of 

Determination (R
2
) dan Path Coefficient (β). Hal ini untuk melihat dan 

meyakinkan hubungan antar konstruk adalah kuat. 

3.5.1 Coefficient of Determination (R
2
) 

Teknik pengukuran ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa konstruk 

endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk eksogen dengan 

mengevaluasi R
2
. R

2
 berfungsi untuk mengukur hubungan antara variabel 

laten terhadap total  varians. Sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian 

sebelumnya, nilai R
2
 dengan variabel endogen diatas 0,1 adalah yang dapat 

diterima (Chenhall, 2 004). 
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3.5.2 Path Coefficient (β) 

Pengujian ini dilakukan  untuk meyakinkan bahwa hubungan antar konstruk 

adalah kuat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur 

boostrap dengan 500 penggantian. Dapat dikatakan jika antar konstruk 

memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficients lebih dari 0,100. 

Serta hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path 

coefficients ada pada level 0,050 (Urbach & Ahlemann, 2010). 

 

3.6 Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara 

hasil path coeffecient dengan T tabel. Hipotesis dapat dikatakan sangat 

signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 1%. Hipotesis 

dikatakan signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 5%, dan 

apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 10% maka hipotesis 

dikatakan lemah. Sedangkan hipotesis dikatakan tidak signifikan apabila T 

hitung < T tabel pada derajat kebebasan 10%. Untuk pengujian hipotesis 

menggunakan hipotesis satu arah (one-tailed) pada hipotesis alpha 5 persen dan 

nilai koefisien path yang ditunjukkan oleh nilai statistik T (T-statistic) harus       

≥ 1,64 maka hipotesis alternatif dapat dinyatakan didukung (Jogiyanto, 2011). 

 



 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi penyusunan anggaran dan 

pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan, Pada 

SKPD kota Bandarlampung. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. hasil pengjian hipotesis pertama, menunjukkan interaksi antara partisipasi 

penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.  partisipasi 

penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah 

daerah. Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran maka 

semakin tinggi kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Wulandari (2013), yang menyatakan  bahwa 

partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

paratur pemerintah daerah. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua, Pelimpahan wewenang berpengaruh positif  

terhadap  kinerja aparatur pemerintah daerah, artinya pelimpahan wewenang 

yang terdesentralisasi suatu organisasi maka kinerja akan semakin tinggi. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Suetrisno (2010) yang menyatakan 

pelimpahan wewenang berpengaruh signifikan terhafap kinerja manajerial. 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, 

sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Populai dan sampel penelitian pada peneliti selanjutnya diharapkan 

memperluas populasi dengan menambah pegawai bawahan agar lebih 

mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah secara menyeluruh. 

2. Memperbanyak jumlah sampel penelitian dan melakukan wawancara kepada 

responden 

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya untuk memperluas pengambilan sampel 

ke pemerintah daerah lainnya sehinggan daya generalisasi hasil penelitian 

dapat dipersebar dengan mempetimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur 

pemerintah daerah.  

 

5.3 Implikasi  

Studi ini setidaknya diharapkan dapat memberikan masukan kepada SKPD Kota 

Bandarlampung bahwa pentingkan partisipasi penyusunan anggaran dan 

pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi sebab pelimpahan wewenang dalam 

penyusunan anggaran yang terdesentralisasi terhadap kinerja pemerintah Kota 

Bandarlampung dalam pertanggungjawabannya yang dimulai dari perencana 

sampai dengan obyek pelaksanaan selalu dimulai dari staff kepada atasan dapat 

lebih optimal. Adanya pengaruh partisipasi dan pelimpahan wewenang yang 

diberikan pada para pengguna anggaran tersebut dapat lebih baik lagi, maka perlu 
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adanya pelatihan-pelatihan atau diklat yang mengarahkan professional para 

pengguna anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.  

 

5.3 Keterbatasan penelitian 

Evaluasi atas hasil penelitian ini mempertimnangkan keterbatasan yang mungkin 

mempengaruhi hasilpenelitian ini antara lain : 

1. Sulitnya untuk mengendalikan responden, sehingga kuisioner yang disebarkan 

pengembaliannya tidak tepat waktu. 

2. Persepsi responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrumen 

kuisioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. 

3. Selain keterbatasan tersebut, masih terdapat banyak keterbatasan lainnya yang 

tidak disadari oleh peneliti. 
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