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Abstrak

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah:
Vertical Information Sharing Sebagai Variabel Intervening

( Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Di Provinsi Lampung)

Oleh

Aryati Indah Permata Sari

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran
terhadap kinerja aparat pemerintah dengan vertical information sharing sebagai
variabel intervening. Salah satu fungsi anggaran adalah untuk penilaian kinerja.
Jika proses partisipasi anggaran dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh
vertical information sharing yang tinggi maka diharapkan dapat meningkatkan
kinerja aparat pemerintah.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang digunakan
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian
yang digunakan menggunakan metode survey yang dilakukan dengan
menggunakan instrumen kuesioner. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti 120
responden di sektor pemerintah  yang berlokasi di Kota Bandar Lampung dan
Metro. Berdasarkan hasil survey, peneliti menganalisis 76 data dari 94 data yang
dikembalikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, partisipasi anggaran
berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah. Kedua, Partisipasi
anggaran berpengaruh positif terhadap vertical information sharing dan ketiga
vertical information sharing tidak berpengaruh positif terhadap kinerja aparat
pemerintah. Dengan kata lain, vertical information sharing tidak terbukti berperan
sebagai variabel intervening hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja
aparat pemerintah.

Kata kunci : Partisipasi anggaran, Kinerja Aparat Pemerintah, dan Vertical
Information Sharing.



Abstract

The Influence Of Budgeting Participation On Performance Of Government
Apparatus By Vertical Information Sharing As Intervening Variable

(Empirical Study On City Government In Lampung Province)

By

Aryati Indah Permata Sari

This research to examine the influence of budget participation on
performance of government apparatus by vertical information sharing as
intervening variable. The one of functions of the budget is for performance
assessment. If the budget participation process implemented and supported by
vertical information sharing is higher then expected to improve the
performance of government apparatus.

This research is a quantitative research, the research used to examine
the population or a particular sample. The data collection using research
instruments and quantitative data analysis / statistics with the aim to test the
hypothesis that has been set. The research method conducted by using
questionnaire. This research do a survey to 120 respondents in the public
sector, located on the city of Bandar Lampung and Metro. Based on the results
of the survey, researchers analyzed 76 data from 94 data returned.

The results showed that, first, budget participation has positive
influence on the performance of government apparatus. Secondly, the budget
participation has positive influence on the vertical information sharing and the
third, vertical information sharing does not have a positive influence on the
performance of government apparatus. In other words, vertical information
sharing is not proven role as an intervening variable relationship of budget
participation on the performance of government apparatus.

Keywords: Budgeting Participation, Performance of Government Apparatus,
and Vertical Information Sharing.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan

diberbagai organisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintahan, dan juga

perguruan tinggi. Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi

organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi (Syafriadi,

2015). Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang kinerja instansi

pemerintah, mendefinisikan kinerja sebagai suatu keluaran atau hasil dari

program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja merupakan suatu prestasi

yang telah dicapai oleh aparat pemerintah didalam merealisasikan sasaran

organisasi yang telah ditetapkan (Sunarcahya, 2008).

Dalam meningkatkan kinerja organisasi tidak terlepas dari berbagai

faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang turut menentukan suatu

organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja, baik yang telah dibuktikan secara

empiris oleh peneliti-peneliti terdahulu, maupun faktor-faktor yang belum

dimasukkan dalam penelitian. Mardiasmo (2002) menunjuk variabel anggaran

sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target

anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.



2

Salah satu pendekatan manajerial yang digunakan untuk menyusun

anggaran pemerintah adalah dengan menggunakan partisipasi anggaran.

Partisipasi anggaran adalah suatu tingkat keterlibatan dan pengaruh para

individu dalam proses penyusunan anggaran (Brownell, 1982). Salah satu

manfaat penting dari proses penyusunan anggaran adalah pembagian informasi

antar anggota suatu  organisasi (Hopwood,  1976). Anggaran memiliki

dampak langsung terhadap perilaku manusia terutama bagi yang terlibat langsung

dalam penyusunan anggaran (Siegel dan Marconi, 1989). Tujuan yang diinginkan

oleh suatu organisasi akan lebih dapat diterima jika individu dapat bersama-sama

mendiskusikan pendapat mengenai tujuan organisasi, serta terlibat dalam

menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran memungkinkan pihak bawahan

untuk mengkomunikasikan informasi pribadi yang mereka miliki kepada

pihak atasan maupun pihak atasan yang mengkomunikasikan informasi kepada

pihak bawahan sehingga akan menciptakan suatu bentuk anggaran yang lebih

baik sekaligus pengambilan keputusan yang lebih baik (Nouri dan Parker, 1998).

Pihak atasan dapat memperoleh informasi yang dimiliki oleh pihak bawahan

melalui sebuah sistem pengendalian interaktif. Pengendalian interaktif dapat

meningkatkan dialog atau pembicaraan aktif dan terbuka antar tingkat

organisatoris. Sistem penyusunan anggaran dapat digunakan sebagai dasar

interaktif untuk mendorong munculnya pembahasan antar pihak atasan dan pihak

bawahan yang menghasilkan suatu pembagian informasi.

Pembagian informasi secara vertikal (Vertical Information Sharing) adalah

pembagian informasi yang melibatkan antara atasan dan bawahan. Parker dan
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Kyj (2006) membagi pembagian informasi secara vertikal menjadi dua yaitu

upward information sharing dan donwnward information sharing. Pada

penelitian lebih ditekankan pada upward information sharing dimana upward

information sharing adalah pembagian informasi pihak bawahan tentang kondisi,

peluang dan permasalahan organisasi kepada pihak atasan. Menurut Pace dan

Don (2005) terkadang komunikasi informasi ke arah atas menjadi terlalu rumit

dan menyita waktu serta mungkin hanya sebagian kecil manajer organisasi yang

mengetahui bagaimana memperoleh informasi dari bawah. Lebih lanjut, Simons

(1995) menentang pernyataan bahwa pihak bawahan memiliki informasi pribadi

yang penting dan jika informasi ini dibagikan dengan pihak atasan, maka akan

menguntungkan pihak bawahan dan organisasi tersebut. Selain itu peneliti

akuntansi lain menentang bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran

memungkinkan pihak bawahan untuk mengkomunikasikan informasi semacam

ini kepada pihak atasan (Penno, 1984). Wulandari (2012) juga dalam

penelitiannya menghasilkan bahwa pembagian informasi tidak berpengaruh

terhadap kinerja.

Penelitian mengenai hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja

manajerial telah ditelaah secara luas. Banyak studi yang telah dilakukan oleh

para ahli terkait dengan partisipasi anggaran dan hubungannya dengan

kinerja. Berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu hasil yang diperoleh

dalam menganalisis  pengaruh  partisipasi anggaran  terhadap  kinerja

manajerial  masih  banyak mengalami pertentangan. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Noor dan Othman (2012), Nurhalimah, et al. (2013) dan

Hashim, et al. (2014) menemukan adanya pengaruh positif antara partisipasi
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dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Namun

pernyataan tersebut tidak didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh

Syahputra (2014), Vanli (2012) dan Rachman (2014). Hasil penelitian

Syahputra (2014) menunjukan hasil yang  tidak signifikan dalam hubungan

antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Sedangkan hasil

penelitian Vanli (2012) dan Rachman (2014) mengatakan tidak ada pengaruh

yang positif antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Dari uraian diatas dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih

bertentangan, maka penelitian ini akan menguji pengaruh partisipasi anggaran

terhadap kinerja aparat pemerintah secara langsung, juga menguji pengaruh

partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah dengan di mediasi oleh

faktor lain, yaitu vertical information sharing. Sebatas pengetahuan penulis

penelitian di sektor publik terutama di pemerintahan daerah yang menghubungkan

vertical information sharing dalam partisipasi anggaran terhadap kinerja belum

banyak diteliti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggunakan organisasi

sektor publik yaitu Pemerintahan sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengajukan judul penelitian sebagai berikut :

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah:

Vertical Information Sharing Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris

pada Pemerintah Kota di Provinsi Lampung)



5

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan beberapa

permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat

pemerintah ?

2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap vertical

information sharing ?

3. Apakah vertical information sharing berpengaruh positif terhadap

kinerja aparat pemerintah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat

pemerintah.

b. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran   terhadap vertical

information sharing.

c. Untuk mengetahui pengaruh vertical information sharing terhadap kinerja

aparat pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.  Manfaat teoritis, dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta

wawasan vertical information sharing dalam partisipasi anggaran terhadap

kinerja aparat pemerintah.
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b. Manfaat praktis, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota di

Provinsi Lampung dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan

dengan penyusunan anggaran yang dapat meningkatkan kinerja aparat didalam

instansi-instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota di Provinsi

Lampung.

1.5 Batasan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang terfokus, memiliki ruang lingkup dan arah yang

jelas, maka peneliti membatasi pada :

1. Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota di Provinsi Lampung

2. Peneliti melakukan penelitian ini hanya menggunakan variabel partisipasi

anggaran, vertical information sharing dan kinerja aparat pemerintah.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Partisipasi Anggaran

Partisipasi merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh

beberapa pihak dalam suatu organisasi dimana keputusan tersebut akan memiliki

dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi anggaran

merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di

dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang

prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian

tujuan anggaran mereka. Partisipasi anggaran juga dapat diartikan sebagai suatu

tingkat keterlibatan dan pengaruh para individu dalam proses penyusunan

anggaran (Brownell, 1982). Selain itu, menurut Nurcahyani (2010) partisipasi

anggaran adalah tahap partisipasi pegawai dalam menyusun anggaran dan

pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban.

Partisipasi anggaran pada konteks pemerintah daerah dilihat dari seberapa

besar keikutsertaan pegawai pemerintah daerah dalam menyusun anggaran dan

pelaksanaannya untuk mencapai target. Partisipasi penyusunan anggaran daerah

terjadi pada saat pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah). Anggaran dibuat oleh eksekutif dalam hal ini kepala daerah

melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh kepala SKPD dan setelah itu
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kepala daerah bersama-sama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja aparat

pemerintah akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika

suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka

pegawai akan menginternalisasikan tujuan atau standar yang ditetapkan, dan

pegawai juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena

mereka ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani, 1975).

Milani (1975) menilai partisipasi menggunakan 6 indikator sebagai berikut:

1. Keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran

2. Alasan atasan dalam merevisi anggaran yang diusulkan

3. Kebutuhan memberikan pendapat

4.Pengaruh pegawai dalam anggaran akhir

5.Pentingnya kontribusi yang diberikan

6. Seringnya atasan meminta pendapat atau usulan saat anggaran sedang

disusun

2.1.2 Vertical Information Sharing

Vertical Information Sharing adalah pembagian informasi yang melibatkan

antara atasan dan bawahan (Parker dan Kyj, 2006). Mereka membagi Vertical

Information Sharing menjadi dua yaitu:

a. Upward Information Sharing

Upward Information Sharing adalah pembagian informasi pihak bawahan

tentang kondisi, peluang dan permasalahan organisasi kepada pihak atasan atau
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superior (Parker dan Kyj, 2006). Fungsi Upward Information Sharing adalah

sebagai berikut :

1. Penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas yang sudah

dilaksanakan.

2. Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan atau tugas yang tidak

dapat diselesaikan oleh bawahan.

3. Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan.

4. Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri atau pekerjaanya.

b. Downward Information Sharing

Downward Information Sharing adalah mengacu kepada arus informasi pihak

atasan atau superior kepada pihak bawahan atau manajer tentang informasi

melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab agar sesuai dengan kinerja

yang diharapkan. Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah ini adalah:

1) Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja (job instruction).

2) Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk

dilaksanakan (job retionnale).

3) Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku

(procedures and practices).

4) Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik.

Dalam penelitian ini jenis vertical information sharing lebih difokuskan

pada upward information sharing karena menurut Pace dan Don (2005)

terkadang komunikasi informasi ke arah atas menjadi terlalu rumit dan menyita

waktu serta mungkin hanya sebagian kecil manajer organisasi yang mengetahui
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bagaimana memperoleh informasi dari bawah. Ada beberapa alasan mengapa

komunikasi informasi ke atas terlihat amat sulit antara lain :

1. Kecenderungan bagi pegawai untuk menyembunyikan pikiran mereka.

2. Perasaan bahwa atasan mereka tidak tertarik kepada masalah yang dialami

pegawai.

3. Kurangnya penghargaan bagi komunikasi ke atas yang dilakukan pegawai.

4. Perasaan bahwa atasan tidak dapat dihubungi dan tidak tanggap dengan apa

yang disampaikan pegawai.

Upward information sharing merupakan suatu kondisi yang lebih penting

karena upward informartion sharing dapat menjadi sumber subur ide-ide baru

dan penyelesaian masalah yang kreatif, terutama karena orang-orang dibagian

bawah hirarki dekat dengan masalah-masalah spesifik dan dapat lebih waspada

kepada solusi prakis daripada orang-orang yang berada di puncak hirarki.

Selain itu, menurut Murray (1990) informasi yang ditransfer dari bawahan

(subordinat) kepada atasan (superior) meiliki dua keuntungan yaitu:

1.  Atasan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik, yang dapat

disampaikan kepada bawahan sehingga kinerja meningkat

2. Informasi yang diberikan bawahan kepada atasan akan memeroleh tingkat

anggaran yang lebih baik atau lebih sesuai bagi perusahaan.

Proses partisipasi memberikan kesempatan bagi bawahan untuk

mengajukan pertanyaan kepada atasan. Vertical Information Sharing berfokus

pada partisipasi pegawai dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah

satu contohnya adalah pembagian informasi yang digunakan pada saat
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penyusunan anggaran. Parker dan Kyj (2006) menilai Vertical Information

Sharing melalui 2 indikator yaitu :

1. Bawahan berbagi wawasan tentang situasi di daerah yang menjadi

tanggungjawab

2. Bawahan berbagi informasi tentang peluang dan masalah yang dihadapi

organisasi

2.1.3 Kinerja Aparat Pemerintah

Menurut Indra (2006), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja sering diterjemahkan sebagai

penampilan, prestasi kerja, tingkat keberhasilan ataupun pencapaian dari

suatu target yang menunjukkan pelaksanaan hasil dari individu atau kelompok

individu yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran dari suatu sistem pengukuran

kinerja.

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 financial, dimana kinerja dapat diukur

dari seberepa jauh kemampuan kinerja dalam mencapai target yang

dianggarkan. Selain itu sistem pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai

pengendalian organisasi karena didalam pengukuran kinerja juga ditetapkan

reward and punishment system (Wulandari, 2012).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang kinerja instansi

pemerintah, mendefinisikan kinerja sebagai suatu keluaran atau hasil dari

program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
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anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menurut Sastrohadiwiryo

(2002) kinerja aparatur pemerintah dilihat berdasarkan kemampuan dalam

melaksanakan tugas-tugas manajerial, dan menurut Mahoney et al. (1963)

terdapat beberapa indikator mengenai kinerja manajerial yang meliputi

perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pengaturan staf,

negosiasi, representasi dan keseluruhan kinerja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil
1 Parker & Kyj,

2006
Vertical
information
sharing in
thebudgeting
process

Variabel dependen :
Kinerja Manajerial

Variabel independen
:
Partisipasi anggaran,
komitmen
organisasi,
pembagian
informasi, dan
ketidakjelasan peran.

Pemabgian
informasi vertikal
merupakan
intervensi variabel
penting dalam
memahami
partisipasi anggaran
dan komitmen
organisasi

2 Lestari & Retna,
2009

Pembagian
Informasi Secara
Vertikal Dalam
Budgeting Sharing
Dan Pengaruhnya
Terhadap Kinerja
Manajerial

Variabel dependen :
Kinerja Manajerial

Variabel independen
:
Partisipasi anggaran,
komitmen
organisasi,
pembagian
informasi, dan
ketidakjelasan peran.

Pembagian
informasi akan
mempengaruhi
kinerja dimana
kinerja akan lebih
baik jika bawahan
diberi informasi
yang spesifik dan
relevan dalam
rangka proses
pengambilan
keputusan

3 Noor &
Othman, 2012

Budgetary
Participation:

Variabel dependen :
Kinerja manajerial

Partisipasi anggaran
memiliki dampak
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How It Affects
Performance
And
Commitment

Variabel independen
: Partisipasi
penyusunan
anggaran

Variabel moderating
: Komitmen
Organisasi

yang signifikan
terhadap kinerja
manajerial dengan
meningkatkan
komitmen
organisasi.

Melalui
penganggaran
partisipatif,
karyawan dapat
memberikan dan
mendapatkan
informasi yang lebih
relevan untuk
menetapkan tujuan
anggaran.
penganggaran
partisipatif juga
memberikan umpan
balik ke manajemen
puncak untuk
memperbaiki proses
anggaran.

4 Darwanis &
Abdullah, 2013

Pengaruh
Partisipasi
Penyusunan
Anggaran
dan
Kejelasan
Anggaran
Terhadap
Kinerja
Aparatur
Perangkat
Daerah di
Pemerintah
Aceh

Variabel dependen :
Kinerja aparat
pemerintah daerah

Variabel independen
: Partisipasi
penyusunan
anggaran dan
Kejelasan Anggaran

Partisipasi
penyusunan
anggaran
berpengaruh
terhadap kinerja
aparatur perangakt
daerah, seedangkan
kejelasan anggaran
tidak berpengaruh
terhadap kinerja
aparatur perangakt
daerah di
Pemerintah Aceh

5 Hashim, 2014 Roles of
Budgetary
Participation on
Leader’s
Perfomance : A
study Case in
Ternate

Variabel dependen :
Kinerja
kepemimpinan

Variabel independen
:
Partisipasi anggaran
dan Komitmen
organisasi

Semakin tinggi
partisipasi dalam
penyusunan
anggaran akan lebih
meningkatkan
kinerja
kepemimpinan.
Sementara itu,
komitmen tujuan
anggaran tidak
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mempengaruhi
hubungan antara
partisipasi anggaran
dengan kinerja
kepemimpinan, hal
ini karena
kemungkinan
adanya
ketidakpercayaan
untuk mencapai
target anggaran.

2.3 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

H2 H3

H1

Dari kerangka teoritis di atas dapat dijelaskan bahwa partisipasi anggaran

dapat mengakibatkan perubahan perilaku individu karena dalam anggaran

terdapat target-target yang harus dicapai sehingga individu yang terlibat akan

mengubah perilakunya menjadi lebih positif agar target-target yang telah

ditetapkan dapat tercapai. Apabila target telah tercapai maka kinerja aparat

Partisipasi Anggaran
Kinerja Aparat

Pemerintah

Vertical Information
Sharing
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secara otomatis akan meningkat karena salah satu penilaian kinerja aparat

pemerintah dilihat berdasarkan target yang dicapai. Dengan partisipasi anggaran

pula dapat mendorong pembagian informasi dari atasan maupun bawahan karena

partisipasi anggaran merupakan kesempatan yang baik untuk menyampaikan

informasi yang dimiliki. Informasi-informasi yang disampaikan dapat berupa

informasi penting yang dapat menghasilkan anggaran yang akurat sehingga

dapat meningkatkan kinerja .

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran diatas, dikembangkan

hipotesis berdasarkan vertical information sharing, dan partisipasi anggaran

yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. Hipotesis

dirumuskan sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah

Dalam anggaran terdapat tujuan, sasaran, atau target yang harus dicapai.

Berdasarkan teori penetapan tujuan yang dikemukakan oleh Locke dan Latham

(1990) menyatakan bahwa individu yang memahami tujuan (apa yang harus

dicapai) maka akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Dengan partisipasi anggaran

individu yang terlibat seharusnya paham dengan tujuan yang harus dicapai karena

mereka terlibat dalam perumusan tujuan tersebut sehingga mereka akan mengubah

perilaku kerja atau kinerjanya menjadi lebih baik guna pencapaian tujuan atau

target yang telah ditetapkan.

Anggaran yang telah disusun pula memiliki peranan sebagai

perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu
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sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial (Sardjito dan Muthaher,

2007). Penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih

rendah, sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial

yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual

karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap

individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sebelumnya (Sardjito dan Muthaher, 2007).

Pada organisasi sektor publik, anggaran dapat digunakan untuk menilai

kinerja para pimpinan SKPD, sehingga anggaran mampu mempengaruhi perilaku

dan kinerja manajerial (Silmilian, 2013). Anggaran digunakan untuk

mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi

dengan membandingkan hasil kinerja manajerial yang telah di anggarkan secara

periodik.

Partisipasi anggaran dapat dinilai sebagai pendekatan yang dapat

meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai individual karena dengan

adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu

mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan

sebelumnya. Kinerja seorang aparat akan dinilai berdasarkan target anggaran

yang bisa dicapai. Dengan demikian aparat akan bersungguh-sungguh dalam

penyusunan anggaran dan menyebabkan peningkatan terhadap kinerjanya

(Soleha dkk., 2013).

Raghunandan, et al. (2012) mengatakan partisipasi anggaran

mengakibatkan timbulnya perilaku individu yang positif yaitu adanya

peningkatan kinerja atas dorongan motivasi oleh penghargaan (reward)
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yang diberikan organisasi apabila tercapainya suatu target anggaran. Kewo

(2014) pula mengatakan partisipasi anggaran di unit kerja dan perangkat

pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja manajerial personil di masing-

masing instansi. Selanjutnya, dalam penelitian Darman dan Baharuddin (2015)

menghasilkan hasil positif antara partisipasi anggaran dan kinerja aparatur

pemerintah. Hal ini berarti bahwa partisipasi aparatur pemerintah daerah dalam

penyusunan anggaran memiliki kontribusi besar pada peningkatan kinerja SKPD.

Beberapa penelitian lain pula menemukan adanya pengaruh positif

antara partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap kinerja

manajerial. Hasil penelitian Noor dan Othman (2012) menunjukkan bahwa

partisipasi anggaran memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja

manajerial. Partisipasi anggaran dinilai sebagai pendekatan aparat pemerintah

daerah yang dapat meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi (Nurhalimah,

dkk 2013). Selanjutnya Hashim, dkk (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi

tingkat partisipasi anggaran maka semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H1 = Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat

pemerintah

2.4.2 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Vertical Information

Sharing

Partisipasi bawahan dalam proses penetapan anggaran memberikan

peluang kepada atasan untuk dapat mengakses informasi lokal yang

memungkinkan bawahan untuk mengkomunikasikan informasi pribadi yang
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mereka miliki (Baiman, 1982). Pihak atasan dapat memperoleh informasi yang

dimiliki oleh bawahan melalui sebuah sistem pengendalian interaktif. Sistem

penyusunan anggaran dapat digunakan sebagai dasar interaktif untuk mendorong

munculnya pembahasan antar pihak atasan dan pihak bawahan yang

menghasilkan suatu pembagian informasi. Dalam suatu organisasi, pihak

bawahan yang mengadakan dialog interaktif dengan  pihak atasan dalam

proses penyusunan anggaran mungkin akan mengungkapkan adanya informasi

kritis tentang ketidakpastian strategi (Simons, 1995).

Penelitian Parker dan Kyj (2006) menguji hubungan langsung antara

partisipasi  dalam  penyusunan anggaran dan pembagian informasi secara

vertikal. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran adalah proses dimana

individu yang terlibat akan memiliki pengaruh pada penyusunan anggaran dan

secara langsung mempengaruhi tiap individu. Partisipasi yang tinggi meliputi

pembahasan atau diskusi yang lebih luas dan dengan frekuensi yang tinggi antar

pihak atasan dan pihak bawahan tentang permasalahan dalam penyusunan

anggaran (Milani, 1975). Frekuensi dan cakupan dari pembahasan semacam ini

akan memberikan pihak bawahan sebuah peluang untuk berbagi pendekatan

(yaitu informasi pribadi yang mereka miliki) dengan pihak atasan, akibatnya

akan terjadi peningkatan kecenderungan bagi pihak bawahan untuk

mengkomunikasikan informasi pribadinya. Selain itu, menurut Nahartyo (2013)

partisipasi dapat dinyatakan sebagai kesempatan yang dimiliki individu untuk

memberikan masukan dalam penganggaran dan dapat mempengaruhi anggaran

akhir. Sehingga hal ini mengarahkan pada hipotesis sebagai berikut:
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H2 : Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif

terhadap vertical information sharing.

2.4.3 Pengaruh Vertical Information Sharing Terhadap Kinerja Aparat

Pemerintah

Menurut para peneliti yang telah membentuk teori tentang pembagian

informasi, maka pembagian informasi akan mempengaruhi kinerja dengan

berbagai cara. Menurut Murray (1990) partisipasi informasi dapat ditransfer dari

bawahan kepada atasan  dan terdapat dua keuntungan yang diperoleh. Keuntungan

pertama, bawahan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik yang dapat

disampaikan kepada atasan sehingga kinerja akan meningkat. Disamping itu,

informasi yang diberikan bawahan kepada atasan akan memeroleh tingkat

anggaran yang lebih baik atau lebih sesuai bagi organisasi.

Magner dkk (1996) mengemukakan bahwa hubungan antara informasi

pribadi dari pihak bawahan akan menghasilkan rencana yang lebih realistis dan

bentuk anggaran yang lebih akurat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan

kinerja. Sejalan dengan penelitian Magner (1996), Nouri dan Parker (1998) juga

menyatakan bawahan memiliki informasi yang lebih mendalam atas informasi

mengenai kondisi lokal, oleh karena itu dengan mengajak bawahan untuk

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dapat menghasilkan pengungkapan

informasi penting yang dapat menghasilkan anggaran yang akurat sehingga dapat

meningkatkan kinerja .

Selanjutnya, Parker dan Kyj (2006) menyatakan bahwa bawahan

memiliki informasi tentang ketidakpastian strategis yang terdapat di

organisasinya. Dengan adanya vertical information sharing, maka strategi yang
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telah ada dapat diperbaiki atau menghasilkan strategi baru yang dapat

menguntungkan organisasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja

manajerial. Perilaku atasan yang meningkatkan vertical information sharing

dapat membantu meminimalisir perlawanan dari bawahannya dan mengurangi

penolakan terhadap hasil keputusan. Dengan tidak adanya keinginan untuk

melawan atasan dan menolak keputusan, akan membuat para anggota organisasi

lebih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka sehingga kinerja akan

meningkat (Elicker et al, 2006). Hal ini pula didukung dengan penelitian Vanli

(2012) yang menghasilkan pengaruh positif antara pembagian informasi secara

vertikal terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan pada beberapa penelitian diatas,

maka hipotesisnya adalah:

H3: Vertical Information Sharing berpengaruh positif terhadap kinerja

aparat pemerintah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

terdapat di Pemerintahan Daerah se-Provinsi Lampung. Pemilihan sampel dalam

penelitian ini didasarkan pada metode Purposive Sampling dimana sampel yang

dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan

sampel adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah yang menjadi sampel penelitian adalah dua Pemerintah

Kota, yaitu :

a. Pemerintah Kota Bandar Lampung

b. Pemerintah Kota Metro

2. SKPD yang akan menjadi sampel penelitian adalah SKPD yang mewakili pusat

belanja, pusat pendapatan, pusat pelayanan publik, dan pusat administrasi.

3. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang menduduki

jabatan mulai dari Sekretaris, Kepala bagian, Kepala subbagian, Kepala bidang,

Kepala Seksi yang ada di SKPD. Pemilihan responden ini didasarkan karena

rata-rata pejabat level tengah dan bawah yang bertanggungjawab pada

penyusunan anggaran pada setiap unit kerja di SKPD.

4. Pernah terlibat dalam partisipasi anggaran minimal satu kali.
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3.2 Data Penelitian

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang  digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data

primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner yang disebar

berisi pertanyaan mengenai partisipasi anggaran, vertical information sharing, dan

kinerja.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode

survey dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden (aparat

pemerintah) yang ada di Pemerintah Kota se-Provinsi Lampung dengan

menggunakan  pendekatan kuantitatif. Teknik penyebaran kuesioner dilakukan

dengan mengantar langsung dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kuesioner

yang akan dikembalikan oleh responden.

Penulis melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menyebar

kuesioner kepada responden. Studi pendahuluan yang dilakukan pertama yaitu

tentang tata bahasa, sebab data literatur dan kuesioner asli penelitian ini

menggunakan bahasa Inggris, oleh sebab itu penulis perlu menerjemahkan ke

dalam bahasa Indonesia secara tepat. Selanjutnya ditelaah terlebih dahulu agar

terjemahan lebih akurat dan tidak menimbulkan kerancuan pertanyaan pada

kuesioner sehingga responden dapat memahami maksud pertanyaan yang ada pada

kuesioner yang disebarkan.



23

3.3 Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang digunakan yaitu : (1) Variabel

independen yaitu Partisipasi Anggaran (2) Variabel dependen yaitu Kinerja Aparat

Pemerintah dan (3) variabel intervening yaitu vertical information sharing.

3.3.1  Partisipasi Anggaran

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran. Variabel

partisipatif diukur dengan mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh Milani

(1975). Kuesioner menggunakan 6 item pertanyaan untuk menanyakan responden

mengenai seberapa penting dan berpengaruh kontribusi mereka terhadap

penyusunan anggaran perusahaan. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5

point skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat

setuju).

3.3.2 Vertical Information Sharing

Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah Vertical Information Sharing.

Vertical Information Sharing diukur dengan mengadopsi instrumen yang

dikembangkan oleh Parker dan Kyj (2006) dan Korsgaard dan Roberson (1995) .

Kuesioner menggunakan 3 item pertanyaan untuk menanyakan responden

mengenai seberapa jauh manajer menyampaikan informasi yang dimiliki pada saat

partisipasi penyusunan anggaran. Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point

skala likert yang dimulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).
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3.3.3 Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja aparat pemerintah daerah.

Kinerja aparat pemerintah daerah diukur dari kemampuan melaksanakan

tugas-tugas manajerial oleh karena itu dalam penelitian ini diukur dengan

menggunakan 9 instrumen pertanyaan yang dikembangkan oleh Mahoney et al.

(1963). Pertanyaan yang diajukan menggunakan 5 point skala likert yang dimulai

dari 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi).

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel Konsep Variabel Dimensi Indikator Item
Partisipasi
Anggaran

Partisipasi
anggaran adalah
suatu tingkat
keterlibatan dan
pengaruh para
individu dalam
proses
penyusunan
anggaran (Lestari
dan Retna, 2009).

1.Keterlibatan

2. Revisi
anggaran

3. Kebutuhan
memberikan
pendapat

4. Finalisasi
anggaran

5. Kontribusi

6. Pendapat

1. Keterlibatan manajer
dalam penyusunan
anggaran

1. Alasan atasan dalam
merevisi anggaran
yang diusulkan

1. Pemberian saran dan
pendapat

1. Pengaruh manajer
dalam finalisasi
anggaran

1. Pentingnya kontribusi
yang diberikan

1. Frekuensi
penyampaian
pendapat

1

2

3

4

5

6

Vertical
Information
Sharing

Vertical
Information
Sharing adalah
pembagian
informasi pihak
bawahan tentang

1. Wawasan 1. Berbagi wawasan
tentang situasi di
daerah yang menjadi
tanggung jawab
bawahan

1
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kondisi, peluang
dan permasalahan
perusahaan
kepada pihak
atasan atau
superior begitu
pula sebaliknya
(Parker dan Kyj,
2006)

2. Peluang dan
masalah

3. Pandangan

1. Menyampaikan
peluang dan masalah
yang dihadapi
organisasi

1. Mengekspresikan
pandangan tentang hal
terpenting dalam
pekerjaan

2

3

Kinerja
Aparat
Pemerintah

Peraturan
Pemerintah No. 8
Tahun 2006
tentang kinerja
instansi
pemerintah,
mendefinisikan
kinerja sebagai
suatu keluaran
atau hasil dari
program yang
hendak atau telah
dicapai
sehubungan
dengan
penggunaan
anggaran dengan
kuantitas dan
kualitas terukur.

1.Perencanaan

2. Investiasgi

3. Koordinasi

4.  Evaluasi

5. Supervisi

6. Pengaturan
staff

7. Negoisasi

8.Representasi

1. Menentukan tujuan,
sasaran, kebijakan,
dan tindakan

1. Mengumpulkan dan
menyiapkan
informasi, biasanya
dalam bentuk laporan
dan catatan

1. Pertukaran informasi
dengan orang didalam
organisasi

1. Mengevaluasi dan
menilai, proposal,
laporan, dan kinerja

1. Mengarahkan,
memimpin, dan
mengembangkan
bawahan

1. Memelihara dan
mempertahankan
bawahan dalam
unitnya

1. Kinerja dalam
melakukan kontrak
barang/jasa yang
dibutuhkan dengan
pihak luar

1. Mewakilkan organisasi
untuk berhubungan
dengan pihak luar

1

2

3

4

5

6

7

8
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9.Keseluruhan
kinerja

1. Rata-rata kinerja
secara kesleuruhan 9

3.4 Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan Partial Least Square

(PLS) dan SmartPLS versi 3 sebagai softwarenya. Menurut Jogiyanto (2009),

PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang didesain

untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan spesifik

pada data, seperti ukuran sampel penelitian yang kecil, adanya data yang

hilang (missing value), dan multikolinearitas. Besar sampel PLS minimal

direkomedasikan berkisar 30 sampai 100 kasus (Ghozali, 2014).

Peneliti memilih menggunakan PLS untuk menganalisis data dikarenakan

PLS dianggap software yang sangat efektif karena tidak didasarkan pada banyak

asumsi. Misalnya, data harus terdistribusi normal dan sampel tidak harus besar.

Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan

untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat

sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan

formatif (Ghozali,2006).

3.4.1 Pengukuran Model (Outer Model)

3.4.1.1Uji 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
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apabila skor AVE (Average Variance Extracted) > 0,5 (Jogiyanto,

2009).

2. Discriminant Validity, dinilai dengan dua metode yaitu metode

membandingkan square roots atas AVE dengan korelasi vertical

laten, dan metode Cross-loading menyatakan bahwa semua item

harus lebih besar dari konstruk lainnya (Jogiyanto, 2009).

3.4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji realibilitas dalam PLS dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu

cronbach’s alpha dan composite realibility. Cronbach’s alpha mengukur

batas bawah nilai realibilitas suatu konstruk sedangkan composite realibility

mengukur nilai sesungguhnya realibilitas suatu konstruk. Rule of thumb nilai

alpha˃0,7 namun nilai 0,6 masih bisa diterima dan composite realibility

harus lebih besar dari 0,7 (Hair et al, 2006 dalam Jogiyanto, 2009).

3.4.2 Model Struktural (Inner Model)

Di dalam penelitian ini, penulis meneliti struktural model dengan mengukur

Coefficient of Determination (R2) dan Path Coefficient (ß) (Jogiyanto, 2009).

Hal ini untuk melihat dan meyakinkan hubungan antar konstruk adalah kuat.

1. Coefficient of Determination (R2)

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan

variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi

nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model
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penelitian yang diajukan. Nilai R2 > 0,1 adalah yang dapat

diterima.

2. Path Coefficient (ß)

Pengujian ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar

konstruk adalah kuat. Dapat dikatakan jika antar konstruk memiliki

hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,1.

Serta hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path

coefficient ada pada level 0,05.

3.4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur bootstrapping dengan

menggunakan analisis PLS. Kemudian untuk melihat ukuran signifikansi

keterdukungan hipotesis menggunakan perbandingan nilai T-table dan T-

statistics. Jika nilai T-statistics lebih tinggi dibandingkan nilai T-table, maka

hipotesis terdukung. Untuk nilai probabilitas, nilai p-value dengan α = 5% adalah

kurang dari 0,05. Nilai t-tabel untuk α = 5%  adalah 1,96 (Jogiyanto, 2009).
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab

sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Partisipasi anggaran secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja

aparat pemerintah kota di Provinsi Lampung. Semakin baik proses

partisipasi anggaran maka akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa partisipasi penyusunan anggaran

merupakan keterlibatan berbagai pihak dalam suatu organisasi untuk

melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

dalam anggaran. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong

para aparat untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang

diembannya sehingga para aparat akan meningkatkan kinerjanya agar

mereka dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan  dalam

anggaran.

2. Partisipasi anggaran secara signifikan berpengaruh positif terhadap vertical

information sharing. Semakin baik proses partisipasi anggaran maka akan

meningkatkan vertical information sharing. Hal ini didasarkan pada

pemikiran bahwa dengan partisipasi anggaran baik atasan maupun

bawahan memiliki peluang masing masing untuk mendapatkan informasi
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dan menyampaikan informasi yang dimiliki. Selain itu tingginya

partisipasi dalam penyusunan anggaran akan menghasilkan informasi yang

efektif antara atasan dan bawahan, sehingga komunikasi antara atasan dan

bawahan dapat berjalan dengan lancar.

3. Vertical information sharing secara signifikan tidak berpengaruh positif

terhadap kinerja aparat pemerintah. Hasil tersebut menunjukan bahwa

variabel vertical information sharing tidak terbukti berperan sebagai

variabel intervening pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat

pemerintah. Hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat

pemerintah lebih tinggi secara langsung daripada melalui vertical

information sharing sebagai variabel intervening.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Hanya terdapat tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

partisipasi anggaran, vertical information sharing, dan kinerja aparat

pemerintah.

2. Penelitian ini hanya terbatas pada dua kota di Provinsi Lampung. Hal ini

dikarenakan ketidakmungkinan untuk menjangkau setiap elemen sampel.

3. Instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinilai tidak tepat

sasaran karena pertanyaan dalam kuesioner tentang kinerja aparat

pemerintah lebih mencerminkan perilaku atasan dibandingkan bawahan.

4. Penelitian ini mengambil sampel aparat Pemerintah Daerah dengan jabatan

Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. Dengan adanya perbedaan jabatan

struktural, maka tugas dan fungsi pokok setiap pejabat Eselon pun akan



56

berbeda. Hal ini dapat menimbulkan ketidakseragaman pendapat dalam

menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner, sehingga menyebabkan

pendapat menjadi bias.

5.3 Saran

Penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, sehingga bagi peneliti

selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang kiranya dapat digunakan

sebagai pemediasi antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparat

pemerintah. Penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas

sampel yang diteliti sehingga sampel yang diperoleh bisa lebih mewakili

Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung. Selanjutnya untuk Pemerintah daerah

penulis menyarankan agar dapat meningkatkan vertical information sharing

karena masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapanya. Cara yang

dilakukan bisa dengan lebih sering melakukan rapat koordinasi, membangun

suasana kerja yang kondusif dan lain sebagainya.
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