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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1       Tinjauan Pustaka 

2.1.1     Partisipasi Penyusunan Anggaran  

Anggaran merupakan kata benda, yaitu hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan  

tugas perencanaan, yang menunjukkan suatu proses,  sejak dari tahap persiapan  

yang diperlukan, penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi 

yang perlu dan akhirnya tahap pengawasan (Adisaputro, 2003).  Anggaran  

memiliki fungsi yang sama dengan tujuan organisasi yaitu sebagai perencanaan, 

pengkoordinasian dan sebagai fungsi pengendalian.  Untuk itu anggaran  

dapat mengontrol aktivitas unit kerja organisasi sesuai dengan apa yang 

dianggarakan.   Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan 

bersama oleh dua atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak 

yang membuat keputusan tersebut (Mulyadi, 2001).  

Partisipasi pimpinan dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses 

dimana pimpinan dinilai kinerjanya, serta keterlibatan  pimpinan  dalam 

mengkondisikan anggotanya.  Dapat dikatakan bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para anggota 

organisasi dalam mencapai tujuan dan kerjasama untuk menentukan satu 
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rencana. Partisipasi anggaran sektor publik menunjukkan pada luasnya 

partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang 

diusulkan oleh unit kerjanya dan  pengaruh pusat pertanggungjawaban anggaran 

mereka.   

Partisipasi anggaran pada sektor  publik  terjadi  ketika  antara  pihak eksekutif, 

legislatif, dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran.  Anggaran 

dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan 

kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan setelah itu 

bersama-sama DPRD menetapkan  anggaran  yang  dibuat  sesuai dengan 

peraturan daerah yang berlaku.  

Proses anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam  

Permendagri memuat Pedoman Penyusunan Rancangan APBD yang 

dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi  

perangkat daerah (unit kerja).  Dengan  adanya  partisipasi  anggaran diharapkan 

kinerja para aparatur pemerintah dapat meningkat. Hal ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara 

partisipatif disetujui,  maka  para  pimpinan  organisasi pemerintahan akan   

bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan dan memiliki 

rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam 

penyusunannya (Darlis, 2002). 
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2.1.2  Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual.  Setiap 

individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai 

yang berlaku pada dirinya.  Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan 

sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap 

kegiatan tersebut.  Dengan demikian, kepuasan merupakan evaluasi yang 

menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas 

atau tidak puas dalam bekerja. 

Untuk menciptakan tenaga kerja atau karyawan yang berprestasi dan terampil 

diperlukan adanya unsur kepuasan lahiriah dan batiniah dalam diri karyawan itu 

sendiri.  Kebijaksanaan perusahaan serta memperhatikan tingkat kebutuhan hidup 

karyawan merupakan hal terpenting dalam pengukuran tingkat kepuasan, melalui 

tingkat kepuasan inilah semua tujuan perusahaan akan lebih mudah dicapai.  

Selain akan menghasilkan mutu tenaga yang ahli juga akan mendapatkan tenaga 

yang terampil, maka kerja akan mendapatkan hasil yang berdaya guna dan hasil 

guna akan tercapai. 

Beberapa pendapat mengenai definisi atau pengertian kepuasan kerja, diantaranya: 

Menurut Robbins (2001:139) mendefinisikan “ kepuasan kerja adalah 

sikap umum seorang individu yang merujuk pada pekerjaannya”.  

Menurut  Handoko (2000:193) “ kepuasan kerja adalah keadaan emosional 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka”. 
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Sedangkan menurut Siagiaan (2001:295) mendefinisikan kepuasan kerja 

sebagai berikut :” kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang baik 

bersifat positif maupun yang bersifat negatif tentang pekerjaannya”. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. Ketika seorang merasakan kepuasan dalam 

bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap 

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. 

2.1.3 Kinerja Karyawan 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  Para atasan atau manajer sering tidak 

memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. 

Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot 

sehingga perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius.  Kesan-kesan 

buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda 

peringatan adanya kinerja yang merosot. 

Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67), mengemukakan bahwa kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

Hal itu juga dinyatakan oleh Ambar Teguh Sulistiyani (2003:223), kinerja 

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang 

dapat dinilai dari hasil kerjanya. 
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Malayu S.P. Hasibuan (2001:34), juga mengemukakan bahwa kinerja 

(prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 

2.2.  Penelitian Terdahulu 

Pelopor penelitian mengenai hubungan partisipasi anggaran dan kinerja 

manajerial dilakukan oleh Argyris (1953), Hopwood (1972), Milani (1975), dan 

Otley (1978).  Argyris (1953) melakukan studi pada karyawan di perusahaan 

industri di Amerika dan menemukan bahwa tekanan yang dihadapi karyawan agar 

dapat memenuhi target anggaran mampu menghasilkan perilaku disfungsional 

seperti ketegangan kerja dan rendahnya motivasi karyawan, yang pada akhirnya 

akan mengakibatkan turunnya kinerja individual.  Studi yang dilakukan oleh 

Hopwood (1972) juga menemukan hubungan negatif yang serupa antara dampak 

anggaran dengan kinerja manajerial, terutama ketika anggaran tersebut digunakan 

untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja.  Sedangkan studi yang dilakukan 

Otley (1978) tidak menemukan adanya dampak negatif anggaran terhadap kinerja 

manajerial.  Otley juga menemukan bahwa partisipasi anggaran dapat memiliki 

dampak positif maupun negatif terhadap kinerja manajerial, bergantung pada 

kondisi lingkungan dari organisasi tersebut. 

Mia (1988) meneliti 83 manajer tingkat menengah dan rendah dari berbagai 

fungsi.  Mia menggunakan variabel motivasi sebagai salah satu variabel 

moderating.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi mempengaruhi 

hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial 

secara signifikan.   
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Sardjito dan Muthaher (2007) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh  

partisipasi anggaran terhadap kinerja dengan menggunakan budaya organisasi dan 

komitmen organisasi sebagai variabel moderating.  Respondennya adalah pejabat 

setingkat kepala bagian/bidang/subdinas dan kepala subbagaian/subbidang/seksi 

dari dinas dan kantor pemerintah daerah kota/kabupaten Semarang.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja.  Variabel budaya organisasi 

dan komitmen organisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja 

manajerial. 

Penelitian dengan menggunakan variabel intervening untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara partisipasi anggaran dan 

kinerja dilakukan oleh Brownell dan McInnes (1986).  Brownell dan McInnes 

melakukan penelitian terhadap manajer dari tiga perusahaan manufaktur, dua 

bergerak di bidang elektronik dan satu industri baja.  Variabel yang digunakan 

yaitu partisipasi anggaran, motivasi, dan kinerja.  Penelitian tersebut menduga 

bahwa adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran mampu meningkatkan 

motivasi karyawan dan selanjutnya peningkatan motivasi akan meningkatkan 

kinerja.  Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara partisipasi anggaran dan kinerja, tetapi pengaruh variabel 

motivasi atas hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja sangat kecil. 

Ahmad dan Fatima (2008) melakukan penelitian terhadap hubungan 

antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial dengan menggunakan variabel 

intervening.  Penelitian dilakukan terhadap Malaysian Ministry of Defence 
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(MINDEF), dengan komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel 

intervening.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan 

kinerja manajerial memiliki hubungan yang positif melalui komitmen organisasi 

sebagai variabel intervening.  Partisipasi anggaran dan persepsi inovasi memiliki 

hubungan yang positif dan signifikan.  Namun demikian tidak terdapat hubungan 

serupa antara persepsi inovasi dan kinerja manajerial. 

2.3     Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran tentang pengaruh partisipasi 

penyusunan anggaran, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pemerintah daerah, 

maka dapat dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut: 

2.3.1 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kepuasan 

Kerja  

Kepuasan kerja merupakan seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan 

atau tidak mengenai pekerjaan mereka, atau suatu perasaan pegawai senang atau 

tidak senang dari pemikiran obyektif dan keinginan perilaku, Davis (1985).  

Sedangkan pendapat lain dikemukakan oleh Ghiselli dan Brown (1950), 

mengemukakan ada lima faktor yang menimbulkan kepuasan kerja yaitu antara 

lain kedudukan, pangkat atau golongan, umur, jaminan finansial dan jaminan 

sosial serta mutu pengawasan.  Alasan utama mempelajari kepuasan kerja adalah 

untuk menyediakan gagasan bagi para manajer tentang cara meningkatkan sikap 

karyawan.  Seseorang yang tidak punya kemampuan mengaktualisasikan secara 

profesional menjadi tidak puas dalam bekerja.  
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Hasibuan (2005), menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya.  Keadaan yang menyenangkan dapat 

dicapai jika sifat dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan nilai-nilai yang dimilikinya. Berbagai penelitian telah 

membuktikan bahwa jika dalam pekerjaannya seseorang mempunyai otonomi 

untuk bertindak, terdapat variasi, memberikan sumbangan penting dalam 

organisasi dan memperoleh umpan balik dari hasil pekerjaan yang dilakukannya, 

dan yang bersangkutan akan merasakan kepuasan dan perasaan puas akan 

menimbulkan dorongan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Berdasarkan 

pemaparan tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :   

H1: Terdapat Pengaruh Positif antara Partisipasi Penyusunan Anggaran 

terhadap Kepuasan Kerja   

2.3.2 Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Kepuasan kerja merupakan  salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil yang optimal ketika seorang merasakan kepuasan dalam 

bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap 

kemampuan yang dimilikinya untuk menghasilkan tugas pekerjaannya. 

Dengan diperolehnya kepuasan kerja oleh karyawan baik itu dengan pemberian 

gaji yang sesuai, pekerjaan yang diberikan sesuai dengan keahliannya, 

dan hubungan dengan atasan terjalin dengan baik, hal ini akan meningkatkan 

kinerja para karyawannya. 

Kinerja karyawan adalah salah satu hal yang penting dalam setiap 

organisasi, karena kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan setiap pegawai 
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untuk memperoleh hasil yang optimal. Dengan kinerja yang tinggi maka tujuan 

organisasi akan mudah tercapai. 

 Dengan diperolehnya kepuasan kerja karyawan maka kinerja karyawan 

akan meningkat karena karyawan merasa diperhatikan oleh perusahaan, jadi ada 

pengaruh antara karyawan dengan perusahaan yaitu akan terpenuhinya kepuasan 

kerja dan perusahaan mendapatkan kinerja yang tinggi dari para karyawannya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan 

(1998:98) yang menyatakan bahwa : 

 “ Kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi dalam 

pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada dalam 

organisasi. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan 

dapat tercapai dengan baik, kinerja juga dipandang sebagai fungsi dari 

interaksi antara kemampuan, motivasi, dan kesempatan, sehingga kinerja 

seseorang dipengaruhi oleh kepuasan kerja”.  

Berdasarkan pemaparan tersebut di maka diajukan hipotesis sebagai berikut :  

H2: Terdapat Pengaruh Positif Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

2.3.3 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Penyusunan anggaran  dimaksudkan bukan hanya untuk menyajikan 

informasi mengenai  rencana  keuangan yang berisi tentang biaya-biaya dan 

pendapatan untuk pusat pertanggungjawaban di dalam suatu alat 

pengendalian, komunikasi dan evaluasi kerja (Kenis, 1979).   Penemuan empiris 
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yang berkaitan dengan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja pemerintah daerah memberikan hasil yang beragam.  

Dalam  organisasi  sektor  publik, partisipasi anggaran dan pengukuran kinerja  

tidak sebatas pada penggunaan anggaran, namun   pengukuran   kinerja   

mencakup berbagai  aspek  yang  dapat  memberikan informasi yang efektif 

dan efisien dalam mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Aspek-aspek  yang  

dapat  memberikan  informasi yang efektif dan efisien seperti masukan,  

kualitas,  keluaran,  dan  hasil.  Kinerja pemerintah  daerah  dapat  diukur  

melalui evaluasi  terhadap  pelaksanaan  anggaran (Permendagri No 39 Tahun 

2012).  Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan 

dan sebagai kriteria kinerja,  yaitu anggaran yang dipakai sebagai suatu sistem 

pengendalian untuk mengukur kinerja aparat pemerintah daerah  Lewin (1970). 

Menurut Nur (2011) untuk  mencegah  dampak  fungsional  atau 

disfungsional, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan 

anggaran perlu melibatkan  bawahan (aparat  pemerintah daerah). Sehingga 

partisipasi anggaran dapat dinilai sebagai pendekatan aparat pemerintah  

daerah  yang  dapat  meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi sebagai 

individual, karena dengan adanya penyusunan anggaran diharapkan setiap aparat 

pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target   

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dengan menyusun anggaran secara partisipatif,  diharapkan  kinerja  unit  kerja  

organisasi akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa 

ketika suatu tujuan/standar yang dirancang secara partisipatif disetujui oleh 
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pimpinan, maka pegawai  akan  bersungguh-sungguh  dalam tujuan/ standar  

yang  telah  ditetapkan  dan pegawai juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi 

untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menduga  bahwa  partisipasi  penyusunan  

anggaran   berpengaruh   positif   terhadap kinerja aparat  pemerintah daerah.  

Karena dengan adanya keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam 

penyusunan anggaran, maka akan mengakibatkan peningkatan kinerja dari 

aparat pemerintah tersebut sesuai dengan target yang diberikan, berdasarkan 

pemaparan tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :   

H3: Terdapat Pengaruh Positif antara Partisipasi Penyusunan Anggaran 

terhadap Kinerja Karyawan. 

2.3     Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan 

menentukan persepsi-persepsi keterkaitan  antara  variabel  yang akan diteliti  

yaitu  pengaruh  partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja 

pemerintah daerah dengan kepuasan kerja sebagai variabel pemediasi.  

Partisipasi anggaran merupakan pendekatan yang secara umum  dapat 

meningkatkan kinerja. Partisipasi anggaran melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan dalam proses penyusunannya. Partisipasi anggaran dapat 

digunakan sebagai pengukur kinerja dengan adanya evaluasi anggaran. Dengan 

adanya partisipasi  akan  menjadikan  setiap  orang menganggap bahwa target 

organisasi adalah target pribadinya juga. Target penyusunan anggaran yang 
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dicapai akan mencerminkan kinerja unit kerja organisasi secara keseluruhan. 

Dengan adanya partisipasi karyawan dalam penyusunan anggaran, maka dapat 

memberikan dampak positif bagi perilaku karyawan karena mereka terlibat secara 

emosional. Partisipasi anggaran dapat meningkatkan moral dan mendorong 

inisiatif para karyawan untuk mencapai target dan output yang telah ditetapkan. 

 Faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah kepuasan 

kerja karyawan, di mana karyawan yang mampunyai kepuasan kerja yang tinggi 

dalam bekerja akan memperlihatkan kinerja yang baik. Demikian halnya, 

lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan membuat karyawan merasa 

senang untuk bekerja sehingga akan meningkatkan kinerjanya.  

 Dalam penelitian ini akan dikaji tentang peningkatan kinerja karyawan 

pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui partisipasinya dalam 

penyusunan anggaran dan kepuasan kerja karyawan.  Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada kerangka pikir berikut ini: 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
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