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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perubahan besar di dalam masalah  penganggaran di Indonesia,  dimulai 

dikeluarkannya  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. UU Nomor 17 Tahun 2003 memuat perubahan-perubahan mendasar dalam 

perencanaan dan penyusunan anggaran, yang salah satunya adalah pendekatan penganggaran 

berbasis kinerja (performance based budgeting).  

Secara umum, anggaran merupakan instrumen kebijakan yang memiliki multifungsi 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan, Kondisi ini juga berlaku di pemerintahan. Anggaran 

menjadi alat perencanaan kegiatan pemerintah serta kegiatan pelayanan publik yang 

dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran juga merupakan alat pengendalian dan 

pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut. Keseluruhan strategi 

operasional instansi berupa tujuan dan rencana, baik jangka pendek dan jangka panjang, 

tertuang di dalam anggaran.  

Pencapaian anggaran pada organisasi swasta dan pemerintah telah menjadi ukuran, 

terutama menyangkut isu tata kelola perusahaan dan pemerintahan. Istilah akuntabilitas, 

salah satunya menyinggung masalah pertanggungjawaban atas penggunaan dan pencapaian 

anggaran. Studi  Wang (2000) menganalisis penggunaan pengukuran kinerja atas 

penganggaran pada sektor publik, yaitu anggaran legislatif. Penelitian ini menggunakan 

survei secara nasional pada pemerintah daerah. Ia menemukan bahwa penggunaan 

pengukuran kinerja organisasi dalam berbagai pelaksanaan bidang penganggaran di 

legislatif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada pengukuran kinerja pengguna 
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anggaran menjadi sangat rendah karena dihadapkan pada permasalahan teknis dan tidak 

adanya dukungan dari pihak legislatif. Studi Wang menyimpulkan bahwa studi pada 

kompetensi analitis pengguna anggaran dan dukungan politik harus ditingkatkan. Tujuannya 

adalah untuk menilai kinerja pengguna sebagai pengukuran dalam pencapaian 

penganggaran, yang mengarah ke lebih efisien, efektif, dan akuntabel pemerintah. 

Studi Wang (2000) tersebut menunjukkan bahwa pengukuran pencapaian atau kinerja 

penganggaran adalah suatu hal yang penting terutama di sektor pemerintah. Kemampuan 

pengguna anggaran dan dukungan organisasi pada anggaran akan sangat mendukung 

tercapaian kinerja anggaran yang baik. Lebih jauh lagi Wang menjelaskan bahwa tanpa 

partisipasi dari pihak pengguna anggaran, maka akan sulit diperoleh ukuran kinerja karena 

pengguna tidak mampu menggunakan informasi yang dikandung di dalam anggaran dalam 

bekerja. 

 Dalam penyusunan anggaran diperlukan masukan dari semua pihak yang  

membutuhkan anggaran tersebut. Mekanisme penyusunan anggaran yang partisipatif sudah 

banyak dijadikan topik penelitian dan sudah banyak temuan yang menunjukkan adanya 

hubungan positif antara partisipasi anggaran dengan kinerja organisasi. Melibatkan 

pengguna anggaran pada saat penyusunan anggaran akan memberikan efek psikologis yang 

kuat dari para penggunanya. Selain si pengguna lebih mengerti kebutuhan yang akan mereka 

hadapi pada kegiatan sehari-hari, pengguna juga akan merasa dihargai pada saat mereka 

dilibatkan dan merasa bertanggungjawab atas perencanaan yang telah mereka susun. Itulah 

sebabnya mengapa anggaran yang bersifat partisipatif akan cenderung menghasilkan kinerja 

yang baik. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi 

masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Komisi Pemilihan 

Umum se-Provinsi Lampung? 

2. Apakah Kejelasan Tujuan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Komisi Pemilihan 

Umum se-Provinsi Lampung? 

3. Apakah Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Komisi Pemilihan Umum 

se-Provinsi Lampung? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk memberikan bukti empiris pada beberapa hal, seperti berikut. 

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh Partisipasi Anggaran  terhadap 

Kinerja Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Lampung. 

2. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran 

terhadap Kinerja Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Lampung.  

3. Untuk memberikan bukti empiris apakah ada pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap 

Kinerja Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Lampung. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Apabila penelitian dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya penelitian 

ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
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a) Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

atau kontribusi buah pikir untuk pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik 

(ASP) khususnya pengembangan sistem pengendalian manajemen pada sektor publik. 

b) Bagi pemerintah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan 

otonomi daerah khususnya akan meningkatkan kinerja aparat Komisi Pemilihan 

Umum. 


