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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam dunia organisasi ada dua macam bentuk organisasi yang dikenal, yaitu 

organisasi sektor swasta dan organisasi sektor publik. Organisasi pada sektor 

swasta diprioritaskan untuk mencari laba semaksimal mungkin. Sedangkan pada 

organisasi sektor publik diprioritaskan agar dapat selalu memberikan pelayanan 

publik yang memuaskan kepada masyarakat dengan sumber daya yang ada.. 

Fenomena yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Pati 

terkait kinerja adalah masih terjadinya korupsi APBD oleh perangkat Pemerintah 

Daerah kota Pati. Hal ini dimuat di Isknews.com (Lintas Pati) yang menyatakan 

bahwa adanya kejanggalan pada pembangunan tiga jembatan di Kecamatan Kayen 

Kabupaten Pati menyeret nama Bupati Pati Budiyono. Budiyono dilaporkan oleh 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Pakso karena diduga selewengkan 

dan melakukan tindak pidana korupsi anggaran Provinsi Jawa Tengah. Menurut 

keterangan Ketua Devisi Penindakan LSM Garuda Paksi Muhammad Syaifudin 

menjelaskan bahwa laporan keuangan yang didasari adanya dugaan 

penyelewengan anggaran sebesar Rp 1,7 milyar yang dilakukan oleh Bupati Pati 

Budiyono untuk pembangunan jembatan di desa Kedung Ketek, desa Slungkep 

sebesar Rp 750 juta dan jembatan Kedung Buyut desa Sumbersari sebesar Rp 500 

juta. 
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“Adapun sumber dana pada pembangunan tiga proyek jembatan tersebut 

berasal dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Perda Jawa 

Tengah nomor 5 tahun 2015 tentang APBD provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 

2016 dan Perda Jawa Tengah nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan APBD Jawa 

Tengah tahun 2016.” Jelasnya.Lanjut, laporan ini dilakukan atas dasar temuan dan 

investigasi dari team LSM Garuda Paksi bahwa pembangunan proyek tersebut 

penuh dengan kejanggalan.Ternyata, sumber pendanaan dari proyek 

pembangunan tersebut berasal dari swadaya masyarakat.Dana dari provinsi baru 

cair apada tanggal 14 November 2016.Padahal pembangunan tiga proyek tersebut 

sudah jadi dan dibangun jauh sebelum anggaran tersebut turun.Jadi bisa 

disimpulkan bahwa proyek tersebut fiktif. 

Dari penjelasan fenomena yang terjadi, seharusnya mendorong organisasi 

sektor publik untuk dapat mengelola jasa pelayanan publik secara baik dan 

bertanggungjawab guna meningkatkan kinerja nya.Agar kinerja semakin 

meningkat maka diperlukan kerjasama serta adanya komitmen di setiap individu 

pada suatu organisasi, Untuk itu perlu adanya komitmen organisasi yang 

menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran 

(goal) yang ingin dicapai organisasi (Mowday, 1979).Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja OPD salah satu diantaranya adalah kejelasan sasaran 

anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan OPD untuk menyusun 

rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah 

daerah,sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan 
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kata lain kualitas anggaran dapat menetukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintah daerah (Nadirsyah,2012). 

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 

bentuk angka dan dinyatakan moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan 

untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena 

rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter,maka anggaran 

seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan 

kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan 

akan dikuantifikasikan dalam satuan uang,sehingga dapat diukur pencapaian 

efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.  

Anggaran memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan program-

program pemerintah. Pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya untuk 

menggerakkan pembangunan sosial, ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat.Laju pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari efektifitas 

manajemen keuangan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran 

yang sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas.Sebaliknya, pengelolaan dan 

pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas 

mencerminkan perencanaan daerah yang relatif lemah dan dapat menyebabkan 

pembangunan suatu daerah menjadi terhambat. 

Dalam proses penyusunan, anggaran memiliki dampak langsung terhadap 

manusia. Oleh karena itu,terdapat perilaku-perilaku manusia yang akan timbul 

sebagai akibat dari anggaran, baik yang bersifat perilaku positif maupun perilaku 
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yangnegatif. Perilaku yang positif akan timbul jika tujuan  pribadi masing-masing 

manajer selaras, serasi dan seimbang dengan tujuan perusahaan (goal congruence) 

dan manajer mempunyai kemauan untuk memenuhinya. Sebaliknya tindakan 

negative seperti budgetary slack (Warindrani, 2006 : 99). 

Dengan penyusunan anggaran , usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak 

berhasil apabila ditunjang oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan 

dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang. Perusahaan yang 

berkecenderungan memandang kedepan,akan selalu memikirkan apa yang 

mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaan 

nya ,perusahaan-perusahaan ini tinggal berpegang pada semua rencana yang telah 

disusun sebelumnya. Dimana, bagaimana, mengapa, kapan, adalah pertanyaan-

pertanyaan yang selalu mereka kembangkan dalam kegiatan sehari-hari. Karena 

itu, Heckrets dan Wilson mengatakan bahwa manfaat utama dari business 

budgeting adalah dapat ditentukannya kegiatan-kegiatan yang profitable yang 

akan dilakukan. 

Proses penganggaran dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti Top 

Down, Button Up dan Campuran. Seperti yang dikemukakan Anthony dan 

Govindarajan (2005), bahwa proses penyusunan anggaran bisa bersifat “atas ke 

bawah” atau “bawah ke atas” dan yang terakhir disebut dengan penganggaran 

partisipatif. Proses penganggaran dengan metode campuran ini disebut juga 

dengan metode partisipatif,dimana semua lini terlibat dalam penyusunan 

anggaran. Proses penyusunan anggaran partisipatif seringkali memungkinkan 

manajemen puncak untuk lebih memahami masalah yang dihadapi oleh karyawan, 
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dan karyawan jauh lebih dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh 

manajemen puncak (Blocher,2007). 

Proses penyusunan anggaran di Kabupaten Pati melibatkan banyak partisipasi 

baik dari unsure pemerintah,legislatif maupun masyarakat. Penyusunan anggaran 

terdiri dari beberapa tahapan mulai dari penetapan skala prioritas program dan 

kegiatan, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), tahap penyusunan 

anggaran dari masing-masing dinas atau instansi, penelitian oleh tim anggaran 

pemerintah daerah (TAPD),pembahasan oleh legislative dan diakhiri 

penetapannya oleh legislative bersama pemerintah daerah. 

Kesenjangan anggaran adalah perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh 

bawahan dari jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi (Anthony dan 

Govindarajan, 2005). Tiga penyebab utama manajer melakukan senjangan 

anggaran (budgetary slack) menurut Falikhatun (2007:2) adalah : (a) Orang-orang 

yang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus dimata 

atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya, (b) Senjangan anggaran selalu 

digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian. Jika tidak ada kejadian yang 

tidak terduga, yang terjadi manajer tersebut dapat melampaui atau mencapai 

anggarannya, (c) Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian 

sumberdaya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Basyir pada tahun 2016, yang 

berjudul “Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri dan Kapasitas Individu 

terhadap Budgetary Slack pada SKPD Pemerintah Kota Samarinda” 
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menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap budgetary slack. Ketika partisipasi anggaran yang dilakukan oleh 

bawahan semakin besar, maka akan menimbulkan budgetary slack yang 

semakinbesar pula. Sehingga atasan harus ikut langsung berpartisipasi aktif dalam 

proses penyusunan anggaran, karena bawahan cenderung melakukan tindakan 

disfungsional seperti budgetary slack dalam penyusunan anggaran. 

Perbedaan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Basyir pada tahun 

2016 yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri dan 

Kapasitas Individu terhadap Budgetary Slack pada SKPD Kota Samarinda”, 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu disini peneliti 

menambahkan satu variabel yaitu Penekanan Anggaran. Perbedaan selanjutnya 

yaitu dapat dilihat dari segi objek, jika pada penelitian sebelumnya objek 

penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah kota Samarinda, maka pada 

penelitian kali ini yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah kota Pati.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitiingin 

melakukan penelitian dengan mengambil judul yaitu “Pengaruh Partisipasi 

Anggaran,Informasi Asimetri,Kapasitas Individu dan Penekanan Anggaran 

terhadap Budgetary Slack (Studi Empiris Pada OPD di Pemerintahan 

Kabupaten Pati)”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Begitu luasnya pengaruh partisipasi anggaran, informasi asimetri, 

kapasitas individu dan penekanan anggaran terhadap budgetary slack, maka untuk 

menghindari adanya kesalahan pandangan karena luasnya permasalahannya maka 

ruang lingkup dalam penelitian inidibatasi pada masalah berikut ini : 

1. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

pemerintah kabupaten Pati. 

2. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) pemerintah kabupaten Pati. 

3. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa kuesioner yang 

diberikan langsung pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

pemerintah kabupaten Pati. 

4. Variabel yang diteliti yang mempengaruhiBudgetary Slackpada 

pemerintahan yaitu berupa partisipasi anggaran, informasi asimetri, 

kapasitas individu dan penekanan anggaran. 

1.3 Perumusan Masalah 

Dana dari pemerintah yang seharusnya digunakan untuk biaya 

pembangunan tiga jembatan di Kecamatan Kayen malah diselewengkan oleh 

mantan Bupati Pati Budiyono.Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi 

dan juga dibagikan oleh beberapa perangkat daerah lainnya.Sebagai organisasi 

sektor publik, seharusnya dapat mengelola jasa pelayanan publik dengan baik dan 

bertanggungjawab guna meningkatkan kinerjanya. 
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Berdasarkan permasalahan utamayang telah dijelaskan tersebut, maka 

dapat dirumuskan permasalah sebagai berikut : 

1. Bagimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap budgetary slack? 

2. Bagaimana pengaruh informasi asimetri terhadap budgetary slack? 

3. Bagaimana pengaruh kapasitas individu terhadap budgetary slack? 

4. Bagaimana pengaruh penekanan anggaran terhadap budgetary slack? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

budgetary slack. 

2. Untuk menguji bagaimana pengaruh informasi asimetri terhadap 

budgetary slack. 

3. Untuk menguji bagaimana pengaruh kapasitas individu terhadap 

budgataery slack. 

4. Untuk menguji bagaimana pengaruh penekanan anggaran terhadap 

budgetary slack. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam 

kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi yang baik 
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terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar 

terciptanya pemerintah yang baik. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan dan memperluas 

pengetahuan serta wawasan mengenai masalah yang diteliti, sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang luas dan jelas mengenai kesesuaian 

fakta lapangan dengan teori yang ada. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan referensi yang 

berguna apabila akan melakukan penelitian berikutnya pada bidang 

yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 


