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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi dan modernisasi dalam bidang industri hampir menyisihkan 

keinginan karyawan yang mau bekerja, namun demikian karyawan akan tetap 

dibutuhkan oleh perusahaan, sebab tanpa karyawan suatu perusahaan mustahil 

dapat berjalan dengan sendirinya. Karyawan selalu terlibat dalam setiap proses 

manajemen maupun operasional dalam sebuah perusahaan, keterkaitan 

kompensasi dengan kinerja karyawan sangatlah signifikan.setiap organisasi 

menerapkan sistem kompensasi secara fleksibel dan bebas sesuai dengan kondisi 

masing-masing. Sistem mana yang dirasa tepat untuk memberikan kompensasi 

kepada pekerja dengan harapan dapat meningkatkan kinerja. Kompensasi dalam 

bentuk finansial adalah penting bagi karyawan, sebab dengan kompensasi ini 

mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung, terutama kebutuhan 

fisiologisnya. Namun demikian, tentunya pegawai juga berharap agar kompensasi 

yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan. Kompensasi 

dalam bentuk non finansial juga sangat penting bagi pegawai terutama untuk 

pengembangan karir mereka. 

Kinerja (performance) adalah gambaran tentang tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi.Kinerja yang diraih oleh suatu organisasi pada dasarnya merupakan 
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prestasi para anggota organisasi itu sendiri, mulai dari tingkat atas sampai pada 

tingkat bawah. Visi dan Misi menjelaskan komitmen organisasi secara teori dan 

diharapkan dapat diwujudkan dengan cara kinerja organisasi yang baik sehingga 

dapat mencapai nilai tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan organisasi. 

Kinerja organisasi juga ditunjukkan oleh bagaimana proses 

berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Didalam proses 

pelaksanaan aktivitas selalu dilakukan monitoring, penilaian dan review atau 

peninjauan ulang terhadap kinerja sumber daya manusia. Melalui monitoring, 

dilakukan penilaian dan penilaian kinerja secara periodik untuk mengetahui 

pencapaian kemajuan kinerja dilakukan prediksi apakah terjadi dvviasi 

pelaksanaan terhadap rencana yang dapat mengganggu pencapaian tujuan.  

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat deviasi 

antara progres yang direncanakan dengan kenyataan. Apabila terdapat deviasi 

berupa progres yang lebih rendah daripada rencana, perlu dilakukan langkah-

langkah untuk memacu kegiatan agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan. Kinerja karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja yang lebih tinggi mengandung arti 

terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas yang lebih tinggi dari 
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penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada seorang karyawan dalam 

suatu organisasi atau perusahan. 

Anggaran sebagai penilai kinerja.Hal ini berarti dalam konteks hubungan 

antara pihak eksekutif (pemerintah) dengan legislatif (DPRD).Berdasarkan PP 

No.3 Tahun 2007.Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah diwajibkan untuk 

menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dalam hal 

ini diwakili oleh kepala daerah kepada DPRD.Salah satu penjelasan yang ada 

dalam laporan itu adalah penjelasan pengelolaan keuangan daerah secara makro, 

termasuk pendapatan dan belanja daerah di dalamnya. Laporan tersebut akan 

menjelaskan kinerja eksekutif pada satu tahun anggaran.Menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah diubah dengan Permendagri 

Nomor 59 Tahun 2007 bahwa anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

Anggaran merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi, baik 

organisasi sektor swasta ataupun sektor publik.Anggaran adalah suatu rencana 

yang pada umumnya dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, dan biasanya dalam 

bentuk uang yang digunakan untuk menunjukkan suatu perolehan dan 

penggunaan sumber-sumber organisasi.Suatu anggaran harus terorganisasi secara 

rapi, rinci, jelas, dan komprehensif. 
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Sementara di pemerintahan daerah, makna partisipasi adalah pelibatan 

SKPD dalam penyusunan anggaran daerah (APBD). Kepala SKPD (sekretariat, 

dinas, badan, kantor, inspektorat, dan satuan polisi pamongpraja) merupakan 

pengguna anggaran/pengguna barang, yang diberi kesempatan untuk mengajukan 

usulan terkait dengan pelaksanaan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) SKPD yang 

dipimpinnya.Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD, yang secara substansi harus 

sesuai dengan Tupoksi SKPD bersangkutan dan sudah disetujui target kinerja dan 

pagu anggarannya dalam KUA dan PPAS. RKA-SKPD inilah yang disebut 

sebagai dokumen anggaran partisipatif di Pemda secara internal terkait penentuan 

alokasi anggaran dan target kinerja yang akan diakomodasi di dalam RAPBD dan 

akhirnya dalam perda APBD. 

Partisipasi anggaran dibutuhkan agar anggaran yang dibuat bisa lebih 

sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.Partisipasi merupakan konsep 

dimana seorang bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sampai 

tingkat tertentu bersama atasannya. Dengan kata lain bawahan dan atasan 

memiliki suara dalam proses manajemen.  

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat 

terhadap nilai dan tujuan (goal) yang ingin dicapai organisasi.Komitmen 

organisasi merupakan salah satu faktor penting bagi kelanggengan suatu 

organisasi. Tanpa adanya komitmen organisasi yang kuat dalam diri individu, 

tidak akan mungkin suatu organisasi dapat berjalan dengan maksimal. Komitmen 

organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang karyawan memihak pada salah 
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satu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta memiliki niat untuk 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.Suatu organisasi 

harus memberi perhatian yang penuh dan dapat membuat karyawan percaya 

terhadap organisasi, agar dapat diperoleh komitmen karyawan. Apabila komitmen 

karyawan telah diperoleh maka akan didapatkan karyawan yang setia, dan mampu 

bekerja dengan baik untuk suatu kepentingan organisasi. 

Fenomena dalam penelitian ini adalah bahwa dalam penganggaran 

partisipatif dianggap belum mempunyai sistem yang mapan karena sistem yang 

digunakan selama ini pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia masih 

bersifat sebagian manual karena belum mampunya menggunakan teknologi 

sehingga penerapannya pun belum optimal. Sehingga tujuan atau sasaran yang 

telah ditatapkan sebelumnya belum tercapai dengan secara baik. Pemerintah pusat 

sangat mengharapkan adanya partisipasi anggaran yang baik terhadap kinerja agar 

hasil yang dicapai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan,sehingga 

penggunaan anggaran dapat terealisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. 

Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa peneliti mempunyai hasil 

dalam penelitian mereka seperti, Menurut Elizar Sinambela (2003), terdapat 

hubungan yang positif antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan signifikan  

terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian Lily Marisna menemukan pengaruh 

Partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja. dan komitmen organisasi 

terhadap  kinerja terdapat hubungan positif dan signifikan. Sedangkan partisipasi 

penyusunan anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja terdapat 
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hubungan positif. Sedangkan pada hasil penelitian Essy Refikha (2008)  

mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi 

anggaran terhadap kinerja SKPD Pemerintah Daerah. Dan komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Daerah. Sedangkan penelitian 

menurut Deby Syahfitri (2012) Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) 

dan variabel Komitmen Organisasi (X2) secara simultan atau secara bersamaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja SKPD Pemerintahan Propinsi 

Sumatera Utara.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Penelitian ini 

dilakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera 

Utara sebagai objek penelitian karena pada pemerintahan ini sudah diterapkan 

sistem anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini disusun dengan judul“Pengaruh 

Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pada 

Badan Pengembangan Sumber daya Manusia  Provinsi Sumatera Utara”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

makaperumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja pada Badan  Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara ? 
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2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara ? 

3. Apakah Partisipasi Anggaran dan Komitmen organisasi berpengaruh 

simultan terhadap kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya 

ManusiaPemerintah Provinsi Sumatera Utara ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja pada 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pada 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan 

pemikiran dan dapat mengetahui serta mempelajari masalah-masalah yang 

berkaitan dengan partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Provinsi Sumatera 

Utara. 

2. Bagi organisasi sektor publik atau pihak yang terkait 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan pertimbangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya  Manusia 

Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan kebijakannya sehingga 

kinerja organisasi publik tersebut menjadi lebih baik 

3. Bagi akademisi 

Hasil dari penelitian ini bagi para akademisi bisa dijadikan sebagai 

bahan informasi tambahan dan masukan bagi peneliti yang berminat 

meneliti permasalahan yang sama, khususnya untuk memahami partisipasi 

anggaran terhadap kinerja pemerintahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kinerja 

2.1.1. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah gambaran keadaan menurut kondisi apa adanya yang 

disampaikandi dalam seperangkaat indikator yang sesuai dengan karakteristiknya. 

Indikator adalah ukuran yang menggambarkan suatu keadaan tertentu dari suatu 

objek yang sedang diukur, baik didalam ukuran kuantitatifmaupun kualitatif. 

Menurut Wibowo: 

“Kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana yang telah 

disusun tersebut. Implementasi kerja dilakukan oleh sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan 

kepentingan. Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan 

sumber daya manusianya akan memengaruhi sikap dan perilakunya 

dalam menjalankan kinerja.”
1
 

 

Menurut Juliansyah Noor: 

“Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 

pencapaian hasil individu dihubungkandengan visi yang diemban 

suatu organisasi, serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu 

kebijakan operasional.”
2
 

 

 Menurut Moecheriono:  

“Kinerja atau ferformance merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang 

dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.”
3
 

                                                           
1
Wibowo.Manajemen Kinerja: Edisi Keempat, Cetakan Keempat: Rajawali Pers, 

jakarta, 2014 Hal.3 

2
Juliansyah Noor, Penelitian IlmuManajemen,TinjauanFilosofisdanPraktis,Edisi 

Pertama: Prenadamedia Group, Jakarta 2013, hal 270 
3
Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Edisi Revisi, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2014, hal 95 
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Menurut Ruky, “kinerja merupakan suatu bentuk usaha kegiatan 

atauprogram yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi 

atau perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan prestasi 

karyawan.”4 

 

Menurut Mangkunegara,“kinerja merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawan yang diberikan 

kepadanya.”
5
 

 

Kinerja organisasi juga ditunjukkan oleh bagaimana proses 

berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Didalam proses 

pelaksanaan aktivitas selalu dilakukan monitoring, penilaian dan review atau 

peninjauan ulang terhadap kinerja sumber daya manusia. Melalui monitoring, 

dilakukan penilaian dan penilaian kinerja secara periodik untuk mengetahui 

pencapaian kemajuan kinerja dilakukan prediksi apakah terjadi deviasi 

pelaksanaan terhadap rencana yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. 

 

2.1.2. Pengukuran Kinerja 

 Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi 

suatu organisasi, pengukuran kinerja bermanfaat untuk: 

1.  Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang 

dalamorganisai terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. 

                                                           
4
Widha Mandasari,UpayaPeningkatan Kinerja Karyawan Operasional 

melaluiMotivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja (Studi Kasus Pada Lembaga 

Penyiaran Publik RRI Semarang),Program Study Manajemen, Universitas Dian Nuswantoro 

Semarang., Hal 4 

5
Ibid, Widha Mandasari, Hal. 4 
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2.  Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari 

mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 

3.  Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut 

4.  Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih 

konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan 

memberi “reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut. 

Dari beberapa pengertian dan penjabaran tentang pentingnya 

pengukurankinerja yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan 

bahwapengukurankinerjadapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu 

organisasi dalam kuun waktu tertentu dan hasil pengukuran kinerja dapat 

dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan organisasi di masa 

yang akan datang. 

Menurut Wibowo menyebutkan bahwa: 

“Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui 

apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana 

yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai 

jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan.”
6
 

 

3.1.3. Penilaian Kinerja  

Kinerja secara umum dipahami sebagai suatu catatan keluaran hasil pada 

fungsi jabatan atau seluruh aktifitas kerjanya dalam periode waktu tertentu. Secara 

                                                           
6
Wibowo, Op, Cit, Hal 155 
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singkat kinerja disebutkan sebagai suatu kesuksesan didalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. 

Tujuan penilaian kinerja adalah sebagai alat diagnostic dan proses penilai 

terhadap pengembangan individu, tim dan organisasi. Manajemen kinerja 

merupakan suatu proses yang dirancang untuk menghubungkan tujuan organisasi 

dengan tujuan individu, sehingga kedua tujuan tersebut bertemu. Kinerja juga 

dapat merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas yang diselesaikan oleh seorang 

dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur.Kinerja dapat diukur dari segi 

efisiensi, efektifitas, serta kesehatan organisasi. Efisiensi mencakup : administrasi; 

penganggaran; waktu penyelesaian; tenaga pelaksana program; sarana, alat dan 

bahan. Sedangkan efektifitas mencakup lebih sempurna dalam mencapai tujuan. 

Menurut Wibowo, “Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian 

tentang seberapa baik pekerja telah melaksanakan tugasnya selama periode 

waktu tertentu”.
7
 

 

Menurut Mardiasmo, “Penilaian Kinerja dilakukan untuk mengetahui 

tingkat efesiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.”
8
 

 

Dalam organisasi perusahaan bahwa tujuan penilaian kinerja perusahaan 

adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat likiuditas suatu organisasi (Perusahaan), 

dimana yang dimaksud likuiditas adalah kemampuan organisasi dalam 

memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat 

ditagih. 

                                                           
7
 Wibowo, Op,Cit, Hal 188 

8
 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit ANDI, Edisi Keempat, 

Yognyakarta,2009, Hal 42 
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2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas suatu organisasi, dimana yang 

dimaksud dengan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi baik kewjiban jangkah panjang maupun kewajiban jangkah 

pendek. 

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitasatau frofitabilitas dari suatu 

organisasi, dimana dalam hal ini yang dimaksud dengan rentabilitas 

dan protablitas. 

 

3.1.4. Dimensi Kinerja 

Menurut Ihyaul Ulum, “Penilaian Kinerja merupakan sebuah istilah 

yang mempunyai banyak arti. Kinerja bisa berfokus pada input, misalnya 

uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis atau 

birokrasi.”
9
 

 

Dalam hal ini ada beberapa  bahwa dimensi dari kinerja karyawan sebagai 

berikut:  

1. Quantity of works (kuantitas kerja)  

2. Quality of work (kualitas kerja)  

3. Job knowledge (pengetahuan atas pekerjaan)  

4. Creativeness (kreatifitas)  

5. Coorporation (kerja sama)  

6. Dependability (kesadaran diri)  

7. Initiative (inisiatif)  

8. Personal qualities (kualitas pribadi) 

                                                           
9
Ihyaul Ulum, Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, Penerbit Bumi 

Aksara, Jakarta, 2009 Hal.19 
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2.1.5.Faktor- Faktor Penilaian Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja yaitu: 

(1)Kemampuan mereka, (2) Motivasi, (3) Dukungan yang diterima, (4) 

Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, (5) Hubungan mereka dengan 

organisasi. Berdasarkan pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja individu maupun 

kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh  kemampuan alami 

atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan berprestasi. 

 

2.1.6.Indikator Kinerja 

Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan 

sesuatu yang dapat dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau 

melihat bahwa kinerja setiap hari dalam perusahaan dan perseorangan terus 

mengalami peningkatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  

kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberikan kontribusi kepada organisasi antara lain termasuk:  

1. Kuantitas kerja 

dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya Standar inivolume 

kerja yang seharusnya (standar kerja normal) dengan kemampuan 

sebenarnya.  

2. Kualitas kerja  

Standar ini lebih menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan  volume 

kerja.  
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3. Pemanfaatan waktu  

Yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijaksanaan. 

Berdasarkan keseluruhan definisi diatas dapat dilihat bahwa kinerja 

karyawan merupakan output dari penggabungan faktor-faktor yang penting yakni 

kemampuan dan minat, penerimaan seorang pekerja atas penjelasan delegasi tugas 

dan peran serta tingkat seorang pekerja atas penjelasan delegasi tugas. Semakin 

tinggi faktor-faktor diatas, maka semakin besarlah kinerja karyawan yang 

bersangkutan. 

 

2.1.7.Manfaat Pengukuran Kinerja 

Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga 

pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi 

sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang 

publik.Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga 

sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial 

keorganisasian.menyebutkan beberapa manfaat pengukuran kinerja baik untuk 

internal maupun eksternal organisasi sektor publik, yaitu: 

a. Memastikan pemahaman para pelaksana akun ukuran yang digunakan 

untuk pencapaian kinerja. 

b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.    

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya 

dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki 

kinerja. 
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c.  Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi 

pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang 

telah disepakati. 

d.  Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja organisasi. 

e.  Mengidentifikasikan apakah kepuasan sudah terpenuhi. 

f.  Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

g. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara pasti 

h. Menunjukan peningkatan perlu dilakukan. 

i. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

 

2.2. Anggaran 

2.2.1. Pengertian Anggaran 

The National Committe on Govermental Accounting (NGGA), yang saat 

ini telah diubah Govermental Accounting Standards Board (GASB). 

Mendefenisikan anggaran (Budget) sebagai Rencana operasi keuangan yang 

mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang 

diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentutentang apa yang 

akan terjadi, tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhiapa yang terjadi 

agar sesuai dengan ramalannya. 

 Pada dasarnya anggaran merupakan rencana kerja organisasi dimasa 

mendatang. Proses penyiapan anggaran disebut penganggara. Anggaran memiliki 



18 

 

kemiripan dengan ramalan dan proyeksi.Tetapi antara anggaran dan ramalan 

maupun proyeksi memiliki perbedaan Ramalan adlah prediksi. 

 Menurut Munandar dalam buku  Adanan Silaban dan Meilinda, 

“Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan.”
10

Yang dinyatakan dalam unit 

(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangkah waktu (periode) tertentu yang akan 

datang dapat disimpulkan Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara 

kuantitatif dalam unit moneter untuk periode satu tahun. 

Menurut  Rimbun C.D. Sidabutar  “Anggaran adalah pedoman kerja di 

waktu mendatang.”
11

Anggaran diterima secara luas sebagai fokus aktivitas 

perencanaan jangkah pendek perusahaan dan dasar dari sistem pengendalian. 

Menurut Darsono dan Ari Purwanti dalam buku penganggaran“Anggaran 

adalah Rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang.”
12

 
 

Menurut Indra Bastian, “Anggaran dapat di interprestasikan sebagai 

paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang 

di harapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa peroide mendatang.”
13

 
 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu alat 

penting dalam perencanaan, pengendalian serta penilaian kinerja manajemen yang 

dinyatakan dalam suatu ukuran tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dalam 

waktu yang relatif singkat. 

                                                           
10

Adanan Silaban & Melinda, Sistem Pengendalian Manajemen.Lembaga Penerbit 

Universitas HKBP Nommensen 2017, Hal.227 

11
Rimbun, Akuntansi Keperilakuan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 

cetakan pertama, 2016 Hal. 88 
12

Darsono & Ari Purwanti. Penganggaran Perusahaan: Teknik Mengetahui dan 

Memahami Penyajian Anggaran Perusahaan sebagai Pedoman Pelaksanaan dan 

Pengendalian Aktivitas Bisnis ,EdisiKedua, Jakarta, Mitra Wacana Media  2010, Hal.1 
13

Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Edisi Ketiga, salemba Empat, 2010, Hal. 191 
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2.2.2. Karakteristik Anggaran 

 Anggaran merupakan alat penting dalam perencanaan dan pengendalian 

jangka pendek yang efektif dalam organisasi.Suatu anggaran operasi biasanya 

meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang 

direncanakan untuk satu tahun itu. 

Menurut Adanan dan Meilinda, Anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha 

2. Anggaran dinyatakan dalam satu keuangan, walaupun satuan 

keuangan tersebut dibantu dengan data non keuangan. 

3. Anggaran umumnya meliputi periode satu tahun 

4. Anggaran merupakan komitmen manajemen; yang berarti bahwa 

manejer mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang 

dianggarkan. 

5. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejawab yang lebih 

tinggi dari penyusun anggaran. 

6. Anggaran yang telah disetujui diubah hanya jika kondisi 

khususSecaraperiodik, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran kemudian selisihnya dianalisis dan dijelaskan
14

 

 

2.2.3. Fungsi Anggaran 

Banyak ahli mengemukakan mengenai fungsi dari anggaran.Secara umum 

anggaran merupakan rencana jangka pendek atau panjang yang disusun oleh 

perusahaan.banyak perusahaan menerapkan sistem anggaran dalam kegiatan 

operasionalnya karena anggaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi Perencanaan 

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan jangka pendek dan 

kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan 

                                                           
14

Adanan Silaban & Melinda, Op.Cit, Hal.228 
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program, atau bagian dari program dalam jangka pendek umumnya satu 

tahun. 

2. Fungsi Koordinasi 

Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan 

tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi agar dapat 

bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan. 

3. Fungsi Komunikasi 

Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tingkatan 

organisasi berkomunikasi dan berperan dalam proses anggaran. 

Selanjutnya setiap orang yang bertanggung jawab terhadap anggaran harus 

dinilai mengenai prestasinya melalui laporan pengendalian produk. 

4. Fungsi Motivasi 

Anggaran berfungsi sebagai alat memotivasi para pelaksana di 

dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. 

5. Fungsi Pengendalian 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, karena 

anggaran yang telah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana 

yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut. 

6. Fungsi Pendidikan 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, karena 

anggaran yang telah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana 

yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut. 
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Dalam organisasi pemerintahan fungsi dalam anggaran sektor publik  

adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool) 

4. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool) 

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination 

andCommunication Tool) 

6. Anggaran sebagai alat penilaian Kinerja (PerformanceMeasurement 

Tool) 

7. Anggaran sebagai alat untuk Menciptakan ruang publik (PublikSphere) 

 

2.2.4. Partisipasi  Anggaran 

Patisipasi adalah suatu proses pengambialan keputusan bersama oleh dua 

belah pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat 

keputusan tersebut. 

Menurut Silmilian: 

“partisipasi anggaran yaitu proses yang melibatkan jajaran 

organisasi dalam menetapkan sebuah rencana. Berdasarkan 

pengertian di atas dapat disimpulkan partisipasi anggaran 

merupakan proses untuk menyusun sebuah anggaran secara 

bersama-sama dengan pihak atasan maupun pihak bawahan sehingga 

dihasilkan anggaran yang sesuai dengan target organisasi”
15

. 

 

                                                           
15

Nanik Ermawati, Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 

dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Pemoderasi(Study kasus SKPD Kabupaten 

Pati),Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Muria Kudus, Vol. 6 No. 2 Juli 2017, hal 143. 
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Menurut Ilmawan,“Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan 

semua tingkatan manajemen dalam menyusun anggaran.”
16

 

 

Menurut Halik,“Partisipasi anggaran merupakan gabungan dari 

pendekatan top down dan bottom up."
17

 

 

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. 

1. Keterlibatan Bawahan dalam penyusunan anggaran (Bottom Up) 

2. Anggaran Partisipatif 

 

2.2.5. Manfaat Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Dalam hal ini bahwaManfaat dari partisipasi penyusunan anggaran adalah 

semakin banyak aparat pemerintah yang terlibat dalam partisipasi anggaran maka 

semakin mudah dan cepat dalam menyusun anggaran. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari partisipasi anggaran yaitu : 

1. Memacu peningkatan moral dan inisiatif untuk mengembangkan ide dan 

informasi pada seluruh tingkat manajemen. 

2. Meningkatkan group cohesiveness yang kemudian meningkatkan kerjasama 

antar individu dalam pencapaian tujuan 

                                                           
16

Nanik Ermawati,Op.Cit, hal. 143 
17

Hanifatuz Zahro dan Indra Juniarti, Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap 

Kinerja Manajerial Dengan persepsi Keadilan Anggaran dan Komitmen Tujuan Anggaran 

sebagai Variabel intervening (Study Kasus Pada Universitas Diponegoro), Universitas 

Diponegoro  Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2016 hal. 133 

 



23 

 

3. Terbentuknya group internalization yaitu penyatuan tujuan individu dan 

organsiasi 

4. Menghindari tekanan dan kebingungan dalam melaksanakan pekerjaan 

5. Manajer menjadi tanggap pada masalah-masalah sub unit tertentu serta 

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketergantungan antar 

departemen. 

 

2.2.6. Faktor-faktor Penting dalam Penganggaran Partisipatif 

Efektif tidaknya penganggaran partisipatif di organisasi pemerintahan sangat 

tergantung pada beberapa faktor, di antaranya: 

• Keterlibatan masyarakat banyak. Semakin banyak masyarakat yang 

terlibat, maka keragaman permasalahan juga akan semakin besar, 

sehingga mempermudah pemetaannya. Masyarakat yang terlibat 

semestinya masyarakat yang bersinggungan langsung dengan objek dan 

kinerja anggaran daerah. 

• Efektifitas saluran penganggaran. Pihak-pihak yang melakasanakan 

Musrenbang (khususnya Bappeda) semestinya dapat menangkap semua 

permasalahan dan kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat dan 

merumuskan solusi awal atas permasalahan/kebutuhan tersebut. Tidak 

boleh terjadi distorsi sehingga mengaburkan esensi persoalan yang 

sebenarnya. 

• Penentuan target kinerja atau solusi. Persoalan/kebutuhan yang 

teridentifikasi kemudian dipecahkan dengan menetapkan target kinerja 
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yang hendak dicapai. “Besaran” target kinerja ini sangat ditentukan oleh 

lingkup, besaran, dan waktu kegiatan yang dibutuhkan. Bisa saja sebah 

kebutuhan tidak dapat dipenuhi selama satu tahun anggaran karena 

keterbatasan kapasitas SKPD atau keterbatasan dana. 

• Akurasi pengalokasian sumberdaya. Besaran alokasi anggaran untuk 

program/kegiatan harus menganut konsep 3E (ekonomis, efisien, efektif) 

yang disebut juga value for money. Kelebihan alokasi dalam suatu 

program/kegiatan menyebabkan terjadinya dana menganggur (idle funds) 

yang pada akhirnya menjadi sisa lebih anggaran (SILPA) pada akhir 

tahun. Oleh karena itu, penentuan standar harus dilakuan sebaik mungkin 

dengan besaran mark-up sekecil mungkin (reasonable). 

 

2.2.7.  Keunggulan Partisipasi Anggaran 

 Dalam hal ini yang menjadi keunggulan partisipasi anggaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan anggaran akan dapat lebih mudah diterima apabila anggaran 

tersebut barada dibawah pengawasan manejer. 

2. Penganggaran partisipasi menghasilkan pertukaran informasi yang efektif 

antara pembuat dan pelaksana anggaran . 

Partisipasi anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam menaikkan 

kinerja perusahaan serta dapat menghasilkan keputusan denga kualitas 

yang tinggi.Setiap anggota dalam organisasi diberikan tanggung jawab 

terhadap keputusan yang dihasilkan bersama. Keputusan bersama yang 
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dihasilkan tersebut akan menimbulkan komitmen yang kuat terhadap 

pencapaian tujuanorganisasi dan akhirnya mampu menaikkan kinerja. 

2.2.8. Kelemahan Partisipasi Anggaran 

Yang menjadi kelemahan dalam partisipasi anggaran adalah sebagai 

berikut: 

Pembuatan standar yang terlalu tinggi atau rendah sejak yang dianggarkan 

menjadi tujuan manejer 

1. Slack anggaran adalah perbedaan antara jumlah sumber daya yang 

sebenarnya diperlukan untuk untuk menyelesaikan tugas secara efesien 

dengan jumlah yang diajukan manejer yang bersangkutan untuk 

mengerjakan tugas yang sama. 

2. Prosedur Paripaction, atau partisipasi semua yang mempunyai arti bahwa 

perusahaan menggunakan partisipasi dalam penyusunan anngarannya 

padahal sebenarnya tidak. Dalam hal ini bawahan terpaksa menyatakan 

persetujuan terhadap keputusan yang akan diterapakan karena organisasi 

membutuhkan persetujuan mereka. 

Kelemahan- kelemaha tersebut harus menjadi perhatian manajemen 

didalam organisasi agar kemungkinan untuk dapat di minimalisir sejak 

dini.Penetapan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat diatasi dengan 

mengajak manejer untuk berpartisipasi dalam menentukantarget anggaran yang 

tinggi atau rendah tersebut sehingga realistis untuk dicapai. 
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2.3. Komitmen Organisasi 

Organisasi sering dipahami sebagai suatu kelompok orang yang 

berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan 

atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Organisasi sektor publik 

merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri.Disebut 

sebagai entitas ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, 

bahkan dapat dikatakan sangat besar.Organisasi sektor publik juga melakukan 

transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan.Berdasarkan Kepmendagri 13 tahun 

2006 organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala 

daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Menurut Griffin, 

komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang 

individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Seorang individu yang 

memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota 

sejati organisasi. Komitmen organisasi yang kuat ataupun tinggi akan mendorong 

seorang individu untuk berusaha mencapai tujuan organisasi serta juga 

meningkatkan kinerja yang tinggi. 

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri 

individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi 

sesuai dengan tujuan dan meletakkan kepentingan organisasi di atas kepentingan 

pribadinya.komitmen organisasi menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat 

terhadap nilai dan sasaran (goal) yang ingin dicapai olehorganisasi. Komitmen 

organisasi bisa tumbuhdisebabkan karena individu memiliki ikatanemosional 
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terhadap organisasi yang meliputidukungan moral dan menerima nilai yang ada 

didalam organisasi serta tekad dalam diri untukmengabdi kepada organisasi 

Menurut Manogran  dalam Ahmad,“komitmen organisasi adalah tingkat 

dimana suatu karyawan mengindentifikasikan dengan organisasikan dan 

ingin melanjutkan dengan aktif mengambil bagian didalamnya.”
18

 

 

Niva Anola, “Komitmen organisasi meliputi 3 sikap yaitu: (1) rasa 

mengindentifikasi dengan tujuan organisasi, (2) rasa keterlibatan dengan 

tugas organisasi dan (3) rasa kesetiaan pada organisasi”
19

 

 

2.3.1. Komponen Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu : 

a. Affektive Commitment 

Affektive Comitment terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari 

organisasi karena adanya ikatan emosional, (emotional attachment). 

b. Continuance Comitment 

Continuance Comitment muncul apabila karyawan tetap bertahan pada 

suatu organisasi karena membutuhkan gajidan keuntungan lain atau karena 

karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain, karena dia membutuhkan 

(need to). 

c. Normative Commitment. 

Normative Comitment timbul dari nilainilai diri karyawan. Karyawan 

bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen 

terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan, jadi 

karena dia merasa berkewajiban (ought to). Komitmen dapat tercapai apabila 

                                                           
18

Ginanjar Apriansyah, Zirman dan Rusli,Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen 

Organisasi, Kepuasan Kerja, JOB-RELEVANT INFORMATION dan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Manejerial pada Perhotelan di Provinsi Riau, 2014, Hal 5 
19

Ibid,Ginanjar Apriansyah, Zirman dan Rusli,2014, Hal 5 
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individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi 

tanpa melihat jabatan dan kedudukan masing-masing individu, karena pencapaian 

tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat 

kolektif. 

 

2.3.2. Jenis komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi dapat didefenisikan sebagai kekuatan identifikasi 

individu yang berada dalam sebuah organisasi. 

Konsep ini dapat dibedakan menjadi beberapa komponen yaitu: 

1. Keinginan memelihara keanggotaan dalam organisasi 

2. Keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi 

3. Kesediaan bekerja keras sebagai bagian organisasi 

Setiap pegawai memilikidasar dan tingkah laku yang berbeda berdasarkan 

komitmen organisasi yang dimilikinya.Pegawai yang memiliki komitmen 

organisasi dengan dasar efektif memiliki tingkah laku berbeda dengan 

pegawai yang berdasarkan continuance begitupun dengan normatif. 

 

2.3.3. Dimensi Komitmen Organisasi 

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan 

perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini 

mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi 

yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi 

komitmen dapat juga berarti “Penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan 
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nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat 

yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut” Komitmen organisasi 

berhubungan dengan perasaan dan keyakinan karyawantentangorganisasi tempat 

dia bekerja secara keseluruhan. ada dua dimensi komitmen organisasi yaitu:  

1. Komitmen afektif, yaitu komitmen pada saat karyawan tersebut masuk ota 

suatu organisasi, senang, percaya, dan merasa baik berada di organisasi 

tersebut dan akan melakukan yang terbaik untuk organisasi.  

2. Komitmen yang kedua, yaitu komitmen continuance, ketika karyawan 

sudah tidak memiliki komitmen dan keinginan yang besar untuk berada di 

suatu organisasi tetapi mereka memikirkan penghasilan yang ditinggalkan 

terlalu besar seperti (kehilangan senioritas, keamanan kerja, pensiun, 

tunjangan kesehatan, dan sebagainya. 

 

2.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

 

Penelitian ini mendapat ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu 

yang beragam. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah 

bahwa saya mengurangi variabel-variabel yang digunakan peneliti terdahulu. 

Karena saat ini yang banyak menjadi permasalahan dalam organisasi adalah 

partisipasi anggaran dan  komitmen organisasi terhadap kinerja. Maka dari itu 

saya tertarik meneliti lebih lanjut tentang penelitian ini walaupn sebelumnya 

sudah ada yang melakukan peneliti terdahulu. 

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.  
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Tabel 2.1.  

Tinjauan Peneliti Terdahulu 

NO PENELITI JUDUL HASIL PENELITIAN 

1 Elizar Sinambela 

(2003)  

 

Pengaruh Partisipasi 

Dalam Penyusunan 

Anggaran Terhadap 

Kinerja Pegawai (Studi  

Empiris Pada Perguruan 

Tinggi Swasta di Kota 

Medan)  

 

 

1. Partisipasi dalam 

penyusunan anggaran 

telah diterapkan pada 

perguruan tinggi swasta 

di Kota Medan,  

2.Partisipasi 

penyusunan anggaran 

mempunyai pengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

pegawai.  

2 Lily Marisna 

 

 Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan anggaran 

dan Komitmen 

Organisasi terhadap 

Kinerja Dinas 

Kesejahteraan dan 

Sosial Provinsi 

Sumatera Utara  

 

1.Prtisipasi Penyusunan 

Anggaran berpengaruh 

Positif dan Signififikan 

Terhadap Kinerja. 

2.Motivasi berpengaruh 

Positif dan signifikan 

terhadap Kinerja 

3.Motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

4.Partisipasi 

penyusunan anggaran, 

Motivasi dan komitmen 

organisasi secara 

simultan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

3 Essy Refikha (2008)  Pengaruh Partisipasi 

Anggaran dan 

Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja 

SKPD Pemerintahan 

Kota Binjai.  

 

1. Tidak terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

partisipasi anggaran 

terhadap kinerja SKPD 

Pemerintah Daerah  

2. Adanya pengaruh 

yang signifikan antara 

komitmen organisasi 

terhadap kinerja SKPD  

pemerintah daerah.  

4 Deby Syahfitri 

(2012)  

 

Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggaran 

dan Komitmen 

Variabel Partisipasi 

Penyusunan Anggaran 

(X1) dan variabel 
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Organisasi Terhadap 

Kinerja SKPD 

Pemerintahan Propinsi  

Sumatera Utara  

 

 

Komitmen Organisasi 

(X2) secara simultan 

atau secara bersamaan  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Kinerja SKPD 

Pemerintahan Propinsi 

Sumatera Utara.  

 

2.5. Kerangka Konseptual 

Tujuan pada penelitian ini agar mengetahui sejauh mana pengaruh 

partisipasi anggaran, komitmen organisasi terhadap kinerja Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. 

 Gambar 2.1. Kerangka Konseptual 

        H1 

 

 

 H3 

 

H2 

  

 

           

     H2 

Berdasarkan tinjauan teori dan rumusan penelitian, diidentifkasi dua 

variabel independen yaitu partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi, satu 

variabel dependen yaitu kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kinerja BPSDM 

Provinsi 

Sumatera Utara 

(Y) 

Partisipasi  

Anggaran 

(X1) 

Komitmen 

Organisasi 

(X2) 
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Provinsi Sumatera Utara.Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat 

dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang sebelumnya.Secara skematis 

gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambar seperti gambar 

2.1 diatas. 

Anggaran dapat di interprestasikan sebagai paket pernyataan menyangkut 

perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang di harapkan akan terjadi dalam satu 

peroide mendatang. 

 

2.6.  Hipotesis Penelitian  

 Sesuai dengan gambar kerangka konseptual dapat dijelaskan bahwa 

variabel Partisipasi Anggaran (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) dan yang 

menjadi variabel (Y) adalah Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

2.6.1. Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja (H1) 

 Partisipasi anggaran menggambarkan keterlibatan pimpinan 

pertanggungjawaban mulai dari tingkat bawah, menengah, dan tingkat atas dalam 

proses partisipasi anggaran. Partisipasi pimpinam merupakan proses komunikasi 

yang baik, interaksi satu sama lain serta bekerja sama dalam organisasi guna 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

H1 : Partisipasi  Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
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2.6.2. Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja (H2) 

 Komitmen organisasi merupakan suatu dimana individu kepercayaan, 

keterikatan, serta perasaan memiliki organisasi sehingga individu tersebut akan 

lebih mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan 

pribadinya. 

H2 : Komitmen Organisasi berpengaruhpositif dan signifikan terhadap kinerja 

Badan Pengembangan   Sumber Daya Manusia. 

 

2.6.3. Partisipai Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja (H3) 

 Dari Partisipasi Anggaran tentunya akan melibatkan atasan 

pertanggungjawaban mulai dari tingkat bawah, menengah, dan tingkat atasan 

dalam partisipasi anggaran diamana anggaran yang disusun secara waktu yang 

bersamaan. 

 H3 :  Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi berpengaruh simultan 

terhadap kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian assosiatif kausal yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat. Sehingga ada variabel 

independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) 

.Dimensi waktu penelitian ini adalah cross sectional yaitu melibatkan satu waktu tertentu dengan 

banyak sampel. 

3.2. Populasi Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, 

transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek 

penelitian.Penelitian ini dilakukan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara.Populasi dalam penelitian ini adalah30 orang yang terdiri dari pejabat 

structural dan staff yang bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Sumatera Utara.Pemilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera 

Utara karena termasuk dalam organisasi sektor publik yang memiliki sistem anggaran 

partisipatif. 

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subject) dari unit populasi.Sampel yang diambil 

adalah 30 orang. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada purposive 

sampling.Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. 
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Kriteria dalam pemilihan sampel merupakan pejabat struktural dan staff di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia  Provinsi Sumatera Utara yang memiliki peran dalam proses penyusunan 

anggaran. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, merupakan sumber 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu berupa kuesioner. 

3.4. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Peneltian 

Variabel Pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel 

independen.Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran 

dan komitmen organisasi.Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. 

Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 3.2 

Defenisi Operasional dan Pengukuan Variabel 

Variabel Defenisi 

Operasional 

Pengukuran 

Variabel 

Skala 

Penelitian 

Variabel Independen 

1.Partisipasi Partispasi dalam Menggunakan Likert 
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Anggaran penyusunan 

anggaran 

merupakanproses 

keterlibatan dimana 

seorang individu dan 

luasnya pengaruh 

dalam proses 

penyusunan 

anggaran.  

 

indikator : 

− Keterlibatan dalam 

penyusunan 

anggaran.  

− Tingkat kelogisan 

alasan melakukan 

revisi anggaran  

− Intensitas 

mengajak diskusi 

tentang anggaran  

− Besarnya pengaruh 

dalam anggaran.  

− Kontribusi penting 

terhadap anggaran  

− Frekuensi atasan 

meminta pendapat 

dalam penyusunan 

anggaran.  

2.Komitmen 

Organisasi 

Komitmen 

organisasi adalah 

kepercayaan yang 

kuat dan 

keterterimaan 

terhadap tujuan-

tujuan dan nilai-nilai 

organisasi serta 

keinginan untuk 

berusaha mencapai 

tujuan organisasi 

tersebut  

 

Menggunakan 

indikator: 

− Kerja keras untuk 

menyukseskan 

organisasi  

− Kebanggaan 

bekerja pada 

organisasi  

− Kesediaan 

menerima tugas 

demi organisasi  

− Kesamaan nilai  

individu dengan nilai 

organisasi  

− Kebanggaan 

menjadi bagian dari 

organisasi  

− Organisasi 

merupakan inspirasi 

untuk melaksanakan 

tugas  

− Senang atas 

pilihan bekerja di 

organisasi  

− Anggapan bahwa 

organisasinya adalah 

organisasi yang 

terbaik  

Likert 
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− Perhatian terhadap 

nasib organisasi  

Variabel Dependen 

Kinerja Badan  

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

Provinsi 

Sumatera Utara. 

Kinerja organisasi 

publik adalah : “hasil 

akhir (output) 

organisasi yang 

sesuai dengan tujuan 

organisasi. 

 

 

Menggunakan 

indikator :  

− Perencanaan  

− Investigasi  

− Pengkoordinasian  

− Evaluasi  

− Pengawasan  

− Staffing  

− Negosiasi  

− Perwakilan  

 

Likert 

 Perbedaan saya dengan penelitian terdahulu adalah bahwa peneliti terdahulu masih 

banyak menggunakan variabel. Dalam penelitian ini bahwa peneliti mengurangi variabel-

variabel yang sebelumya perna dilakukan peneliti terdahulu.  

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik dalam pengumpulan data primer ataupun pengiriman kuesioner yaitu: 

1. Kuisioner langsung diantar ke responden dan diserahkan ke semua sampel. 

2. Kuisioner dikumpul setelah 1 Hari 

3. Jika ada responden yang belum mengumpulkan kuisioner maka kepada mereka diberi 

waktu 1 Hari lagi. 

4. Setelah batas waktu yang telah ditentukan dan kuisioner telah dikembalikan oleh 

responden, maka peneliti akan mengolah data jika jumlah data yang terkumpul sebanyak 

30. 

 

3.6. Model dan Teknik Analisis Data 

3.6.1. Model Analisis Data 
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Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi 

berganda, karena ada dua variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Provinsi Sumatera 

Utara. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi sebagai berikut : 

Y = a + b1x1 + b2x2 +e 

Keterangan : 

Y              = Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera 

Utara 

a      = Konstanta 

b1,b2      = Koefisien 

x1      = Partisipasi anggaran 

x2      = Komitmen Organisasi  

e      = Tingkat kesalahan pengganggu 

Dalam menganalisis data, digunakan program SPSS 

 

3.6.2. Pengujian Kualitas Data 

3.6.2.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan unuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut : 

 1. Jika positif dan > maka butir pertanyaan tersebut valid. 
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2. Jika negatif dan < maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. 

3.6.2.2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap 

konsisten apabila dilakukan lebih dari dua kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti 

menggunakan koefisien Cronbach Alpha (α).variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha > 0,60. Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya 

semakin terpercaya untuk masing-masing variabel. Pengujian realibilitas dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS. 

 

3.6.3. Pengujian Asumsi Klasik 

 Dalam penggunaan analisis regresi harus bebas dari asumsi-asumsi klasik seperti bebas 

dari asumsi normalitas, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. 

3.6.3.1. Pengujian Normalitas 

 Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.Model regresi yang baik adalah jika 

distribusi data normal atau mendekati normal.Untuk menguji apakah data terdistribusi normal 

atau tidak dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara 

yang mudah untuk mendeteksi normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu 

diagonal dari garfik normal probability plot. Karakteristik histogram adalah bahwa pada grafik 
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histogram pola distribusi menceng ke kanan dan membawahi hampir semua grafik 

batang.Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal 

dan penyebarannya tidak jauh dari garis diagonal. 

Untuk melengkapi hasil analisis grafik normal digunakan uji Kolmogorov- Smirnov (Uji 

K-S).Pada uji ini dapat dilihat probabilitas signifikan terhadap variabel. Jika tingkat 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data itu terdistribusi normal. Jika nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal. 

 

3.6.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas (independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen.Pengujian ini dilakukan dengan melihat VIF dan korelasi diantara variabel 

bebas. Batasan umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 

tolerance < 0, 10 atau sama dengan VIF > 10. 

3.6.3.3. Uji Hetereokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat dengan residualnya. Dasar analisis grafik plot adalah sebagai berikut : 
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka 

mengidikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

 

3.7. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen.Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa 

regresi berganda. 

3.7.1. Uji Signifikan Simultan (Uji – F) 

 Pengujian hipotesis ini secara simultan (keseluruhan) menunjukkan apakah variabel 

bebas secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak 

bebas. Bentuk pengujiannya yaitu : 

Ho : , = 0, yang artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Ha : , 
b

2 ≠ 0, yang artinya semua variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Uji ini memiliki kriteria pengambilan keputusan yaitu :Jika probabilitas < 0,05 maka Ha 

diterima atau Ho ditolak.Jika probabilitas > 0,05, maka Ha ditolak atau Ho diterima. 
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3.7.2. Uji Signifikan Parsial ( Uji – t ) 

 Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikasi individual, uji ini dimaksudkan untuk 

melihat seberapa jauh pengaruh variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel 

tidak bebas (dependen). Bentuk pengujiannya yaitu : 

Ho : ,
b

2= 0, yang artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Ha : ,
b

2 ≠ 0, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Uji ini memiliki kriteria pengambilan keputusan yaitu :Jika probabilitas < 0,05, maka Ha 

diterima atau Ho ditolak.Jika probabilitas > 0,05, maka Ha ditolak atau Ho diterima. 

3.7.3. Koefisien Determinan ( R
2
) 

 Koefisien determinan ( ) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase 

sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel 

dependen.Koefsisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu.Apabila nilai 

semakin kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap 

variabel dependen dikatakan rendah.Apabila nilai mendekati satu, maka dapat dikatakan 

bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen. 
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