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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peningkatan kinerja sejalan dengan perubahan kebijakan-kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah merupakan fasilitator bagi masyarakat. 

Aparatur pemerintahan membutuhkan masyarakat sebagai pendukung utama dalam 

segi kegiatan dan pembangunan yang dilakukan. Sutanto (2014) menyatakan bahwa 

kinerja adalah hasil pencapaian oleh seseorang baik dalam bentuk kaulitas maupun 

kuantitas yang sesuai dengan tanggungjawab yang diberikannya.  

Pentingnya kinerja dapat dilihat dari  hasil evaluasi kinerja 2016 yang 

diterbitkan di web resmi SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2017, dalam 

hasil evaluasi tersebut  terdapat empat SKPD dengan peringkat terendah  yaitu Kantor 

Kesbangpolinmas, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi, dan Dinas 

Pendidikan Menengah dan nonformal. Dari hasil tersebut diduga karena rendahnya 

pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, partisipasi anggaran dan kejelasan 

sasaran anggaran. Penelitian ini dikuatkan dengan isu yang ditulis oleh Artika (2013) 

yang dipublikasi melalui media merdeka.com, isu tersebut merupkan hasil dari 

kerjasama supervisi kedua lembaga selama setahun yaitu Komisi Pemberantasan 

Korupsi  (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang 

menunjukan belum optimalnya  kinerja pemerintah daerah diantaranya Anggaran 

Pendapatan Daerah (APBD) dengan tidak tepatnya waktu dan dokumen rencana 

strategi keuangan yang tidak dipakai dalam penyusunan APBD. Terindikasi adanya 

kesenjangan  antar apa yang seharusnya terjadi (das sollen) dengan apa yang 

senyatanya (das sein) dalam hal ini, diduga berakibat pada rendahnya pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran. 
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Pentingnya peran pemimpin yang ada pada suatu organisasi digunakan sebagai 

salah satu fokus yang menarik perhatian peneliti dalam bidang perilaku 

keorganisasian. Peran  kepemimpinan yang strategis sangat penting untuk mencapai 

suatu  visi, misi  dan tujuan dalam organisasi (Priyono, 2012). Sifat tanggap 

perubahan, dapat menganalisis kekuatan dan kelemahahan sumber daya manusia 

merupakan ciri dari seorang pemimpin yang efektif, yang nantinya mampu  

mengoptimalkan kinerja dan dapat memecahkan masalah organisasi. Priyono (2012) 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang digunakan oleh 

seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain dan merupakan norma 

perilaku yang dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain.  

Gaya kepemimpinan berpengaruh cukup besar terhadap kelangsungan hidup 

sebuah organisasi. Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan membuat kebijakan 

serta menjadi panutan bagi karyawannya. Pemimpin menjadi salah satu  indikator 

penentu keberhasilan agar tercapainya tujuan sebuah organisasi. Menurut Trang 

(2013) pemimpin yang maju harus peka terhadap perubahan, mampu menganalisa apa 

yang menjadi kekuatan dan kelemahan baik internal dan eksternal organisasinya, 

sehingga mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, dan lebih 

meningkatkan kinerja karyawan dan juga kinerja organisasi. Kemampuan untuk 

menyatukan sudut pandang manusia menjadi kesulitan tersendiri, hal ini merupakan 

tugas dari seorang pemimpin. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

Rachmawati (2009), meneliti tentang komitmen organisasi, motivasi dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan bidang kauangan pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sukoharjo dan Veolita (2013), yang meneliti tentang gaya kepemimpinan, 

motivasi, disiplin kerja, dan pemahaman pengelolaan keuanga pada  Satuan Kerja 
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Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Daerah Istemewa Yogyakatrta. Hasilnya gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten 

Sukoharjo dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial 

pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah DIY.  

Menurut Reksohadiprodjo dan Handoko, (1997) motivasi adalah keadaan 

dalam pribadi seorang yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Motivasi atau dorongan untuk bekerja ini 

sangat menentukan bagi tercapainya sesuatu tujuan, maka manajer harus dapat 

menumbuhkan motivasi kerja setinggi-tingginya bagi para karyawan dalam 

perusahaan. Pengertian mengenai motivasi erat kaitannya dengan timbulnya suatu 

kecenderungan untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 

hubungan yang kuat antara kebutuhan motivasi, perbuatan atau tingkah laku, tujuan 

dan kepuasan, karena setiap perubahan senantiasa berkat adanya dorongan motivasi. 

Kinerja merupakan capaian hasil kerja yang terealisasi oleh individu atau 

kelompok dalam suatu organisasi, yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

yang didapatkannya dalam rangka pencapaian tujuan yang bersangkuran secara resmi, 

tidak melanggar dan sesuai dengan moral maupn etika (Rachmawati, 2009). Dari hal 

tersebut maka, perusahaan maupun organisasi beserta pihak bawahan dan karyawan 

menjadikan sebuah kinerja merupakan elemen yang penting untuk keberlangsungan 

suatu perusahaan maupun organisasi. Penyusunan anggaran merupakan salah satu 

sarana untuk berpartisipasi dalam hal pengambilan suatu kebijakan. Sebagai sebuah 

organisasi sektor publik memerlukan instrumen anggaran dalam pengelolaan sumber 

daya yang ada dengan baik, untuk mencapai kinerja yang  diharapkan (Irfan dkk., 

2016).  
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Bangun (2017) menyatakan bahwa kinerja manajerial merupakan hasil kerja 

yang didapatkan seseorang dengan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atau 

dibebankan kepadanya yang didasari atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta 

waktu. Kinerja manajerial dalam satuan kerja dinilai dapat meningkat akibat 

partisipasi dari manajer dalam suatu penganggaran. Anggaran sebagai alat bantu 

pengalokasian keterbatasan yang ada daari sumber daya dan sumber dana yang 

dihadapi suatu organisasi dalam upayanya untuk mencapai tujuan.  

Bangun (2017) menyatakan  pemahaman tujuan dan informasi mengenai 

tujuan anggaran dapat memberi dasar kepada manajer dalam mengukur efisiensi, 

pengidentifikasian suatu masalah dan pengupayaan pengendalian suatu biaya. 

Meningkatnya kinerja manajerial pada dasarnya akan meningkatkan kinerja 

pemerintahan secara merata sehingga bagi bawahan menganggap aprisiasi yang 

diberikannya dihargai dan  memiliki pengaruh terhadap anggaran yang di susun 

sehingga akan memiliki pertanggungjawaban serta timbal balik moral yang dapat 

menaikkan kinerja yang seimbang dengan anggaran.  

Due (1975), mengatakan bahwa anggaran merupakan suatu pernyataan tentang 

perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan yang nantinya akan terjadi 

dalam satu periode di masa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang 

sesunggunya yang telah terjadi di masa lalu. Komunikasi antara atasan dan bawahan 

diperlukan dalam penyusunan anggaran, karena dengan komunikasi maka akan 

adanya tukar menukar suatu informasi terutama bagi informasi yang bersifat lokal 

karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung dalam bagiannya. Partisipasi 

anggaran merupakan proses yang melibatkan individu terlibat di dalamnya 

mempunyai pengaruh pada target anggaran yang ingin dicapai (Usman dan Paranoan, 

2014). Partisipasi penyusunan anggaran akan menunjukkan  seberapa besarnya 
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partisipasi manajer dalam proses penyusunan anggaran yang diusulkan oleh unit 

kerjanya. Partisipasi seluruh tingkat manajemen mulai dari proses penyusunan 

anggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran dapat memberikan pengaruh positif 

dalam mencapai tujuan organisasi (Arifin,  2012). 

Menurut Arifin (2012), sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, 

spesifik, dan dapat dimengerti oleh mereka yang ber tanggungjawab untuk menyusun 

dan melaksanakannya. Ketidakpuasan bagi para individu dapat ditimbulkan dari 

sasaran yang tidak jelas. Dalam proses penganggaran yang menggunakan pendekatan 

kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdapat sistem yang mencakup 

kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja yang dijadikan sebagai instrument untuk 

mencapai tujuan dan sasaran program. 

Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran merupakan 

dua hal yang sangat penting dalam proses penyusunan anggaran, dapat dilihat bahwa 

keduanya secara tidak langsung dapat memberikan dampak positif dalam proses 

peningkatan kinerja manajerial organisasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil 

penelitian mengenai hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan 

anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial, diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Syuhada (2010) dan Juliana (2011).  

Mengacu pada latar belakang tersebut dan adanya perbedaan hasil penelitian 

antar peneliti yang satu dengan yang lainya, maka dilakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan 

Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah  

(OPD)” ( Studi empiris pada OPD Kabupaten Bantul). Penelitian ini merupakan 

replikasi dari dua penelitian terdahulu. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Juliana 

(2011) dan penelitian yang dilakukan oleh Veolita (2013). Dalam penelitian ini 
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mengambil dua variabel independen dari masing-masing penelian sebelumnya dengan 

satu variabel dependen yang sama yaitu kinerja manajerial. Penelitian ini mengambil 

variabel independen gaya kepemimpinan dan motivasi dalam penelitian Veolita 

(2013) serta partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian 

Juliana (2011). Penelitian ini menggunakan metode primer, menyebarkan kuesioner 

pada tempat, sampel dan waktu yang berbeda, yaitu dengan objek Organisasi 

Perangkat daerah (OPD) pada Kabupaten Bantul dan sampelnya adalah kepala 

pemimpin, kepala bidang, sekertaris, dan bendahara. 

B. Batasan Masalah Penelitian 

 Batasan masalah ini adalah untuk melihat faktor-faktor mana saja yang dapat 

mempengaruhi kinerja manajerial pada studi empiris OPD Kabupaten Bantul yang 

terdiri dari gaya kepemimpinan, motivasi, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran 

anggaran. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah gaya kepemumpinan mempengaruhi kinerja manajerial Organisasi 

perangkat daerah? 

2. Apakah motivasi kerja mempengaruhi kinerja manajerial Organisasi perangkat 

daerah? 

3. Apakah partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja manajerial Organisasi 

perangkat daerah? 

4. Apakah kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi kinerja manajerial Organisasi 

perangkat daerah? 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian  
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Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 

mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, 

motivasi kerja partisipasi anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja 

manajerial OPD pada kabupaten Bantul. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk menguji secara empiris: pengaruh variabel gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja manajerial. 

2. Untuk menguji secara empiris: pengaruh variabel motivasi kerja terhdap kinerja 

manajerial. 

3. Untuk menguji secara empiris: pengaruh variabel partisipasi anggaran terhadap 

kinerja manajerial. 

4. Untuk menguji secara empiris: pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran 

terhadap kinerja manajerial. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat yakni : 

1. Secara teoritis untuk kepentingan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang 

diperoleh selama proses belajar dibangku kuliah dan kelas saat berada di dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

2. Secara praktis sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

peningkatan Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 

Kabupaten Bantul dan peneliti selanjutnya. 

 


