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ABSTRAK 

 

Devy Sylvia Puspitasari: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya. Anggaran Partisipatif, Senjangan Anggaran, Kinerja 
Aparatur Pemerintah dan  Tata Kelola Pemerintahan (Studi pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Malang). Ketua Pembimbing: Ali Djamhuri, SE., 
M.Com., Ak., Ph.D, Komisi Pembimbing: Imam Subekti, SE., M.Si., Ak., Ph.D. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anggaran partisipatif 

pada senjangan anggaran yang dimoderasi oleh tata kelola pemerintahan, 
pengaruh anggaran partisipatif dan kinerja aparatur pemerintah yang dimoderasi 
oleh tata kelola pemerintahan, serta menguji pengaruh mediasi anggaran 
partisipatif terhadap kinerja aparatur pemerintah pada lingkungan pemerintah 
Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan teknik proportional stratified 
sampling dalam pemilihan responden. Data dikumpulkan melalui metode survei 
berupa kuesioner serta dianalisis dengan analisis jalur (path analysis).  Populasi 

dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) 
yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran di Kabupaten Malang dengan 
jumlah sampel sebesar 234 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
semakin tinggi partisipasi anggaran, senjangan anggaran yang dihasilkan akan 
semakin rendah, namun tata kelola pemerintahan tidak memoderasi pengaruh 
anggaran partisipatif terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa anggaran partisipatif mampu meningkatkan kinerja aparatur 
pemerintah. Selanjutnya tata kelola pemerintahan semakin memperkuat 
pengaruh anggaran partisipatif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Demikian 
juga dengan tingginya partisipasi anggaran dapat meningkatkan kinerja dan 
menurunkan senjangan anggaran. 

 
Kata Kunci: Anggaran partisipatif, senjangan anggaran, kinerja aparatur 

pemerintah, tata kelola pemerintahan, pemerintah kabupaten 
malang. 
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ABSTRACT 

 

Devy Sylvia Puspitasari: Postgraduate Program Faculty of Economics 
and Business University of Brawijaya. Participative Budgeting, Budgetary 
Slack, Government Apparatus Performance and Government Governance 
(Study on the Regional Government of Malang). Supervisor: Ali Djamhuri, SE., 
M.Com., Ak., Ph.D, Co-Supervisor: Imam Subekti, SE., M.Si., Ak., Ph.D. 

 
This study aims at examining the influence of partisipative budgeting on 

budgetary slack, the influence of partisipative budgeting and government 
apparatus performance are moderated by government governance as well as to 
examine the mediating influence of partisipative budgeting on government 
apparatus performance in Regional Government of Malang. This study used 
proportional stratified sampling method in selecting the respondents. The data 
collection used was a questionnaire survey method and analyzed with path 
analysis. The population of this study was Local Government Units (SKPD) 
employees who participated in the budgeting process in Regional Government of 
Malang with sample of 234 respondents. The results showed the greater level of 
budgetary participation, the lower the budgetary slack, but government 
governance is not moderate the influence of partisipative budgeting on budgetary 
slack. The results also showed participative budgeting will increase government 
apparatus performance, and government governance strengthen the influence 
partisipative budgeting on government apparatus performance. As well as the 
high participation in budgeting can improve performance. 

 
Keywords: Partisipative budgeting, budgetary slack, government apparatus 

performance, government governance, Regional Government of 
Malang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyusunan anggaran merupakan proses awal pengelolaan keuangan 

suatu lembaga. Salah satu fungsi anggaran adalah fungsi pengendalian 

manajemen, yaitu sebagai alat bagi manajer untuk memastikan pelaksanaan 

kegiatan organisasi berjalan lebih efektif dan efisien (Schief dan Lewin, 1970; 

Welsch et al., 1996). Anggaran merupakan rencana kegiatan organisasi yang 

dituangkan dalam nilai uang disertai target yang akan dicapai oleh organisasi. Di 

organisasi sektor publik, kegiatan penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah 

daerah sekaligus berfungsi untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah 

tersebut dalam melaksanakan urusan pemerintahannya. 

Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas baik di pemerintahan 

maupun di sektor swasta sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kemampuan untuk memprediksi masa depan dibutuhkan oleh seorang manajer 

dengan mempertimbangkan partisipasi, faktor lingkungan, dan gaya penyusunan 

anggaran untuk menghasilkan suatu anggaran yang efektif (Ikhsan dan Ane, 

2007). Namun demikian, tidak jarang anggaran bisa dijadikan sebagai alat untuk 

mencapai kepentingan eksekutif (Lane, 2003). Permasalahan ini menjadi 

perilaku penyusun anggaran sehingga menciptakan apa yang disebut senjangan 

anggaran. 

Secara operasional, anggaran pemerintah daerah disusun oleh eksekutif 

dengan meminta persetujuan dari anggota legislatif (DPRD). Pada akhir periode 
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anggaran, pengukuran kinerja keuangan eksekutif dilakukan dengan 

membandingkan sumber daya yang telah digunakan serta hasil yang dicapai 

baik  anggaran pendapatan maupun belanja. Selisih dari perbandingan tersebut 

akan dijadikan acuan penilaian kinerja terhadap eksekutif untuk mendapatkan 

reward atau punisment (Ga, 2011). Acuan penilaian kinerja berdasarkan tercapai 

tidaknya target anggaran akan mendorong pihak eksekutif untuk melakukan 

senjangan anggaran (budgetary slack). Demi meraih jenjang karir yang lebih baik 

di masa mendatang, pihak eksekutif menetapkan anggaran yang mudah dicapai 

tanpa mementingkan sumber daya yang sebenarnya (Suartana, 2010). 

Disamping itu, senjangan anggaran sering terjadi pada tahap perencanaan dan 

persiapan anggaran daerah. Seringkali kepentingan eksekutif dan legislatif 

mendominasi penyusunan anggaran sehingga kurang mencerminkan kebutuhan 

masyarakat (Kartiwa, 2004). 

Senjangan anggaran merupakan perbedaan antara anggaran yang 

sesuai estimasi terbaik dari organisasi dengan anggaran yang dilaporkan 

(Anthony dan Govindarajan, 1998). Young (1985) berpendapat bahwa senjangan 

anggaran terjadi ketika manajer sengaja membuat estimasi pendapatan lebih 

rendah dari pendapatan yang sebenarnya dan estimasi biaya lebih tinggi dari 

belanja yang sebenarnya. Hal ini terjadi saat memberikan kesempatan pada 

agen untuk memilih standar kerja sehingga anggaran tersebut mudah dicapai 

atau bahkan terlampaui. Dengan demikian, kinerja pegawai terlihat baik dan 

bahkan berpotensi untuk memperoleh bonus. Dampak buruk dapat mungkin 

terjadi pada organisasi sektor publik yaitu terjadinya bias dalam evaluasi kinerja 

agen terhadap unit pertanggungjawabannya dan kesalahan alokasi sumber daya  

(Suartana, 2010). 
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Munculnya underfinancing atau overfinancing mungkin terjadi akibat 

lemahnya perencanaan anggaran yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan 

efektifitas anggaran yang ditunjukkan dengan adanya indikasi adanya senjangan 

anggaran (Mardiasmo, 2009: 70). Lebih lanjut lagi, wujud dari indikasi senjangan 

anggaran yaitu adanya selisih yang sama antara anggaran dan realisasi 

anggaran (Mayper et al., 1991: 29 dan Abdullah et al., 2011). Hal ini 

mengindikasikan adanya perilaku penyusun anggaran dengan merendahkan 

anggaran pendapatan dan meninggikan anggaran belanja untuk memudahkan 

pencapaian anggaran pemerintah daerah. 

Tabel 1.1 di bawah ini menyajikan rekapitulasi APBD Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malang selama lima tahun terakhir. Tabel tersebut menunjukkan 

bahwa setiap tahunnya, budget dan realisasi anggaran Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malang mengalami hal yang sama, yaitu penetapan budget 

pendapatan yang lebih rendah, serta budget belanja lebih tinggi dari realisasinya. 

Tabel 1.1 

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang 

Tahun Anggaran 2010 – 2014 

 
 

 

Secara umum, rerata selisih budget pendapatan dan realisasi pendapatan 

mencapai 102 persen. Artinya, dalam satu tahun secara umum anggaran yang 

ditetapkan dapat dicapai bahkan melebihi 2 persennya. Pola yang berbeda 

terjadi pada selisih budget belanja dengan realisasi belanja. Secara keseluruhan 

Tahun Budget  Pendapatan Realisasi Pendapatan % Budget  Belanja Realisasi Belanja %

2010 1.623.172.189.966 1.665.125.923.968   103 1.809.671.608.886    1.654.348.910.348  91  

2011 1.891.116.840.038 1.950.582.224.845   103 2.031.749.795.839    1.925.879.421.304  95  

2012 2.188.888.436.056 2.218.403.705.874   101 2.343.807.693.569    2.221.707.105.581  95  

2013 2.492.993.699.039 2.529.685.862.152   101 2.600.945.632.815    2.440.509.395.392  94  

2014 2.959.431.197.410 3.058.671.277.833   103 3.158.047.979.578    2.864.314.173.736  91  

Sumber: LRA Pendapatan dan Belanja Daerah DPPKA Kabupaten Malang (diolah) 

 



4 

 

 

 

rerata selisih belanja mencapai 93 persen. Artinya, secara keseluruhan realisasi 

anggaran belanja tidak tercapai dari anggaran yang ditetapkan yang kurang dari 

100 persen. Dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang 

menetapkan target pendapatan lebih rendah dari kemampuan yang sebenarnya 

dan anggaran belanja lebih tinggi dari yang seharusnya, sebagaimana indikasi 

senjangan anggaran dengan menyusun target anggaran yang lebih mudah untuk 

diciptakan. 

Proses penyusunan anggaran perlu memperhatikan pihak-pihak yang 

berpartisipasi, mulai dari manajemen tingkat bawah hingga manajemen tingkat 

atas dikarenakan anggaran berdampak langsung terhadap perilaku manusia 

terutama bagi yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran (Siegel, 

1989). Pada pemerintahan, proses penyusunan anggaran melibatkan berbagai 

pihak baik kepala SKPD (dalam hal ini manajer tingkat atas) maupun anggota 

SKPD (dalam hal ini manager tingkat bawah) serta masyarakat yang akan 

memainkan peran dalam mempersiapkan berbagai alternatif dan tujuan 

anggaran yang digunakan sebagai tolok ukur terbaik dalam menilai kinerja pada 

SKPD. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menurunkan senjangan 

anggaran adalah partisipasi dalam menyusun anggaran. Anggaran partisipatif 

juga dapat meningkatkan kinerja dari masing-masing SKPD. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Milani (1975) bahwa penyusunan anggaran dengan cara 

partisipasi dapat meningkatkan rasa tanggungjawab mereka yang ikut terlibat 

dalam penyusunan anggaran dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

SKPD. 

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan suatu proses dimana 

para manajer tingkat atas dan bawah terlibat dalam merencanakan dan 

menentukan tujuan anggaran. Selanjutnya, mereka akan dievaluasi dan diberi 
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imbalan berdasarkan atas pencapaian anggaran yang telah diterapkan bersama 

(Brownell, 1982). Keberhasilan program anggaran terutama ditentukan oleh cara 

pembuatan anggaran itu sendiri. Dengan demikian, faktor manusia menjadi 

bagian yang penting dalam penyusunan anggaran. Individu atau kelompok yang 

merancang tujuan dan sasaran akan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang ditetapkan. Menurut Ikhsan dan Ishak (2005: 55), berdasarkan 

teori atribusi perilaku individu ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor yang ada 

dalam diri individu (internal forces) dan faktor yang berasal dari luar individu 

(external forces). Hal ini berkaitan dengan perilaku dalam menciptakan 

senjangan anggaran, yaitu individu seringkali melakukan penentuan anggaran 

yang lebih mudah untuk dicapainya ketika diberi kesempatan dalam penyusunan 

anggaran sebagai standar kerjanya (Lukka, 1988). Demikian halnya pada sektor 

publik, yaitu ketika penyampaian anggaran sebagai dasar penilaian program, 

target, dan anggaran yang ingin dicapai digunakan sebagai ukuran dalam menilai 

keberhasilan pelaksanaan anggaran (Lupia dan McCubbins, 2000).  

Banyak peneliti tertarik untuk menjelaskan hal tersebut dengan meneliti 

topik kinerja yang dibuktikan dengan adanya temuan-temuan penelitian 

sebelumnya yang menunjukkan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan 

menerapkan anggaran partisipatif (Brownell dan McInnes, 1986; Sardjito dan 

Muthaher, 2007; Jermias dan Trisnawati, 2008; Azhar et al., 2009; Agusti, 2012; 

Dasuki, 2012; Tapatfeto, 2013; Usman dan Selmita, 2013; Yanida et al., 2013; 

serta Akbar dan Soni, 2014). Penelitian Ferdinand (1995) menunjukkan 

hubungan negatif, yang artinya anggaran partisipatif tidak dapat meningkatkan 

kinerja, sedangkan beberapa peneliti menemukan hubungan yang tidak 

signifikan Libby (1999), Yenti (2003), Lau and Lim (2002). Hopwood (1976) 

menyatakan bahwa anggaran partisipatif dapat menurunkan kinerja apabila 
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terdapat faktor situasional. Selanjutnya, Ikhsan (2010: 241) menyatakan bahwa 

anggaran partisipatif yang awalnya untuk memotivasi manajer teknis dalam 

meningkatkan kinerja akan menjadi sia-sia jika ada unsur senjangan anggaran 

pada saat penyusunan anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa senjangan 

anggaran diduga merupakan variabel intervening pada hubungan antara 

anggaran partisipatif dan kinerja. Dengan menjadikan senjangan anggaran 

sebagai variabel intervening pada model penelitian, maka akan dapat diketahui 

pengaruh tidak langsung anggaran partisipatif terhadap kinerja aparatur 

pemerintah melalui senjangan anggaran. 

Kinerja merupakan hasil kerja yang menjadi tujuan dari seseorang. Selain 

itu, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa kinerja 

pegawai negeri sipil (PNS) disebut prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang dicapai 

oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP) dan perilaku kerja. Hal ini sejalan dengan pengertian kinerja menurut 

Gibson et al., (2012: 537) yang menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil 

dari pekerjaan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Kedua pengertian 

ini menunjukkan bahwa kinerja berhubungan positif dengan tujuan kerja yang 

telah ditetapkan. Kinerja setiap individu pada suatu organisasi akan terakumulasi 

menjadi kinerja organisasi. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat menjadi 

indikasi dari kinerja individu di dalam organisasi tersebut. Motivasi dapat 

dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada manajer teknis untuk ikut 

menetapkan standar kinerja yang menjadi tujuannya. Dengan melibatkan 

manajer teknis dalam menetapkan standar kinerja, tujuan yang akan dicapai 

menjadi realistis (Ikhsan, 2010: 228). Hal ini sejalan dengan pernyataan teori 
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penetapan tujuan (goal setting theory) merupakan teori yang dapat digunakan 

untuk menjelaskan hubungan antara perencanaan dan kinerja.  

Proses penetapan tujuan dapat mempengaruhi kinerja individu yang 

dituntut mencapai tujuan tersebut. Ketika sebuah tujuan dirancang, maka individu 

yang terlibat dalam penetapan tujuan akan menghayati tujuan yang ditetapkan, 

sehingga memiliki rasa tanggung jawab untuk mencapainya. Berdasarkan pada 

teori penetapan tujuan, apabila ABPD sebagai tujuan yang direncanakan, maka 

APBD dapat mempengaruhi kinerja individu atau karyawan yang dituntut 

merealisasikan APBD tersebut. Menurut Erez, et al., (1985) menyatakan bahwa 

partisipasi dalam penetapan tujuan akan meningkatkan penerimaan terhadap 

tujuan dan selanjutnya akan meningkatkan kinerja karena penerimaan tersebut 

menghasilkan komitmen untuk mencapai tujuan. Begitu juga dengan Locke, et 

al., (1968) menyatakan bahwa peningkatan kinerja akan lebih besar melalui 

penetapan tujuan secara partisipatif dibanding penetapan tujuan tanpa 

partisipasi, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pegawai dilibatkan dalam 

penyusunan anggaran maka kinerja pegawai dalam merealisasikan anggaran 

dapat meningkat. Pernyataan teori penetapan tujuan telah dibuktikan oleh 

beberapa penelitian empiris (Brownell dan McInnes, 1986; Sardjito dan 

Muthaher, 2007; Jermias dan Trisnawati, 2008; Al Azhar et al., 2009; Agusti, 

2012; Dasuki, 2012; Tapatfeto, 2013; Usman dan Selmita, 2013; Yanida et al., 

2013; serta Akbar dan Soni, 2014). 

Beberapa peneliti menemukan bahwa tingkat senjangan anggaran 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya besarnya peran atau partisipasi 

bawahan dalam penyusunan anggaran. Beberapa penelitian sebelumnya yang 

menguji hubungan antara partisipasi aparat dalam penyusunan anggaran 

terhadap senjangan anggaran menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Peneliti 
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sebelumnya telah membuktikan bahwa anggaran partisipatif dan senjangan 

anggaran memiliki hubungan positif (Lukka, 1988; Young, 1985; Falikhatun, 

2007; Ikhsan, 2007; Kartika, 2010; Nasution, 2010; Widyaningsih, 2011; serta 

Aprilia dan Selvi, 2012), maka semakin tinggi partisipasi dalam menyusun 

anggaran akan semakin tinggi pula senjangan anggaran. Collins (1978) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa anggaran partisipasif dan senjangan 

anggaran mempunyai hubungan yang tidak signifikan. Sementara itu, penelitian 

yang dilakukan Dunk (1993) dan Merchant (1985) menemukan bahwa anggaran 

partisipatif memiliki pengaruh negatif terhadap senjangan anggaran, dengan kata 

lain keterlibatan atau partisipasi anggaran tersebut mengaktifkan fungsi 

pengawasan dengan baik sebagai pengontrol tindakan individu, sehingga dapat 

menurunkan terjadinya senjangan anggaran.  

Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak 

seharusnya mampu menurunkan senjangan anggaran serta meningkatkan 

kinerja karena telah disepakati melalui keselarasan tujuan, sehingga kecil 

kesempatan untuk melakukan penetapan anggaran untuk kepentingan pribadi. 

Mengacu pada pendekatan kontijensi, ketidakkonsistenan penelitian disebabkan 

adanya beberapa variabel yang dapat mempengaruhi hubungan partisipasi 

anggaran dengan kinerja dan senjangan anggaran. Pendekatan kontijensi 

menyatakan bahwa sifat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja dan 

senjangan anggaran mungkin berbeda dari satu situasi dengan situasi lain. 

Pendekatan ini memungkinkan adanya variabel-variabel lain yang dapat 

bertindak sebagai faktor moderasi yang mmpengaruhi hubungan antara 

anggaran partisipatif dengan kinerja dan senjangan anggaran. 

Salah satu faktor untuk mengevaluasi ketidakpastian faktor-faktor 

kondisional yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran terhadap kinerja 
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dan senjangan anggaran adalah tata kelola pemerintahan. Tata kelola 

pemerintahan dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu 

ada dalam sistem administrasi publik dari segi akuntabilitas yang berdasarkan 

hasil atau kinerja, keterbukaan atau transparansi dalam setiap transaksi 

pemerintah, serta partisipasi masyarakat (Suroso, 2014). Selain itu, penerapan 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan sangat penting dalam pelaksanaan 

anggaran belanja pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

pemerataan. Penerapan tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan kualitas 

kinerja individu dan organisasi, mengurangi praktek korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN), dan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, 

transparan, profesional dan akuntabel (Sanusi, 2012). Hubungan yang sinergis 

dari berbagai pihak dalam wujud tata kelola pemerintahan ini tentunya akan 

dapat mengurangi terjadinya senjangan anggaran serta meningkatkan kinerja. 

Ga (2011) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran dan motivasi terhadap 

senjangan anggaran dengan good governance sebagai variabel moderasi. 

Berdasarkan hasil penelitiannya, interaksi antara partisipasi angaran dengan 

good governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran. 

Hal ini disebabkan penerapan good governance masih belum diterapkan dengan 

baik, sehingga tidak dapat mengurangi kesenjangan anggaran. Menurut Rofikoh 

(2006), dengan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan aspek mendasar 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, segala bentuk penyimpangan 

anggaran baik perencanaan maupun pengadaan barang dan jasa publik dapat 

diminimalisir. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat memperkuat 

pengaruh anggaran partisipatif dapat menurunkan senjangan anggaran. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menerapkan prinsip tata kelola 

pemerintahan sejak kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang secara efektif 
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mulai diberlakukan tahun 2001. Hal ini diinternalisasi melalui visi dan misi 

Kabupaten Malang serta bukti prestasi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang 

yang memperoleh penghargaan INABAGUS Award tahun 2014 berdasarkan 

beberapa parameter: pertama, transparansi, yaitu keseriusan pemerintah dalam 

mendukung undang-undang keterbukaan informasi publik. Kedua, akuntabilitas 

yang diuji melalui akuntabilitas nasional maupun profesional yang bisa 

dipertanggungjawabkan RAPBD, serta ketiga, partisipasi publik, yaitu 

penyusunan anggaran melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain melalui 

musrenbang maupun forum-forum SKPD. Forum diskusi ini bertujuan untuk 

menyampaikan program-program pembangunan. Atas prestasi yang diperoleh 

pada penerapan tata kelola pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Malang, menjadi alasan peneliti untuk memilih Pemerintah kabupaten Malang 

sebagai objek penelitian serta menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penelitian ini perlu dilakukan untuk 

membuktikan secara empiris pengaruh anggaran partisipatif terhadap senjangan 

anggaran dan kinerja aparatur pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten 

Malang menjadi objek penelitian yang tepat untuk menjelaskan fenomena ini 

karena capaian kinerja yang sangat baik. Selain itu, penelitian ini menambahkan 

variabel tata kelola pemerintahan yang diuji sebagai variabel moderator atau 

dengan kata lain memoderasi pengaruh anggaran partisipatif terhadap 

senjangan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah. Penerapan tata kelola 

pemerintahan dapat mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan 

serta dapat meningkatkan kualitas kinerja individu dan organisasi, sehingga 

tercipta pemerintahaan yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional dan 

akuntabel. 

1.2 Motivasi Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan dalam rangka menguji faktor perilaku dalam 

penganggaran sektor publik. Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini 

dilakukan dengan motivasi yang berdasarkan pada kenyataan-kenyataan 

sebagai berikut: 

Pertama, perbedaan karakteristik obyek penelitian pada penelitian 

sebelumnya terbukti menghasilkan banyak temuan penelitian yang tidak 

konsisten. Ketidakkonsistenan hasil temuan dalam kerangka teori atribusi 

memberi bukti empiris bahwa anggaran partisipatif dan senjangan anggaran 

memiliki hubungan positif dan signifikan (Lukka, 1988; Young, 1985; Falikhatun, 

2007; Ikhsan, 2007; Kartika, 2010; Nasution, 2010; Widyaningsih, 2011; serta 

Aprilia dan Selvi, 2012). Sementara itu, Collins (1978) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa anggaran partisipatif dan senjangan anggaran mempunyai 

hubungan yang tidak signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dunk 

(1993) dan Merchant (1985) yang menemukan bahwa anggaran partisipatif 

memiliki pengaruh negatif terhadap senjangan anggaran, sehingga perlu 

melakukan pengembangan penelitian dalam pengujian senjangan anggaran 

yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Demikian pula dengan beberapa 

penelitian mengenai hubungan anggaran partisipatif dan kinerja manajerial 

dalam kerangka teori penetapan tujuan juga menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten. Brownell dan Mc Innes, 1986; Sardjito dan Muthaher, 2007; Jermias 

dan Trisnawati, 2008; Azhar et al., 2009; Agusti, 2012; Dasuki, 2012; Tapatfeto, 

2013; Usman dan Selmita, 2013; Yanida, Sudarma, dan Rahman, 2013; serta 

Akbar dan Soni, 2014)  menemukan hubungan positif antara anggaran 

partisipatif terhadap kinerja manajerial. Di sisi lain penelitian Ferdinand (1995) 

menunjukkan hubungan negatif, sedangkan beberapa peneliti menemukan 

hubungan yang tidak signifikan Libby (1999), Yenti (2003), Lau and Lim (2002). 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan lain guna menguji ketidakkonsitenan 

hasil penelitian sebelumnya dengan melihat karakteristik obyek yang diteliti. 

Kedua, melakukan pengembangan konstruk melalui penambahan 

variabel tata kelola pemerintahan sebagai variabel moderasi yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dengan demikian pelaksanaan 

anggaran partisipatif dengan menginternalisasi prinsip tata kelola pemerintahan 

dapat meningkatkan kualitas kinerja individu dan organisasi, mengurangi praktek 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan pelaksanaan pemerintahan yang 

bersih, efektif, efisien, transparan, profesional dan akuntabel (Sanusi, 2012). 

Hubungan yang sinergis dari berbagai pihak dalam wujud tata kelola 

pemerintahan ini tentunya akan dapat mengurangi terjadinya senjangan 

anggaran serta dapat meningkatkan kinerja. Penelitian yang meneliti tentang 

pengaruh anggaran partisipatif dan motivasi terhadap senjangan anggaran 

dengan tata kelola pemerintahan sebagai variabel moderasi menunjukkan hasil 

tidak seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian Ga (2011), interaksi 

antara partisipasi angaran dengan tata kelola pemerintahan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Hal ini disebabkan penerapan tata 

kelola pemerintahan masih belum diterapkan dengan baik, sehingga tidak dapat 

mengurangi kesenjangan anggaran (Ga, 2011). 

Ketiga, pemilihan lokasi penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Malang atas dasar sesuai dengan visi dan misi serta prestasi INABAGUS Award 

tahun 2014 sebagai wujud terlaksananya tata kelola pemerintahan (tata kelola 

pemerintahan yang baik). Berdasarkan prestasi tersebut dapat membuktikan 

apakah tata kelola pemerintahan akan memperkuat pengaruh anggaran 

partisipatif terhadap senjangan anggaran yang menjadi fenomena menarik untuk 

diteliti. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas mengenai senjangan 

anggaran dan pencapaian kinerja sangat berkaitan dengan aspek perilaku 

individu dalam penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran dilakukan 

untuk mencapai tujuan organisasi dengan proses partisipasi oleh semua 

karyawan yang memiliki wewenang dalam menyusun anggaran. Penelitian ini 

mengajukan beberapa rumusan masalah terkait dengan pengaruh anggaran 

partisipatif terhadap senjangan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah 

dengan menggunakan variabel moderasi tata kelola pemerintahan. 

Beberapa penelitian menemukan bukti empiris bahwa partisipasi 

bawahan mampu mempengaruhi efektivitas dalam penyusunan anggaran, 

sehingga keterlibatan individu ini akan cenderung mengurangi senjangan 

anggaran (Dunk, 1993; Young, 1985). Dunk (1993) menjelaskan bahwa terdapat 

interaksi antara partisipasi dan budget emphasis mempunyai hubungan yang 

negatif dengan kesenjangan anggaran tetapi korelasinya signifikan. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin besar keterlibatan individu 

dalam struktur pada proses penganggaran maka tingkat partisipasi akan lebih 

tinggi dan mengakibatkan senjangan anggaran akan semakin rendah.  

Hubungan anggaran partisipatif dan kinerja dibuktikan dengan temuan 

peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan 

menerapkan anggaran partisipatif. Menurut Brownell (1982), partisipasi 

penyusunan anggaran merupakan pengaruh dan tingkat keterlibatan seseorang 

dalam proses penyusunan anggaran. Adanya partisipasi dalam menyusun 

anggaran akan meningkatkan tanggung jawab mulai dari atasan, level bawah 

dan menengah. Ide-ide kreatif yang dimiliki bawahan dapat disampaikan kepada 

atasan untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil ini juga didukung oleh penelitian 
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dari Sardjito dan Muthaher (2007) yang menyatakan bahwa dengan adanya 

keterlibatan seluruh manajer pada penyusunan anggaran akan mendorong para 

kabag/kasubag untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang 

diembannya sehingga akan meningkatkan kinerjanya agar dapat mencapai 

target yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

Secara rinci, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah anggaran partisipatif berpengaruh negatif terhadap senjangan 

anggaran? 

2. Apakah tata kelola pemerintahan dapat memperkuat pengaruh negatif 

anggaran partisipatif terhadap senjangan anggaran? 

3. Apakah anggaran partisipatif berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur 

pemerintah? 

4. Apakah tata kelola pemerintahan dapat memperkuat pengaruh positif 

anggaran partisipatif terhadap kinerja aparatur pemerintah? 

5. Apakah senjangan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja aparatur 

pemerintah? 

6. Apakah anggaran partisipatif berpengaruh negatif terhadap kinerja aparatur 

pemerintah melalui senjangan anggaran? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menemukan bukti empiris 

serta menjelaskan mengenai pengaruh anggaran partisipatif terhadap senjangan 

anggaran dan kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Secara rinci, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji secara empiris pengaruh negatif anggaran partisipatif terhadap 

senjangan anggaran. 
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2. Menguji secara empiris peranan tata kelola pemerintahan dalam memperkuat 

pengaruh anggaran partisipatif terhadap senjangan anggaran. 

3. Menguji secara empiris pengaruh positif anggaran partisipatif dapat terhadap 

kinerja aparatur pemerintah. 

4. Menguji secara empiris bahwa tata kelola pemerintahan dalam memperkuat 

pengaruh anggaran partisipatif terhadap senjangan anggaran. 

5. Menguji secara empiris pengaruh negatif senjangan anggaran terhadap 

kinerja aparatur pemerintah. 

6. Menguji secara empiris senjangan anggaran sebagai mediasi dari pengaruh 

anggaran partisipatif terhadap kinerja aparatur pemerintah. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, temuan dari 

penelitian ini dapat berkontribusi secara teori dan praktik. Kontribusi penelitian 

terhadap teori dan praktik adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Kontribusi Teori 

Hasil studi ini berkontribusi terhadap implementasi teori atribusi dan teori 

penetapan tujuan untuk menjelaskan terjadinya perilaku dalam penyusunan 

anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan 

untuk menambah kajian akuntansi sektor publik dalam bidang keperilakuan 

penganggaran keuangan daerah. Selain itu, memberikan bukti empiris tambahan 

atas teori atribusi yang merupakan kecenderungan perilaku individu dalam 

penyusunan anggaran, baik perilaku yang timbul dari internal (internal forces) 

maupun dari eksternal (external forces). Penelitian ini kembali menguji aspek 

keperilakuan berupa anggaran partisipatif dapat menurunkan senjangan 

anggaran yang masih memiliki perbedaan hasil penelitian di antara beberapa 
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peneliti. Penelitian ini menambahkan variabel tata kelola pemerintahan sebagai 

suatu konsep yang dapat mengurangi senjangan anggaran dan meningkatkan 

kinerja aparatur pemerintah. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris 

tambahan teori penetapan tujuan, yaitu anggaran dipandang sebagai tujuan yang 

harus dicapai oleh SKPD melalui komitmen yang tinggi berupa partisipasi 

pegawai dalam proses penyusunan anggaran.  

1.5.2 Kontribusi Praktik 

Kontribusi praktik dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat 

kepada pegawai setiap SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam 

proses penyusunan anggaran bahwa partisipasi yang tinggi dapat mengurangi 

senjangan anggaran dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah.  
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2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Teori Atribusi 

Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menilai orang lain, 

terutama dihubungkan dengan memaknai perilaku dari seseorang (Robbins, 

2003: 57). Berdasarkan teori tersebut, penilaian terhadap individu akan sangat 

dipengaruhi dengan pemaknaan terhadap perilaku individu tersebut. Teori 

atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider menjelaskan bahwa 

perilaku individu ditentukan oleh adanya internal forces, yaitu faktor yang ada 

dalam diri individu, dan external forces, yaitu faktor yang berasal dari luar individu 

(Ikhsan dan Ishak, 2005: 55). Teori atribusi ini merupakan proses tentang 

bagaimana individu menginterpretasi peristiwa, alasan maupun penyebab atas 

perilakunya (Luthans, 2005 : 182). Oleh sebab itu, dalam berperilaku individu 

akan termotivasi berdasarkan pemahamannya terhadap sebab atas kejadian 

tertentu atau lingkungan di mana ia berada. 

Atribusi merupakan proses kognitif seseorang dalam menarik kesimpulan 

atas rasionalisasi perilakunya. Menurut Saputra (2012), secara umum teori 

atribusi terdiri dari dua jenis, yaitu atribusi disposisional yang menganggap 

bahwa perilaku individu berasal dari faktor internal seperti motivasi dan 

kepribadian, dan atribusi situasional yang menganggap bahwa perilaku 

seseorang berasal dari hubungan dirinya dengan faktor eksternal atau 

lingkungan (pengaruh sosial). 
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Pada dasarnya, teori ini mengacu pada bagaimana individu menjelaskan 

penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain apakah berasal dari internal 

atau eksternal. Perilaku seseorang dapat berasal dari internal jika alasan perilaku 

tersebut mengarah pada kemampuan, pengetahuan, atau usaha individu. 

Sementara itu, perilaku seseorang yang berasal dari eksternal dapat berupa 

keberuntungan, kesempatan, dan lingkungan (Robbins, 1996). 

Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana aparat 

penyusun anggaran dalam pemerintah daerah dalam menyusun anggaran 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Ketika aparat 

penyusun anggaran memandang bahwa faktor-faktor penentu berada dalam 

kendali individu (internal force), maka individu akan cenderung bertindak untuk 

secara optimal memengaruhi organisasi agar dapat mencapai target yang 

ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, ketika pandangannya adalah faktor 

pengendali tersebut berada di luar kendali organisasi (exsternal force), maka 

individu akan merasa tidak cukup kuat untuk memengaruhi orgaisasi dalam 

mencapai sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan teori atribusi dalam penelitian 

ini, tata kelola pemerintahan merupakan internal force dari individu yang 

melakukan penyusunan anggaran karena perilaku tersebut mengarah pada 

kemampuan, pengetahuan, atau usaha individu, sedangakan partisipasi 

anggaran merupakan external forces karena perilaku individu berasal dari 

kerjasama maupun komunikasi yang terbangun antar individu sebagai partisipan 

penyusun anggaran. Teori ini juga dapat menentukan bagaimana arah perilaku 

aparat penyusun anggaran, ketika cenderung berperilaku positif maka individu 

akan berusaha menghindari senjangan anggaran dan menginternalisasi prinsip 

tata kelola pemerintahan, sementara ketika individu cenderung berperilaku 

negatif atau dengan kata lain merasa mampu melakukan tindakan apapun dalam 
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mencapai tujuan, maka hal ini justru akan mampu menciptakan senjangan 

anggaran serta mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan. 

2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory) 

Teori penetapan tujuan atau goal setting theory awalnya disampaikan 

oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960. Tahun 1968 Locke mempublikasi 

artikelnya yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja 

seseorang terhadap tugas. Penetapan tujuan mempunyai empat metode dalam 

menstimulasi individu untuk meningkatkan kinerja. Pertama, penetapan tujuan 

dapat menuntun atensi individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujan. Kedua, 

penetapan tujuan dapat menunjang individu untuk mengatur upayanya dalam 

mencapai tujuan. Ketiga, adanya penetapan akan tujuan dapat meningkatkan 

kesungguhan individu dalam mncapai tujuan tersbut. Keempat, tujuan 

mengakomodasi individu untuk menetapkan strategi dan melakukan tindakan 

sesuai yang telah direncanakan (Kinicki dan Kreitner, 2004). Maka dari itu, 

dengan adanya penetapan tujuan akan dapat meningkatkan kinerja ndividu. 

 Probabilitas yang besar akan tujuan dapat mempengaruhi kinerja ketika 

pegawai menerima dan bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut (Luthans, 

2010: 186). Miller dan Monge (1986) menyatakan bahwa pgawai tingkat bawah 

biasanya lebih banyak mengetahui apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan 

dibandingkan manajemen. Dengan demikian, partisipasi dari pegawai akan 

menciptakan komitmen dan penerimaan akan tujuan yang paling baik. 

Pernyataan ini juga disampaikan oleh (Sholihin, et al.,  2011) yang menyatakan 

bahwa partisipasi dalam penetapan tujuan merujuk pada seberapa dalam 

pegawai terlibat di dalamnya baik berupa tujuan keuangan (nggaran) dan tujuan 

non-keuangan. 
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 Partisipasi pegawai dalam penyusunan tujuan khususnya dalam 

penelitian ini dapat menambah rasa penerimaan dan komitmen terhadap tujuan. 

Teori penetapan tujuan menunjukkan bahwa partisipasi dapat meningkatkan 

komitmen tujuan (Locke, et al., 1988). Meningkatnya komitmen pegawai dan 

penerimaan tujuan tersebut akan meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. Hal 

ini sesuai dengan teori Locke (1968) yang mengatakan bahwa penetapan tujuan 

dengan partisipasi pegawai akan meningkatkan kinerja dibandingkan dengan 

penetapan tujuan tanpa adanya partisipasi pegawai. Partisipasi dapat 

membimbing pegawai terhadap penerimaan yang lebih besar akan tujuan yang 

disusunnya (Latham dan Gary, 1976). 

2.2 Anggaran 

Bastian (2009: 79) menjelaskan bahwa anggaran merupakan perkiraan 

pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan terjadi dalam periode tertentu. 

Sedangkan menurut Ikhsan (2010: 226) anggaran merupakan suatu rencana 

yang dituangkan dalam satuan moneter dan disusun secara runtut untuk periode 

mendatang. Selain itu, Mardiasmo (2009: 61) menjelaskan bahwa anggaran 

merupakan perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu 

dalam ukuran finansial. Pengertian yang lain disampaikan oleh Halim dan Kusufi 

(2012: 50) yang menyatakan bahwa anggaran merupakan dokumen akuntabilitas 

yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Anggaran  

disajikan dalam ukuran moneter serta menyertakan data masa lalu sebagai 

bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dari berbagai pengertian ini, dapat 

disimpulkan bahwa anggaran merupakan instrumen perencanaan dalam satuan 

moneter yang berisi tentang sasaran kinerja yang akan dicapai pada periode 

mendatang. 
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Selanjutnya, anggaran disusun untuk menjadi acuan kerja pada masa 

yang akan datang agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Syakhroza (2003) menjelaskan bahwa 

anggaran berfungsi sebagai standar efektivitas dan standar efisiensi. Amir (2012) 

juga menegaskan bahwa anggaran yang baik dibutuhkan setiap organisasi untuk 

melaksanakan strategi organisasi agar lebih efektif.  

2.2.1 Anggaran Pemerintah Daerah 

Pada instansi pemerintah, anggaran menjadi alat yang penting dalam 

perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat. Otonomi 

daerah telah memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk 

mengurus daerah otonomnya masing-masing. Hal ini juga termasuk dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah 

rancangan keuangan pemerintahan daerah setiap tahunnya atas persetujuan 

DPRD yg ditetapkan dengan peraturan daerah (PP nomor 58 tahun 2005). 

Selanjutnya, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah 

menjelaskan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah serta berpedoman pada 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  

Dalam menyusun APBD, sistem penganggaran daerah berbasis prestasi 

kerja sebagai model perencanaan partisipasi. Mardiasmo (2009: 71) menjelaskan 

bahwa proses perencanaan APBD melalui pendekatan perencanaan bottom-up 

yang tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. 

Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015 

menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD dimulai dari kepala daerah yang 

menyampaikan agenda kebijakan umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon 
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Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan 

APBD yg ditetapkan oleh Mendagri setiap tahun. Selanjutnya, berdasarkan Nota 

Kesepakatan KUA dan PPAS, Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran (SE) 

tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD yang dibuat oleh Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, kepala SKPD sebagai pengguna 

anggaran menyusun RKA-SKPD yang dapat diwakilkan kepada kepala unit kerja 

(kuasa pengguna anggaran) di masing-masing SKPD (PP Nomor 58 Tahun 

2005). Lebih lanjut, unit kerja di masing-masing SKPD melibatkan kepala 

bagian/bidang dalam menyusun RKA-SKPD. Melibatkan kepala unit kerja dan 

kepala bagian/bidang di masing-masing SKPD oleh kepala SKPD merupakan 

wujud dari penerapan anggaran partisipatif di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Anggaran yang telah disahkan selanjutnya akan dikendalikan oleh 

pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di masing-masing SKPD agar berjalan 

sesuai anggaran yang telah ditetapkan. PPTK bertindak sebagai pengendali 

anggaran yang mencakup beberapa bagian/bidang agar dapat direalisasikan 

sesuai dengan anggaran yang telah disahkan. Dapat disimpulkan bahwa tugas 

PPTK adalah untuk meminimalkan varians realisasi anggaran. 

2.3 Anggaran Partisipatif 

 Partisipasi merupakan suatu proses keterlibatan mental dan emosional 

seseorang dalam lingkungan kelompok yang ikut dalam memberikan kontribusi 

terhadap suatu keputusan mengenai tujuan organisasi (Davis dan Newstrom, 

1985). Partisipasi anggaran mengacu pada tingkat dimana manajer berpartisipasi 

dalam mempersiapkan anggaran dan mempengaruhi sasaran anggaran pada 

masing-masing pusat pertanggungjawaban. Penyusunan  anggaran yang 

partisipatif mendorong manajer untuk mencapai tujuan dan berpartisipasi pada 

pekerjaan. Caplan (1971) menyatakan bahwa ada dua keuntungan yang 
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berkaitan dengan partisipasi, yaitu menimbulkan suatu sikap untuk berani 

bertanggungjawab dari para manajer serta akan meningkatkan kemungkinan 

bahwa tujuan anggaran akan diterima oleh setiap manajer sebagai tujuan 

mereka sendiri.  

Penjelasan mengenai partisipasi anggaran memberikan suatu 

pemahaman bahwa dalam penyusunan anggaran, bawahan diberikan 

kesempatan untuk ikut terlibat memberikan kontribusi mengenai arah kerja 

selama kurun waktu tertentu. Kesempatan yang dimiliki bawahan dalam proses 

penyusunan anggaran ini dapat memaksimalkan fungsi pengendalian, yaitu 

masing-masing individu yang terlibat dapat lebih merasa bertanggung jawab atas 

anggaran yang disepakati. Sehingga, kinerja pegawai/karyawan dapat lebih 

terarah karena masing-masing telah mengetahui secara jelas apa yang akan 

dilakukan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Partisipasi dapat 

memberikan efek positif bagi kelangsungan lingkungan pekerjaan, ketika perilaku 

karyawan sangat baik karena komunikasi terjalin dengan baik tentunya akan 

dapat meningkatkan kerja sama di antara manajer (Siegel dan Marconi, 1989). 

Namun, partisipasi dalam penyusunan anggaran untuk setiap organisasi 

berbeda-beda, yaitu setiap organisasi menetapkan sendiri bagaimana tingkat 

partisipasi bawahan serta batasan-batasan dalam proses penyusunan anggaran. 

Proses partisipasi anggaran akan timbul permasalahan ketika terjadi 

senjangan anggaran dalam tataran pendelegasian dari atasan ke bawahan 

dalam rangka menentukan anggaran yang sesuai dengan sasaran dan target 

yang ingin dicapai (Douglas and Weir, 2000; Lupia and McCubbins, 1994). 

Individu seringkali menentukan anggaran yang lebih mudah untuk dicapainya 

ketika diberi kesempatan untuk turut serta dalam melakukan penyusunan 

anggaran sebagai standar kerjanya (Lukka, 1988). Hal ini juga terjadi dalam 
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lingkungan pemerintahan atau sektor publik karena anggaran digunakan sebagai 

dasar penilaian program, target, dan anggaran yang ingin dicapai sebagai ukuran 

dalam menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran (Lupia dan McCubbins, 

2000). 

2.4  Kinerja 

Setiap instansi pemerintah pada prinsipnya mempunyai tujuan untuk 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Amins (2012: 31) 

menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi dalam memberikan layanan dapat 

diamati melalui kinerja yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, 

kinerja organisasi diukur dengan kinerja manajerial dan kinerja organisasional 

(Amins, 2012: 31). Wibowo, (2013: 5) juga menjelaskan bahwa keberhasilan 

kinerja individu sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Pendapat ini 

menegaskan bahwa kinerja manajerial sangat penting untuk meningkatkan 

kinerja instansi pemerintah yang kemudian akan meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Terdapat banyak pakar yang telah memberikan pengertian kinerja. Gibson 

et al. (2012: 537) menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil dari pekerjaan 

yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Armstrong dan Baron (1998: 15) 

menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat antara tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi pada ekonomi. Sedangkan, Wibowo (2013: 4) 

menjelaskan bahwa kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah 

disusun. Kinerja manajerial adalah ukuran efektivitas dan efisiensi seorang 

manajer dalam menjalankan kegiatannya membantu organisasi mencapai 

tujuannya (Amins, 2012: 31). Dari berbagai pengertian kinerja ini, dapat 
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disimpulkan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas target yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

2.5 Senjangan Anggaran 

 Perilaku individu menjadi salah satu faktor penyebab senjangan anggaran 

karena manusia memiliki berbagai perspektif dalam setiap tingkah lakunya. 

Manajemen memiliki kesempatan dalam melakukan tindakan yang dapat 

mempengaruhi substansi anggaran (Dunk dan Nouri, 1998). Kesempatan yang 

dimiliki ini dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk memperoleh kompensasi 

berdasarkan kinerjanya. Pihak manajemen akan cenderung menetapkan 

anggaran pendapatan lebih rendah dan biaya lebih tinggi agar target yang 

ditetapkan tersebut lebih mudah untuk dicapai. Di sinilah senjangan anggaran 

yang terjadi dalam proses penganggaran, yaitu dengan menganggarkan 

pendapatan lebih rendah dari potensi yang dapat dicapai dalam periode tertentu 

(Anthony dan Govidarajan, 2001).  

 Senjangan anggaran merupakan selisih antara sumber daya yang 

sebenarnya diperlukan dalam penyelesaian tugas dengan jumlah sumber daya 

yang lebih besar ditujukan untuk tugas tersebut. Senjangan anggaran dibuat 

dengan menyusun perkiraan penerimaan lebih rendah, kemudian membuat 

perkiraan belanja lebih tinggi dari yang seharusnya menjadi potensi pada periode 

tertentu (Ikhsan dan Ishak, 2005). Partisipasi anggaran merupakan suatu proses 

keterlibatan individu-individu dari berbagai pihak mulai dari atasan sampai 

bawahan dalam menentukan anggaran pada tahun tertentu. Penyusunan 

anggaran pemerintah daerah tidak hanya melibatkan kepala SKPD tetapi juga 

turut mengikutsertakan pegawai atau anggota yang berada di bawah kepala 

SKPD tersebut. Merchant (1985) memberikan penjelasan bahwa senjangan 

anggaran diartikan sebagai pengungkapan item-item anggaran yang mudah 



26 

 

 

 

untuk dicapai. Senjangan anggaran juga dapat dimaknai sebagai dysfunctional 

behavior, karena partisipan berusaha untuk mengikuti kepentingannya sendiri 

yang tidak sesuai dengan tujuan awal penyusunan anggaran pemerintah daerah. 

2.6 Tata Kelola Pemerintahan 

Sebagai sebuah konsep, tata kelola tidak memiliki definisi tunggal. Ada 

banyak pengertian yang bersumber dari berbagai referensi. Menurut Chin (2000) 

dan Shaw (2003), dua teori utama tata kelola perusahaan adalah stewardship 

theory dan agency theory. Asumsi filosofis dari stewardship theory berdasarkan 

sifat manusia yang pada hakekatnya dapat dipercaya, jujur dan mampu bertindak 

dengan penuh tanggung jawab terhadap pihak lain. Dengan kata lain, 

stewardship theory memandang manajemen dapat dipercaya untuk 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun 

stakeholders. Sementara itu, dalam perkembangannya agency theory lebih 

merepresentasikan kenyataan yang ada. Pemikiran mengenai corporate 

governance berkembang mengacu pada agency theory dimana pengelolaan 

suatu perusahaan atau organisasi taat akan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku untuk kinerja perusahaan. Disinilah pentingnya tata kelola yang baik agar 

visi dan misi perusahaan dapat tercapai sesuai yang ditargetkan. 

Tata kelola pemerintahan menurut Bank Dunia adalah cara yang 

digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk 

pengembangan masyarakat. Dijelaskan lebih detail menurut United Nation 

Development Program (UNDP), tata kelola pemerintahan dimaknai sebagai 

praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan, maksudnya 

adalah terjadi hubungan yang berkesinambungan dan bermanfaat diantara 

negara dalam peran menciptakan iklim politik dan hukum yg kondusif, sedangkan 

pada sektor swasta berperan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, serta 
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masyarakat yang juga berperan mendukung interaksi sosial, ekonomi, politik dan 

mengajak seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi kegiatan 

pemerintahan. 

 Dari berbagai pengertian di atas tata kelola pemerintahan merupakan tata 

kelola pada suatu organisasi yang dilandasi oleh etika profesional dalam 

berusaha/berkarya. Tata kelola pemerintahan menunjukkan tingkat kompetensi 

dan efektivitas lembaga yang transparan. Masyarakat dapat menyampaikan 

pandangan tentang cara mengelola urusan pada tingkat lokal sehingga lembaga 

terkait dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tata kelola 

pemerintahan didasarkan pada keinginan masyarakat yang diperoleh melalui 

pemilihan yang berkala, bebas dan adil serta partisipasi penduduk dalam 

pembuatan keputusan dan pembangunan konsensus dalam masyarakat. 

Walaupun demikian, tata kelola pemerintahan tidak berarti bahwa pemerintah 

melimpahkan otoritas atau tanggung jawabnya. Namun, pemerintah harus 

berperan lebih efektif dari sebelumnya, baik secara internal maupun saat 

berhubungan dengan negara lain. 

2.6.1 Unsur Utama Tata Kelola Pemerintahan 

 Rochman (2000: 151) mengemukakan bahwa tata kelola pemerintahan 

memiliki empat unsur utama, yaitu: (1) akuntabilitas (accountability); (2) adanya 

kerangka hukum (rule of law); (3) informasi (information); dan (4) transparansi 

(transparency). Bhatta (1996) juga menyatakan terdapat empat unsur utama tata 

kelola pemerintahan, yaitu: (1) akuntabilitas (accountability); (2) transparansi 

(transparency); (3) keterbukaan (openness); dan (4) adanya kerangka hukum 

(rule of law). Unsur-unsur tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:  
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1. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan tugas suatu unit organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian terhadap sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan yang dibuat untuk pencapaian tujuan pada periode 

tertentu. 

2. Transparansi (Transparency) 

Transparansi (transparency) lebih mengarahkan pada kejelasan proses 

perumusan serta implementasi program, kebijakan dan proyek yang 

dilaksanakan pemerintah. Pemerintah harus bersifat transparan terhadap 

rakyatnya baik ditingkat pusat maupun di daerah. 

3. Keterbukaan (Openness) 

Keterbukaan (openness) memberikan kesempatan bagi rakyat untuk 

memberi kritik dan tanggapan kepada pemerintah serta mudahnya mengakses 

informasi jalannya pemerintahan sebagai bentuk penilaian rakyat. 

4. Kerangka Hukum (Rule of Law) 

Prinsip rule of law merupakan kepercayaan masyarakat akan kepastian 

hukum sesuai dengan prinsip keadilan terhadap setiap kebijakan publik yang 

dibuat pemerintah. Setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik 

harus dirumuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku 

yang telah diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu masyarakat juga memiliki 

kesempatan untuk mengevaluasi peraturan yang ditetapkan pemerintah. 
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RERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1 Rerangka Konsep Penelitian 

Organisasi pemerintahan dalam era otonomi daerah dituntut untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan, tak terkecuali pada proses penyusunan 

anggaran. Selain fungsi perencanaan dan pengendalian, anggaran juga memiliki 

peran dalam evaluasi kinerja pemerintahan. Di sinilah letak permasalahan yang 

muncul, yaitu ketika anggaran menjadi alat evaluator, pemerintah daerah akan 

berusaha untuk dapat mencapai kinerja yang baik, sehingga mempengaruhi 

perilaku penyusun anggaran yang dapat menciptakan apa yang disebut 

senjangan. 

Faktor individu yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian target kinerja pemerintah. Teori 

atribusi menjelaskan bahwa individu akan cenderung bertindak oleh adanya 

alasan-alasan pengetahuan (intelektual) lainnya (Robbins, 1996). Setiap individu 

memiliki paradigma masing-masing terhadap suatu hal yang dilihat atau 

dijalaninya. Senjangan anggaran muncul dari faktor keperilakuan yang berusaha 

mengecilkan kapasitas produktif yang dimiliki. Artinya, individu yang 

berpartisipasi dalam penyusunan anggaran memiliki peluang untuk menyusun 

anggaran yang dianggapnya lebih mudah untuk dicapai dan berusaha 

menentukan standar kerjanya yang akan dapat memudahkan dalam pencapaian 

target anggaran tersebut (Lukka, 1988). Berdasarkan teori atribusi dalam 

penelitian ini, good governance merupakan internal force dari individu yang 

melakukan penyusunan anggaran karena perilaku tersebut mengarah pada 
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kemampuan, pengetahuan, atau usaha individu, sedangakan partisipasi 

anggaran merupakan external forces karena perilaku individu berasal dari 

kerjasama maupun komunikasi yang terbangun antar individu sebagai partisipan 

penyusun anggaran. Penyusunan anggaran yang melibatkan individu berada 

dalam struktur pemerintahan dengan beragam persepsi dan perilaku. Dengan 

melibatkan manajer teknis dalam menetapkan standar kinerja, tujuan yang akan 

dicapai menjadi realistis (Ikhsan, 2010: 228). Hal ini sejalan dengan pernyataan 

teori penetapan tujuan (goal setting theory) merupakan teori yang dapat 

menjelaskan hubungan antara anggaran partisipatif dan kinerja.  

Isu budgetary slack (senjangan anggaran) serta pencapaian kinerja 

dalam anggaran partisipatif telah dibahas oleh beberapa peneliti dengan hasil 

yang tidak konsisten dan berdasarkan beberapa fenomena. Beberapa penelitian 

menemukan bukti empiris bahwa partisipasi bawahan mampu mempengaruhi 

efektivitas dalam penyusunan anggaran, sehingga keterlibatan individu ini akan 

cenderung mengurangi senjangan anggaran (Dunk, 1993; Young, 1985). 

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Lukka (1988) membuktikan bahwa 

partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif terhadap senjangan anggaran, 

artinya bahwa semakin tingginya partisipasi anggaran, maka slack anggaran juga 

akan semakin tinggi. Jika dilihat dari sisi pencapaian kinerja, hasil penelitian dari 

dari Sardjito dan Muthaher, 2007; Usman dan Selmita, 2013; Yanida et al., 2013; 

serta Akbar dan Soni, 2014) menyatakan bahwa anggaran partisipatif memiliki 

hubungan positif dengan kinerja aparatur pemerintah. Berbeda dengan penelitian 

Ferdinand (1995) menunjukkan hubungan negatif, yang artinya anggaran 

partisipatif tidak dapat meningkatkan kinerja. Hal ini membuat peneliti termotivasi 

untuk memasukkan faktor kontijensi yang memoderasi (memperkuat atau 

memperlemah) hubungan antara anggaran partisipatif dengan senjangan 
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anggaran dan kinerja. Faktor kontijensi yang digunakan adalah tata kelola 

pemerintahan yang mungkin mempengaruhi anggaran partisipatif dengan 

senjangan anggaran dan kinerja. Penyusunan anggaran jika diikuti dengan 

pemahaman tata kelola pemerintahan, maka setiap hasil keputusan anggaran 

yang dibuat tentunya meliputi pemenuhan aturan yang dibuat sebelumnya. 

Sudah sepantasnya individu yang terlibat dalam proses penganggaran 

mengetahui dan mamahami setiap tata kelola yang menyangkut tentang proses 

penganggaran itu sendiri. Adapun rerangka pikir dalam penelitian ini seperti pada 

Gambar 3.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rerangka Konsep Penelitian 

 

3.2 Pengembangan Hipotesis 
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anggaran. Beberapa penelitian menemukan bukti empiris bahwa partisipasi 

bawahan mampu mempengaruhi efektivitas dalam penyusunan anggaran, 

sehingga keterlibatan individu ini akan cenderung mengurangi senjangan 

anggaran (Dunk, 1993; Young, 1985). Dunk (1993) menjelaskan bahwa terdapat 

interaksi antara partisipasi dan budget emphasis mempunyai hubungan yang 

negatif dengan kesenjangan anggaran tetapi korelasinya signifikan. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin besar keterlibatan individu 

dalam struktur pada proses penganggaran maka tingkat partisipasi akan lebih 

tinggi dan mengakibatkan senjangan anggaran akan semakin rendah. Hal yang 

sama juga disampaikan oleh Camman (1976), Onsi (1973), Minan (2005), Utomo 

(2006), Supanto (2010) dan Abdullah (2014) menunjukkan bahwa anggaran 

partisipatif yang tinggi dapat menurunkan terjadinya senjangan anggaran. 

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukka (1988) 

menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif terhadap 

senjangan anggaran. Djasuli dan Fadilah (2010) menunjukkan hasil yang sejalan 

dengan penelitian Lukka (1988), objek penelitian dilakukan pada sektor publik 

yang menemukan hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap 

senjangan anggaran. Hasil yang sama juga disampaikan oleh Lowe dan Shaw 

(1968) dan Young (1985), Little, et al., (2002), Yuhertiana (2004), Hafsah (2005), 

Falikhatun (2007), Sudarba (2010), Andriyani dan Hidayati (2010) dan Nasution 

(2010) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif 

terhadap slack anggaran, artinya bahwa semakin tingginya partisipasi anggaran, 

maka slack anggaran juga akan semakin tinggi.  Bukti empiris ini membuat 

ketidakkonsistenan hasil, karena sebelumnya tingginya partisipasi anggaran 

mampu menurunkan senjangan anggaran, namun dengan hasil penelitian 
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lainnya menjadikan besarnya keterlibatan individu dalam proses penyusunan 

anggaran malah akan semakin meningkatkan senjangan anggaran. 

Partisipasi individu selama proses penyusunan anggaran menjadi salah 

satu faktor yang mampu menurunkan senjangan anggaran. Berdasarkan teori 

atribusi, sebagaimana faktor internal individu akan cenderung bertindak atas 

dasar kemampuan, pengalaman dan pengetahuannya. Selain itu dalam konteks 

faktor eksternal, kerja sama, maupun komunikasi yang terbangun antar individu 

dari adanya perilaku penyusun anggaran yang partisipatif mampu meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan penyusunan anggaran yang tercermin melalui rendahnya 

senjangan anggaran.  

Terlebih ketika anggaran partisipatif tersebut diikuti dengan adanya tata 

kelola pemerintahan, maka setiap hasil keputusan anggaran yang dibuat 

tentunya meliputi pemenuhan prinsip yang dibuat sebelumnya. Tata kelola 

pemerintahan merupakan penilaian pada seluruh akuntabilitas terhadap 

stakeholders untuk melaksanakan aktivitas dan fungsi yang dimandatkan oleh 

pemakai jasa dari suatu organisasi termasuk organisasi publik (pemerintahan). 

Penyusunan anggaran yang dilakukan oleh SKPD dipengaruhi oleh faktor 

internal yaitu adanya penerapan tata kelola pemerintahan. Penerapan tata kelola 

pemerintahan dalam penyusunan anggaran akan mempengaruhi penyusun 

anggaran yang terdiri atas kepala SKPD dan pegawai SKPD yang berwenang 

menyusun anggaran untuk sangat berhati-hati dikarenakan harus memenuhi 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Penerapan tata kelola pemerintahan 

dapat meningkatkan kualitas kinerja individu dan organisasi, mengurangi praktek 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan ketatalaksanaan pemerintahan yang 

bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel (Sanusi, 2012).  

Dengan demikian, penerapan tata kelola pemerintahan ini tentunya juga akan 



34 

 

 

 

dapat mengurangi terjadinya senjangan anggaran yang pada akhirnya 

mengurangi tindakan penyelewengan pada pemerintahan. 

Ga (2011) meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran dan motivasi 

pencapaian kinerja anggaran terhadap kesenjangan anggaran dengan good 

governance sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa partisipasi anggaran dengan good governance tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini berarti good governance tidak 

dapat berfungsi sebagai variabel yang memoderasi pengaruh partisipasi 

anggaran terhadap senjangan anggaran. Hal ini disebabkan bahwa penerapan 

good governance pada SKPD Kota Kupang masih belum diterapkan dengan baik 

sehingga tidak dapat mengurangi senjangan anggaran yang terdapat partisipasi 

anggaran di dalamnya. Selain itu, berdasarkan analisis dan pembahasan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif 

terhadap senjangan anggaran yang artinya adanya partisipasi dalam menyusun 

anggaran akan meningkatkan senjangan anggaran. Hal ini mungkin disebabkan 

bahwa responden yang dipilih hanya kepala dinas SKPD yang belum 

mencerminkan sepenuhnya makna dari anggaran partisipatif dimana partisipan 

yang terlibat tidak hanya manajer tingkat atas tetapi juga manajer tingkat bawah. 

Menurut Rofikoh (2006), dengan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan 

aspek mendasar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, segala bentuk 

penyimpangan anggaran baik perencanaan maupun pengadaan barang dan jasa 

publik dapat diminimalisir. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan dapat 

memperkuat pengaruh anggaran partisipatif dapat menurunkan senjangan 

anggaran. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba kembali meneliti dengan 

memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya, yaitu objek penelitian yang 



35 

 

 

 

berbeda karena tata kelola pemerintahan sesuai dengan visi dan misi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, memperluas sampel penelitian sesuai 

dengan makna anggaran partisipatif, serta menggunakan alat analisis yang 

berbeda. Oleh karena itu, ketika pemahaman partisipan terhadap tata kelola 

pemerintahan dalam menyusun anggaran sangat baik, maka tata kelola 

pemerintahan tersebut dapat memperkuat pengaruh anggaran partisipatif 

terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti 

membangun hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Anggaran partisipatif berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. 

H2:  Tata kelola pemerintahan memperkuat pengaruh negatif anggaran 

partisipatif terhadap senjangan anggaran. 

3.2.2 Pengaruh Anggaran Partisipatif, Tata kelola pemerintahan terhadap 

Kinerja Aparatur Pemerintah 

Pemerintah daerah meliputi kepala daerah beserta perangkatnya, yaitu 

badan, dinas, kantor dan unit pelaksana teknis dimana masing-masing 

merupakan SKPD memiliki fungsi dalam pelayanan publik. Menurut Bastian 

(2001) kinerja merupakan representasi tingkat pencapaian suatu program, 

kegiatan dalam perencanaan strategis suatu organisasi demi tercapainya tujuan, 

sasaran, visi dan misi organisasi. Secara umum kinerja merupakan wujud dari 

prestasi yang dicapai organisasi dalam periode tertentu. 

Partisipasi pegawai dalam menyusun anggaran dapat meningkatkan  

komitmen dan tanggung jawab terhadap tujuan karena sudah menjadi bagian 

dari penyusun anggaran tersebut. Teori penetapan tujuan menurut Locke (1968) 

menyatakan bahwa kinerja akan mengalami peningkatan yang lebih besar 

melalui penetapan tujuan secara prtisipatif dibanding tanpa partisipasi. Milani 

(1975) dalam penelitiannya mencoba menyoroti tentang topik umum dalam 



36 

 

 

 

partisipasi di dalam pembuatan keputusan dengan penekanan-penekanan 

khusus pada partisipasi dalam penyusunan anggaran (yaitu pembentukan 

anggaran operasi). Dalam penelitiannya, Milani (1975) memberikan arti 

partisipasi sebagai konsep yang digunakan untuk menggambarkan tingkat 

sejauh mana bawahan diijinkan untuk memilih tindakan mereka sendiri. 

Anggaran berbasis kinerja merupakan proses pembangunan yang efisien 

dan partisipatif yang mana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan suatu 

organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Mardiasmo (2009) 

mengemukakan bahwa salah satu kunci suksesnya organisasi adalah 

pengukuran kinerja yang reliabel. Sistem pengukuran kinerja sektor publik 

bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu 

strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Penilaian kinerja dilakukan 

dengan menganalisis perbedaan antara hasil kinerja dengan anggaran yang 

dibuat. Penilaian kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah 

dibuat. Dengan melibatkan manajer teknis dalam menetapkan standar kinerja, 

tujuan yang akan dicapai menjadi realistis (Ikhsan, 2010: 228). Selain itu, 

menetapkan standar kinerja dengan melibatkan manajer teknis juga akan 

menjadikan kontrak kinerja menjadi lebih efektif (Wibowo, 2013: 75). Hal ini 

sejalan dengan pernyataan teori penetapan tujuan (goal setting theory) 

merupakan teori yang dapat digunakan untuk mnjelaskan hubungan antara 

perencanaan dan kinerja. 

Temuan peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa kinerja dapat 

ditingkatkan dengan menerapkan anggaran partisipatif. Menurut Brownell (1982), 

partisipasi anggaran adalah pengaruh serta tingkat keterlibatan seseorang dalam 

proses penyusunan anggaran yang akan meningkatkan kinerja serta tanggung 

jawab mulai dari atasan, level bawah dan menengah. Peran bawahan yaitu 
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menyampaikan ide-ide kepada atasan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan 

organisasi. Hasil yang serupa dari Sardjito dan Muthaher, 2007; Jermias dan 

Trisnawati, 2008; Azhar et al., 2009; Agusti, 2012; Dasuki, 2012; Tapatfeto, 2013; 

Usman dan Selmita, 2013; Yanida et al., 2013; serta Akbar dan Soni, 2014) 

menyatakan bahwa anggaran partisipatif memiliki hubungan positif dengan 

kinerja aparatur pemerintah. Berbeda dengan penelitian Ferdinand (1995) 

menunjukkan hubungan negatif, yang artinya anggaran partisipatif tidak dapat 

meningkatkan kinerja. Hal ini dikarenakan pada penelitian Ferdinand (1995) 

membagi hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja manajerial berdasarkan 

tingkat desentralisasi, pada tingkat desentralisasi rendah hubungan tersebut 

menjadi negatif. Beberapa peneliti menemukan hubungan yang tidak signifikan 

antara partisipasi anggaran dan kinerja Libby (1999), Yenti (2003), Lau and Lim 

(2002).   

Partisipasi dalam penyusunan anggaran menjadi efektif terhadap 

peningkatan kinerja melalui pendekatan kontijensi untuk mngevaluasi faktor-

faktor kndisional satuan kerja. Faktor kontijensi yang digunakan dalam hipotesis 

ini adalah tata kelola pemerintahan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

salah satu manfaat penerapan tata kelola pemerintahan adalah dapat 

meningkatkan kualitas kinerja individu dan organisasi, peningkatan kepedulian 

terhadap pelayanan, kepuasan serta kepentingan publik. Tata kelola 

pemerintahan diterapkan untuk berusaha menjaga keseimbangan diantara 

pencapaian tujuan pemerintahan dan tujuan masyarakat (Pratolo, 2010). 

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan pada dasarnya ditujukan 

untuk pengelolaan organisasi supaya lebih baik dan pada akhirnya akan 

mendukung ketercapaian kinerja organisasi seperti yang diharapkan oleh 

stakeholders. 
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Pratolo (2010) meneliti tentang pengaruh good government governance 

terhadap kinerja SKPD dan kepuasan masyarakat di Pemerintah Daerah 

Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa good goverment governance secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Berdasarkan penelitian tersebut, 

pihak masyarakat merasa belum puas dengan pelayanan pemerintah daerah 

yang selama ini serta kinerja SKPD yang rendah, sehingga kinerja pemerintah 

daerah yang dipengaruhi oleh good governance belum optimal.  

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba meneliti dengan model yang 

berbeda, yaitu menempatkan variabel tata kelola pemerintahan sebagai 

pemoderasi dari hubungan antara anggaran partisipatif terhadap kinerja. Dengan 

adanya prinsip tata kelola pemerintahan dan pemahaman partisipan yang sesuai 

dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka tata kelola 

pemerintahan tersebut dapat memperkuat pengaruh anggaran partisipatif 

terhadap kinerja aparatur pemerintah. Berdasarkan teori dan bukti-bukti empiris 

yang dikemukakan di atas, maka rumusan hipotesis yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah: 

H3:  Anggaran partisipatif berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur 

pemerintah. 

H4:  Tata kelola pemerintahan memperkuat pengaruh positif anggaran 

partisipatif terhadap kinerja aparatur pemerintah. 

3.2.3 Pengaruh Senjangan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur 

Pemerintah 

Sebatas pengetahuan peneliti, belum ada teori atau pandangan yang 

menjelaskan hubungan antara senjangan anggaran atau perilaku individu 

dengan kinerja. Menurut Onsi (1973) senjangan anggaran dapat dibuat oleh 
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orang yang terlibat dalam proses menyusun anggaran. Partisipan mempunyai 

keinginan dan kepentingan yang akan memfasilitasi pencapaian target anggaran. 

Dengan tercapainya anggaran tersebut maka kinerja akan tercapai. Karsam 

(2013) telah menemukan bahwa senjangan anggaran dapat mempengaruhi 

kinerja secara negatif. Selanjutnya, peneliti akan mengkonfirmasi temuan 

Karsam (2013) dengan membangun hipotesis kelima sebagai berikut: 

H5:  Senjangan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja aparatur 

pemerintah. 

3.2.4 Pengaruh Anggaran Partisipatif, Kinerja Aparatur Pemerintah melalui 

Senjangan Anggaran 

Sebatas pengetahuan peneliti, belum ada teori atau pandangan yang 

menjelaskan hubungan mediasi senjangan anggaran atau perilaku individu pada 

hubungan antara anggaran partisipatif dengan kinerja. Meski begitu, Hopwood 

(1976) menyatakan bahwa anggaran partisipatif dapat menurunkan kinerja 

apabila terdapat faktor situasional. Selanjutnya, Ikhsan (2010: 241) menjelaskan 

bahwa anggaran partisipatif yang awalnya untuk memotivasi manajer teknis 

dalam meningkatkan kinerja akan menjadi sia-sia jika ada unsur senjangan 

anggaran pada saat penyusunan anggaran. 

Selain itu, berdasarkan pada temuan empiris yang telah dilakukan 

sebelumnya yang menemukan hubungan antara anggaran partisipatif dan 

senjangan anggaran (Young, 1985; Dunk, 1993; Ikhsan dan Ane, 2007; 

Falikhatun, 2007; Desmiyawati, 2009; Kartika, 2010; Widyaningsih, 2011; Pratiwi, 

2011; serta Aprilia dan Selvi, 2012) dan hubungan antara senjangan anggaran 

dan kinerja (Karsam, 2013) dapat disimpulkan bahwa senjangan anggaran 

diduga merupakan variabel intervening pada hubungan antara anggaran 

partisipatif dan kinerja. Berdasarkan pada pernyataan Hopwood (1976) dan 
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Ikhsan (2010) serta temuan empiris ini, maka peneliti membangun hipotesis 

keenam sebagai berikut: 

H6:  Anggaran partisipatif berpengaruh negatif terhadap kinerja aparatur 

pemerintah melalui senjangan anggaran. 
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METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran 

terhadap senjangan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah dengan tata 

kelola pemerintahan sebagai pemoderasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

positivistic berupa explanatory research melalui pengujian hipotesis yang 

menjelaskan fenomena berbentuk hubungan antar variabel. Penelitian ini 

dilakukan dengan paradigma kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori 

melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka serta melakukan 

analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2009). Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian survey. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian adalah data primer dengan menggunakan instrumen 

penelitian kuisioner yang menggambarkan opini, sikap, pengalaman atau 

karakteristik responden (subjek) penelitian. 

4.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malang. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

2002: 108). Populasi dalam penelitian adalah pejabat SKPD yang memiliki 

kewenangan terlibat dalam penyusunan anggaran terdiri atas kepala dinas 

SKPD, kepala bagian/bidang, dan staf yang terlibat dalam penyusunan anggaran 

sebanyak 564 orang. Pemilihan subyek peneilitian ini didasarkan pada tugas dan 

fungsi yang dimiliki subyek sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah yaitu memiliki tugas dan fungsi dalam penyusunan anggaran.  

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Proportional 

Stratified Sampling, yaitu memilih sampel dengan mengklasifikasikan terlebih 

dahulu populasi ke dalam sub-sub populasi berdasarkan strata atau karakteristik 

tertentu (Hartono, 2014 : 97). Adapun strata dalam sampel terbagi berdasarkan 

tugas dan kewenangan jabatan, yaitu kepala dinas, sekretaris dinas, kepala 

bagian, kepala sub bagian dan kepala bidang. Pengambilan sampel secara 

proposional di setiap SKPD dapat ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

No Strata Populasi Sampel 

1 Kepala SKPD 72 orang 30 orang 

2 Sekretaris SKPD 69 orang 29 orang 

3 Kepala Bagian 14 orang 6 orang 

4 Kepala Sub Bagian 270 orang 112 orang 

5 Kepala Bidang 139 orang 58 orang 

Jumlah 564 orang 234 orang 

Sumber: Data diolah dari BKD Kabupaten Malang 

Untuk menentukan besaran sampel yang akan digunakan, peneliti 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

n =       N       . 

       N ∙ e2 + 1 

Keterangan:  

n  = Ukuran sampel yang dicari 

N  = Jumlah populasi 

e2 = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan  

       sampel yang dapat ditoleransi (5%) 

Selanjutnya, dengan menggunakan rumus Slovin, maka jumlah sampel yang 

didapat sebagai berikut: 

n =        N        =           564         = 234 

       N ∙ e2 + 1     564 ∙ 0,052 + 1 
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Berdasarkan perhitungan sampel di atas, ditemukan bahwa sebanyak 

234 kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bagian/sub bagian/bidang yang 

menjadi sampel penelitian. Jumlah sampel proporsional yang diambil dari setiap 

bagian pada menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

1. Kepala SKPD (Populasi sebanyak 72 orang) 

n = 72 / 564 x 234 = 29,9 

(dibulatkan menjadi 30 orang) 

2. Sekretaris SKPD (Populasi sebanyak 69 orang) 

n = 69 / 564 x 234 = 28,6 

(dibulatkan menjadi 29 orang) 

3. Kepala Bagian (Populasi sebanyak 14 orang) 

n = 14 / 564 x 234 = 5,8 

(dibulatkan menjadi 6 orang) 

4. Kepala Sub Bagian (Populasi sebanyak 270 orang) 

n = 270 / 564 x 234 = 112 

5. Kepala Bidang (Populasi sebanyak 139 orang) 

n = 139 / 564 x 234 = 57,7 

(dibulatkan menjadi 58 orang) 

4.3  Teknik Pengumpulan Data 

Setelah mengetahui jumlah sampel sebesar 234 orang dengan 

pembagian secara proporsional untuk setiap SKPD, peneliti akan mengumpulkan 

data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei berupa 

kuesioner, yaitu dengan cara memberikan serangkaian pernyataan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011). 
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Kuesioner yang disebarkan berupa daftar pernyataan tertulis kepada responden 

mengenai anggaran partisipatif, senjangan anggaran, kinerja aparatur 

pemerintah dan tata kelola pemerintahan. Masing-masing variabel tersebut 

disiapkan dengan jumlah pernyataan yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Kuesioner disertai surat pemohonan untuk menjadi responden diberikan secara 

langsung. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengisi kuesioner adalah 

selama 25 menit. Jika ada halangan tertentu, responden diberikan kebijakan 

berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan responden.  

Beberapa tahap dalam rangka pengumpulan data penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Pilot Test 

Kuesioner yang telah dibuat maupun diadopsi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya harus diuji terlebih dahulu agar dapat dinyatakan layak untuk 

digunakan dalam penelitian ini. Pengujian tersebut dinamakan sebagai pilot test. 

2. Persiapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan sebelum mengumpulkan 

data dari sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya peneliti 

menghubungi masing-masing SKPD dan meminta bantuan dari teman, baik yang 

memiliki kenalan dengan pejabat atau pegawai di SKPD tersebut maupun teman 

bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Peneliti melakukan janji 

mendatangi SKPD pada hari dan waktu yang disepakati untuk menjelaskan 

mengenai tujuan dan kuesioner penelitian. Hal ini dilakukan untuk dapat 

mengumpulkan data secara baik dan memperoleh tingkat pengembalian 

kuesioner yang tinggi. 
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3. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data ini merupakan tahap utama, yaitu kuesioner 

yang telah siap dibagikan kepada responden atau sampel. Pembagian kuesioner 

dilakukan dengan menemui responden secara langsung dengan janji terlebih 

dahulu agar sampel dipastikan benar-benar berada di kantor (SKPD). Setelah 

membagikan kuesioner, peneliti memberikan waktu kepada responden untuk 

menyerahkan kuesioner yang telah terisi sesuai dengan waktu yang ditentukan 

oleh responden atau sampel. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa 

responden atau sampel langsung mengisi kuesioner dan menyerahkannya 

langsung kepada peneliti. 

4.3.1 Hasil Pilot Test 

 Pilot test dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas dari instrumen penelitian. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk 

mengetahui bahwa semua item-item yang ada pada kuesioner dapat dipahami 

oleh responden. Responden yang dipilih dalam pilot test penelitian ini adalah 

partisipan dalam menyusun anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Pemerintah Daerah Kota Malang yang berbeda dengan pemerintah kabupaten 

yang peneliti gunakan. 

Peneliti menggunakan WarpPLS 5.0 untuk menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas dimaksudkan untuk menguji 

seberapa jauh instrumen tersebut tepat dalam mengukur konstruk yang 

dimaksud, sedangkan uji reliabilitas adalah mengukur kekuatan instrumen untuk 

bisa memberikan hasil yang tepat tanpa bias. Parameter yang digunakan untuk 

uji validitas adalah AVE, outer loading, akar AVE, korelasi variabel laten dan 

cross loading, sedangkan reliabilitas instrumen dievaluasi dengan cronbach 

alpha dan composite reliability. 
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4.3.1.1 Hasil Uji Validitas Pilot Test  

Evaluasi validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uji 

validitas konvergen dan validitas diskriminan. Hasil uji validitas konvergen 

maupun validitas diskriminan pilot test dapat dilihat pada sub bab berikut. 

4.3.1.1.1 Hasil Uji Validitas Konvergen Pilot Test 

Validitas konvergen ini berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur 

atau indikator-indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Hal ini 

dapat dilihat dari skor outer loading-nya. Indikator yang dinyatakan valid harus 

memenuhi syarat bahwa outer loading > 0,5, dan average variance extracted 

(AVE) > 0,5 (Chin, 1995).  

Validitas konvergen dari model pengukuran dapat dilihat dari korelasi 

antara skor item atau indikator dengan skor konstruknya. Ukuran refleksif 

(indikator) individu dikatakan valid jika memiliki nilai lebih dari 0,70, namun untuk 

penelitian pada tahap pengembangan, skala pengukuran dengan nilai loading 

0,40 sampai 0,70 masih dapat diterima (valid) (Sholihin dan Ratmono, 2013:66). 

Hasil pengujian convergent validity pada WarpPLS dapat dilihat pada output 

combined loadings and cross-loadings. Adapun hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Hasil Cross-Loadings Pilot Test 

 

Keterangan : 

AP  = Anggaran Partisipatif 

KAP  = Kinerja Aparatur Pemerintah 

GG  = Tata Kelola Pemerintahan 

SA = Senjangan Anggaran 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa 

hampir seluruh indikator memiliki nilai outer loading lebih dari 0,40, hanya 

indikator kap3 dan sa1 yang memiliki nilai 0,061 dan -0,678. Selain itu juga 

hampir seluruh indikator memiliki nilai p-value sebesar kurang dari 0,005. Hanya 

AP KAP SA GG P value

ap1 (0.818) -0.095 0.268 0.363 <0.001

ap2 (0.731) -0.299 -0.109 0.051 <0.001

ap3 (0.836) -0.210 -0.262 -0.070 <0.001

ap4 (0.813) 0.276 0.182 -0.097 <0.001

ap5 (0.668) 0.371 -0.103 -0.296 <0.001

kap1 -0.150 (0.849) -0.127 0.117 <0.001

kap2 -0.157 (0.659) -0.320 -0.152 <0.001

kap3 0.288 (0.061) 0.932 0.349 0.365

kap4 0.558 (0.583) 0.428 0.155 <0.001

kap5 0.178 (0.748) 0.188 0.185 <0.001

kap6 -0.261 (0.859) 0.017 -0.092 <0.001

kap7 -0.025 (0.827) -0.173 -0.206 <0.001

sa1 0.045 -0.041 (-0.678) 0.009 <0.001

sa2 0.046 -0.342 (0.731) 0.033 <0.001

sa3 0.350 -0.610 (0.623) 0.097 <0.001

sa4 -0.045 -0.006 (0.423) -0.346 0.004

sa5 -0.124 0.515 (0.673) -0.101 <0.001

sa6 -0.249 0.347 (0.800) 0.028 <0.001

sa7 0.100 -0.025 (0.806) 0.142 <0.001

gg1 0.250 -0.337 0.005 (0.527) <0.001

gg2 0.132 -0.212 0.084 (0.755) <0.001

gg3 -0.011 -0.067 0.287 (0.872) <0.001

gg4 -0.214 0.143 -0.003 (0.827) <0.001

gg5 -0.183 0.302 0.101 (0.714) <0.001

gg6 0.183 0.131 -0.820 (0.470) 0.001

Lihat lampiran 3a 
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indikator kap3 yang memiliki nilai p value 0,365, oleh karena itu peneliti akan 

menghapus indikator kap3 dan sa1.  

4.3.1.1.2 Hasil Uji Validitas Konvergen Pilot Test Tahap Kedua 

 Pada tahap pengujian kedua peneliti menghapus indikator kap3 dan sa1 

dari model untuk menguji validitas konvergen. Indikator kap3 dan sa1 dihapus 

karena memiliki nilai outer loading kurang dari 0,40. Hasil outer loading tahap 

kedua dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Cross-Loadings Pengujian Tahap Kedua 

 

Berdasarkan pada tabel 4.3 semua konstruk dalam instrumen penelitian 

memiliki nilai AVE > 0,50, hanya konsruk senjangan anggaran yang memiliki nilai 

AVE < 0.50. Nilai AVE tahap kedua dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini: 

AP KAP SA GG P value

ap1 (0.818) 0.343 -0.090 0.241 <0.001

ap2 (0.731) 0.008 -0.303 -0.191 <0.001

ap3 (0.836) -0.083 -0.217 -0.302 <0.001

ap4 (0.813) -0.067 0.281 0.246 <0.001

ap5 (0.668) -0.244 0.372 -0.007 <0.001

kap1 0.249 (0.527) -0.332 0.092 <0.001

kap2 0.132 (0.755) -0.219 -0.030 <0.001

kap4 -0.015 (0.872) -0.062 0.265 <0.001

kap5 -0.215 (0.827) 0.142 -0.046 <0.001

kap6 -0.186 (0.714) 0.309 0.178 <0.001

kap7 0.198 (0.470) 0.119 -0.736 0.001

sa2 -0.142 0.129 (0.851) -0.112 <0.001

sa3 -0.145 -0.110 (0.665) -0.252 <0.001

sa4 0.546 0.181 (0.572) 0.506 <0.001

sa5 0.189 0.197 (0.747) 0.236 <0.001

sa6 -0.260 -0.132 (0.859) -0.064 <0.001

sa7 -0.015 -0.209 (0.830) -0.178 <0.001

gg1 0.031 0.041 -0.325 (0.771) <0.001

gg2 0.333 0.082 -0.598 (0.649) <0.001

gg3 -0.058 -0.358 0.002 (0.424) 0.004

gg4 -0.126 -0.095 0.532 (0.667) <0.001

gg5 -0.261 0.013 0.364 (0.788) <0.001

gg6 0.090 0.147 -0.005 (0.821) <0.001

Lihat lampiran 3b 
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Tabel 4.4 Hasil AVE Instrumen Penelitian Pilot test Pengujian Tahap Kedua 

  Konstruk AVE 

Anggaran Partisipatif 0.602 

Kinerja Aparatur Pemerintah 0.579 

Tata Kelola Pemerintahan 0.504 

Senjangan Anggaran 0.489 

Lihat lampiran 3c 

4.3.1.1.3 Hasil Uji Validitas Diskriminan Pilot Test 

 Parameter yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah 

perbandingan antara akar AVE dan korelasi variabel laten, dimana akar AVE 

harus lebih besar dari korelasi variabel laten serta parameter cross loading 

masing-masing indikator, yang nilainya harus lebih dari 0,40. Hasil cross loading 

pilot test disajikan dalam tabel 4.2 yang sudah disajikan di atas. 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua indikator pada setiap 

konstruk memiliki nilai lebih dari 0,40. Korelasi setiap indikator suatu konstruk 

lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi setiap indikator tersebut ke konstruk 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk memprediksi indikator pada suatu 

blok lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. 

4.3.1.1.4 Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test 

 Parameter yang digunakan untuk menilai reliabilitas adalah conbrach 

alpha dan composite reliability. Hartono dan Abdillah (2009) menyatakan bahwa 

suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai conbrach alpha > 0,60 

dan composite reliability lebih besar dari 0,7. Hasil conbrach alpha dan 

composite reliability pilot test dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.5 Hasil Cronbach Alpha dan Composite Reliability Pilot Test 

Konstruk Cronbach alpha Composite reliability 

AP 0.832 0.882 

KAP 0.849 0.890 

GG 0.791 0.854 

SA 0.780 0.847 

Lihat lampiran 3c 
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Keterangan: 

AP = Anggaran Partisipatif, KAP = Kinerja Aparatur Pemerintah, GG = Tata 

Kelola Pemerintahan, SA = Senjangan Anggaran 

Berdasarkan tabel 4.5 nilai conbrach alpha lebih besar dari 0,60 dan 

composite reliability semua konstruk lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian pilot test ini telah lulus uji reliabilitas, 

sehingga layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. 

4.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan pengertian variabel penelitian serta 

bagaimana mengukurnya agar dapat diuji secara statistik. Definisi operasional 

disusun dengan mereduksi konstruk dari level abstraksi, dengan mengurainya ke 

dalam dimensi dan elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga 

menghasilkan suatu indeks pengukuran konstruk (Sekaran, 2006b: 10). 

Penelitian ini terdiri dari empat konstruk yang bersifat unidimensional reflektif, 

yaitu konstruk yang diperoleh berdasarkan indikator-indikator (Hartono dan 

Abdillah, 2009). Variabel pada penelitian ini adalah anggaran partisipatif sebagai 

variabel independen, tata kelola pemerintahan sebagai variabel moderasi, 

senjangan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah sebagai variabel 

dependen. Adapun penjelasan dari masing-masing variabel tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Anggaran Partisipatif 

Anggaran partisipatif adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu 

baik pejabat tingkat atas maupun menengah dalam proses menyusun anggaran 

pada satuan atau unit kerjanya. Instrumen penelitian tentang partisipasi 

anggaran oleh Onsi (1973) telah banyak diadopsi oleh Nouri and Parker (1996), 

Dunk (1993), dan peneliti lainnya. Soobaroyen (2005) menyebutkan bahwa 

partisipasi anggaran dapat dilihat dari indikator yaitu : 
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a) Keikutsertaan penyusunan anggaran. 

b) Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran 

c) Kebutuhan memberikan pendapat 

Konstruk partisipasi anggaran dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

lingkup pemerintahan, yaitu menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh 

Sardjito dan Muthaher (2007). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan lima 

item pertanyaan dengan lima poin skala likert sebagai ukurannya, yaitu skor 1 

(satu) untuk nilai terendah, dan 5 (lima) untuk nilai tertinggi, yang menunjukkan 

tingginya tingkat partisipasi. 

2. Senjangan Anggaran 

Senjangan Anggaran adalah usaha masing-masing pejabat struktural 

dalam penganggaran daerah yang termotivasi untuk mencapai target yang lebih 

mudah. Anthony dan Govindarajan (2001) menjelaskan bahwa senjangan 

anggaran terjadi ketika individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran 

menetapkan pendapatan lebih rendah dari potensi yang seharusnya dapat 

diterima, dan belanja lebih tinggi untuk dapat mencapai kinerja dan efisiensi 

anggaran. Indikator senjangan anggaran sebagaimana yang disebutkan Onsi 

(1973) yaitu: 

a. Perbedaan jumlah anggaran yang dinyatakan dengan estimasi terbaik. 

b. Kelonggaran dalam anggaran. 

c. Standar anggaran. 

d. Keinginan untuk mencapai target. 

Senjangan anggaran dalam penelitian ini diukur dengan mengembangkan 

instrumen penelitian yang digunakan oleh Rahim (2013) dalam 7 (tujuh) item 

pernyataan, yaitu (1) anggaran disusun tidak sesuai dengan standar anggaran 

yang berlaku, (2) anggaran yang digunakan tidak dituntut tanggung jawabnya, (3) 
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target anggaran tidak memperbaiki efisiensi, (4) anggaran yang digunakan bukan 

sebagai alat pertanggungjawaban, (5) anggaran sulit untuk dilaksanakan, (6) 

keterbatasan jumlah anggaran, (7) pencapaian target dalam anggaran sulit 

terealisasi. Pengukuran instrumen dalam variabel ini pun menggunakan 5 (lima) 

poin skala likert, poin 1 untuk sangat tidak setuju, sampai dengan poin 5 untuk 

sangat setuju.  

3. Kinerja Aparatur Pemerintah 

Kinerja aparatur pemerintah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh 

organisasi. Indikator yaitu penetapan target permulaan rencana anggaran, target 

anggaran mudah dicapai, adanya revisi target anggaran, mengetahui penyebab 

penyimpangan anggaran, semangat mencapai target yang direvisi, sikap kritis 

atasan terhadap penentuan target yang direvisi dan anggaran yang ditetapkan 

dapat dipertanggungjawabkan (Hansen & Mowen, 2005). Pengukuran instrumen 

dalam variabel ini pun menggunakan 5 (lima) poin skala likert, poin 1 untuk 

sangat tidak setuju, sampai dengan poin 5 untuk sangat setuju. 

4. Tata Kelola Pemerintahan 

Tata kelola pemerintahan didefenisikan sebagai suatu tata kelola pada 

suatu organisasi yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. 

Alasan digunakan tata kelola pemerintahan sebagai moderasi, bahwa pengaruh 

dari variabel eksogen akan lebih kuat/dominan jika dimoderasi oleh tata kelola 

pemerintahan karena pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa tentu 

meningkatkan kinerja dan menurunkan tingkat senjangan anggaran. Tata kelola 

pemerintahan menunjukkan kompetensi dan efektivitas, dengan lembaga yang 

transparan. Rochman (2000:151) mengemukakan bahwa tata kelola 

pemerintahan memiliki empat unsur utama, yakni: Akuntabilitas, Transparansi, 
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Keterbukaan, dan Rule of law. Unsur utama ini menjadi indikator dari variabel 

tata kelola pemerintahan dalam penelitian ini, yakni: 

a. Akuntabilitas; merupakan tugas suatu unit organisasi untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian terhadap sumber 

daya serta pelaksanaan kebijakan yang dibuat untuk pencapaian tujuan 

pada periode tertentu.  

b. Transparansi (Transparency); lebih mengarahkan pada kejelasan proses 

perumusan serta implementasi kebijakan, program dan proyek yang 

dilaksanakan pemerintah. 

c. Keterbukaan (Openness); memberikan kesempatan bagi rakyat untuk 

memberi kritik dan tanggapan kepada pemerintah serta mudahnya 

mengakses informasi jalannya pemerintahan sebagai bentuk penilaian 

rakyat. 

d. Rule of law; adanya kepercayaan masyarakat akan kepastian hukum sesuai 

dengan prinsip keadilan terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat 

pemerintah. 

4.5  Metode Analisis Data 

 Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

Structural Equation Modeling (SEM). SEM merupakan metode analisis model 

persamaan struktural yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel eksogen 

terhadap variabel endogen. Metode SEM yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Partial Lest Squares (PLS), yaitu metode prediksi dalam pengujian 

statistik yang digunakan dengan tujuan menguji efek prediksi antara variabel 

laten untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dalam sebuah model 

persamaan. PLS dalam hal ini juga dapat digunakan untuk menguji atau 
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menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif. Berikut ini adalah 

definisi operasional serta indikator variabel yang dapat dilihat pada tabel 4.5: 

Tabel 4.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka konsep penelitian, serta hipotesis, data penelitian 

yang terkumpul diuji dan dianalisis dengan metode kuantitatif, yaitu PLS yang 

merupakan teknik analisis dalam pengujian hipotesis hubungan antar variabel. 

Alasan pemilihan PLS sebagai alat analisis didasarkan pada keunggulan PLS itu 

sendiri, yaitu menghasilkan informasi yang efisien dan mudah diinterpretasikan 

terutama pada model yang komplek atau hipotesis model, dapat digunakan pada 

data set kecil, dapat digunakan pada indikator yang bersifat reflektif dan formatif 

terhadap variabel latennya, dapat menguji model penelitian dengan dasar teori 

lemah, serta relatif tidak menghadapi masalah (crashing) dalam proses 

menjalankan (iterasi) model (Hartono dan Abdillah, 2009). 

Variabel Definisi Indikator

Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran

Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran

Kebutuhan untuk memberikan pendapat

Penetapan target permulaan rencana anggaran

Target anggaran mudah dicapai

Adanya revisi target anggaran

Mengetahui penyebab penyimpangan anggaran

Semangat mencapai target yang direvisi

Sikap kritis atasan terhadap penentuan target yang direvisi

Anggaran yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan

Transparansi

Akuntabilitas

Keterbukaan

Rule of Law / Kepastian Hukum

Perbedaan jumlah anggaran yang dinyatakan dengan 

estimasi terbaik

Kelonggaran dalam anggaran

Standar anggaran

Keinginan untuk mencapai target

Usaha masing-masing pejabat 

struktural dalam penganggaran 

daerah yang termotivasi untuk 

mencapai target yang lebih 

mudah.

Senjangan Anggaran

Tingkat keterlibatan individu baik 

pejabat tingkat atas maupun 

menengah dalam proses 

menyusun anggaran pada satuan 

atau unit kerjanya

Anggaran Partisipatif

Kinerja Aparatur 

Pemerintah

Suatu hasil yang dicapai oleh 

organisasi

Tata Kelola 

Pemerintahan

Suatu tata kelola pada suatu 

organisasi yang dilandasi oleh 

etika profesional dalam 

berusaha/berkarya
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PLS merupakan alternatif pengukuran yang lebih baik dibanding regresi 

berganda dan regresi Principal Component Analysis (PCA), karena mampu 

menghasilkan parameter model yang lebih kokoh tanpa mengubah atau 

mengalibrasi ukuran sampel dari populasi (Hartono dan Abdillah, 2009). 

Keunggulan PLS yang diuraikan oleh Hartono dan Abdillah (2009:16) adalah 

sebagai berikut: 

a. Mampu membuat model yang kompleks dengan banyak variabel 

dependen dan indpenden. 

b. Mampu mengelola masalah multikolinearitas antar variabel independen. 

c. Hasil tidak terpengaruh walaupun terdapat data yang tidak normal dan 

hilang. 

d. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis cross 

product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan 

prediksi. 

e. Dapat digunakan pada konstruk formatif dan reflektif. 

f. Dapat digunakan pada sampel yang kecil. 

g. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. 

h. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala yang berbeda, yaitu 

nominal, ordinal, dan kontinus. 

 

PLS adalah analisis persamaan SEM berbasis varian yang secara 

bersamaan dapat langsung melakukan pengujian model pengukuran (outer 

model) dan sekaligus pengujian model struktural (inner model). Pengujian model 

pengukuran dalam PLS digunakan dalam menguji validitas dan reliabilitas data. 

Sementara itu, pengujian model struktural merupakan pengujian hipotesis 

penelitian atau uji kausalitas antara konstruk yang telah dibentuk. 

4.5.1 Analisis Moderasi Menggunakan PLS  

 Variabel moderasi merupakan variabel yang megubah kekuatan atau 

bahkan hubungan antara dua variabel lain dalam model. Solihin dan Ratmono 

(2013: 92) menjelaskan bahwa tujuan adanya variabel moderating yaitu 

mempengaruhi atau mengubah hubungan awal antara variabel bebas (eksogen) 
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dan variabel terikat (endogen). Langkah-langkah menggunakan analisis PLS 

adalah sebagai berikut: 

1. Merancang inner model 

Inner model merupakan model struktural yang menghubungkan antar 

variabel laten. Hal ini bertujuan untuk memprediksi hubungan sebab akibat antar 

varabel laten.  

2. Merancang outer model 

Analisis PLS sangat mementingkan perancangan outer model. Outer 

model merupakan model pengukuran yang menghubungkan indikator dengan 

variabel latennya dengan tujuan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. 

Dasar pemodelan outer model dalam penelitian ini berdasarkan teori dan 

penelitian empiris sebelumnya serta rasional. Model yang dibuat dalam penelitian 

ini bersifat reflektif. 

3. Konstruk diagram jalur 

Setelah melakukan pemodelan baik inner model maupun outer model, 

maka diperoleh konstruk jalur dari variabel penelitian. Dalam model penelitian ini 

terdapat dua variabel endogen yang dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 Diagram Analisis Jalur  

 

 

Keterangan: 

AP       = Anggaran Partisipatif 
SA       = Senjangan Anggaran 
KAP    = Kinerja Aparatur Pemerintah 
GG      = Tata Kelola Pemerintahan 
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Berdasarkan diagram jalur tersebut anggaran partisipatif (AP) terdiri atas 

lima indikator, senjangan anggaran (SA) dan kinerja aparatur pemerintah (KAP)   

terdiri atas tujuh indikator dan tata kelola pemerintahan (GG) terdiri atas enam 

indikator. Model pengukuran (outer model) dapat dilakukan dengan melihat 

loading factors setiap konstruk. Adapun spesifikasi terhadap model pengukuran 

adalah sebagai berikut: 

a. Outer model  

- Untuk variabel laten eksogen 1 (reflektif)  

AP1 = λAP1 ξ1 + δ1  

AP2 = λAP2 ξ1 + δ2  

AP3 = λAP3 ξ1 + δ3  

AP4 = λAP4 ξ1 + δ4  

AP5 = λAP5 ξ1 + δ5 

 

- Untuk variabel laten eksogen 2 (reflektif)  

GG1 = λGG1 ξ2 + δ6  

GG2 = λGG2 ξ2 + δ7  

GG3 = λGG3 ξ2 + δ8  

GG4 = λGG4 ξ2 + δ9  

GG5 = λGG5 ξ2 + δ10 

 

- Untuk variabel laten endogen 1 (reflektif)  

KAP1 = λKAP1 η1 + ε1  

KAP2 = λKAP2 η1 + ε2  

KAP3 = λKAP3 η1 + ε3  

KAP4 = λKAP4 η1 + ε4  

KAP5 = λKAP5 η1 + ε5  

KAP6 = λKAP6 η1 + ε6  

KAP7 = λKAP7 η1 + ε7 
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- Untuk variabel laten endogen 2 (reflektif)  

SA1 = λSA1 η2 + ε8  

SA2 = λSA2 η2 + ε9  

SA3 = λSA3 η2 + ε10  

SA4 = λSA4 η2 + ε11 

SA5 = λSA5 η2 + ε12 

SA6 = λSA6 η2 + ε13 

SA7 = λSA7 η2 + ε14 

 
b. Inner model  
 
SA   =  α + β1ξ1 + β2ξ2*ξ1 + ζ 

KAP =  α + β3ξ1 + β4η2 + β5*ξ1 + ζ 

Keterangan: 
AP = Anggaran Partisipatif 
SA = Senjangan Anggaran 
KAP = Kinerja Aparatur Pemerintah 
GG = Tata Kelola Pemerintahan 
λ = Loading Factors 

ξ1 = Anggaran Partisipatif 
ξ2 = Tata Kelola Pemerintahan 
η1 = Kinerja Aparatur Pemerintah 
η2 = Senjangan Anggaran 
δ dan ε = Error Term 
α = Konstanta  
β = Regretion Weight 

ζ        = Disturbance Term 

 

4.5.2 Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 

Sebelum melakukan pengujian kausalitas antar konstruk, terlebih dahulu 

harus dilakukan analisis terhadap uji model pengukuran yang bertujuan untuk 

menguji validitas dan reliabilitas data penelitian. Data penelitian yang dimaksud 

adalah instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data. Outer model ini 

digunakan untuk dapat memvalidasi model penelitian yang telah dibangun 

sebelumnya. Parameter yang digunakan dalam outer model ini adalah validitas 

konvergen dan diskriminan (pengujian validitas konstruk), dan pengujian 

konsistensi internal konstruk (reliabilitas) (Hartono dan Abdillah, 2009: 58). 
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4.5.2.1 Uji Validitas Konstruk 

Pengujian validitas konstruk dilakukan dengan ukuran skor outer loading 

dalam model penelitian. Pengujian validitas ini dilakukan dengan dua cara, yaitu 

uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan (Hartono dan Abdillah, 2009: 

79). 

a.  Validitas Konvergen 

Validitas konvergen ini berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur 

atau indikator-indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Hal ini 

dapat dilihat dari skor outer loading-nya. Indikator yang dinyatakan valid harus 

memenuhi syarat bahwa outer loading > 0,5, dan average variance extracted 

(AVE) > 0,5 (Chin, 1995). 

b. Validitas Diskriminan 

Pengujian validitas diskriminan ini lebih menitikberatkan pada prinsip 

bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak brkorelasi 

dengan tnggi. Pengukuran ini didasarkan pada cross loading pada variabel laten 

lainnya. Jika nilai cross loading setiap indkator pada satu variabel lebih besar 

dibandingkan dengan cross loading pada varibel laten lainnya, maka konstruk 

dapat dinyatakan valid.  

4.5.2.2 Uji Reliabilitas Konstruk 

Uji reliabilitas dilakukan dalam rangka menguji konsistensi data atau 

instrumen. Pengujian reliabilitas di sini menggunakan nilai Cronbach Alpha dan 

Composite Reliability. Kelompok indikator yang digunakan dalam satu konstruk 

variabel memiliki dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6 dan 

nilai Composite Reliability > 0,7 (Hartono dan Abdillah, 2009 : 81). 
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4.5.3  Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Inner model dalam PLS merupakan pengujian untuk mengevaluasi 

hubungan antar konstruk laten eksogen dengan konstruk laten endogen. Inner 

model diukur dengan menggunakan R-square untuk variabel laten endogen 

Stone Geisser Q-square test untuk preditivee relevance dan nilai koefisien jalur 

atau path coefficient serta P value. Semakin tinggi nilai R-square mengartikan 

bahwa model prediksi dalam model penelitian semakin baik (Hartono dan 

Abdillah, 2009 : 62). Di dalam analisis data melalui PLS, dilihat juga effect size 

dari masing-masing variabel eksogen. Effect size menunjukkan nilai absolut 

besarnya kontribusi individual setiap variabel laten prediktor pada nilai R-square 

variabel laten kriterion (Sholihin dan Ratmono, 2013:64). Adapun rumus yang 

dapat digunakan adalah: 

 

 

Model PLS dievalusi juga dengan mlihat Q-Square prdictive relevance 

untua konstruk variabel penelitian. Jika nilai Q-square > 0, maka model memiliki 

nilai predictive relevance, sebaliknya jika nilainya kurang dari 0, maka model 

kurang memiliki predictive relevance. 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan nilai koefisien 

path atau inner model yang menunjukkan tingkat signifikansi (Hartono dan 

Abdillah, 2009: 63). Kriteria pengujian hipotesis yang digunakan adalah 

pengujian langsung untuk hipotesis pertama dan ketiga, serta pengujian tidak 

langsung untuk hipotesis kedua, keempat dan keenam. Hipotesis yang didukung 
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dan tidak didukung ditentukan melalui nilai p (P values). Hasil p value pada 

output WarpPLS merupakan hasil untuk pengujian two-tailed. Penelitian ini 

menyertakan pengujian arah pengaruh, jadi p-value pada output harus dibagi 

dua untuk memperoleh tingkat signifikansi pengujian hipotesis one-tailed. Apabila 

p values < 0,05, maka terdapat hubungan antar konstruk tersebut. Mencocokkan 

nilai β (koefisien path) yang merupakan indikator arah hubungan (positif atau 

negatif) dengan masing-masing hipotesis alternatif. 

Hipotesis keenam diterima jika terjadi hubungan mediasi. Jenis hubungan 

mediasi juga dapat sekaligus diketahui dengan memakai dua langkah dalam PLS 

(Sholihin & Ratmono, 2013: 150), yaitu menguji efek langsung yang akan 

menghasilkan koefisien c. Kemudian, peneliti menguji efek tidak langsung kontrol 

perilaku persepsian terhadap kepatuhan pajak melalui niat, sehingga akan 

didapat koefisien jalur denga simbol c”. Kedua kofisien ini dibandingkan dengan 

metode Variance Accounted For (VAF) sesuai saran (Hair et al., 2014: 224). VAF 

diperoleh dengan cara membagi c” dengan pengaruh total. Terdapat tiga 

kemungkinan dalam pengujian ini, yaitu: 

1. Jika c” tidak signifikan dan nilai VAF kurang dari 0,2, artinya tidak ada 

mediasi. 

2. Jika nilai VAF berada sama dengan 0,2 sampai dengan 0,8, artinya 

terdapat mediasi parsial. 

3. Jika nilai VAF lebih dari 0,8, maka terdapat mediasi penuh. 
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1 BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Demografi Responden 

 

Penelitian ini dilakukan terhadap pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang memiliki kewenangan dalam penyusunan anggaran di Pemerintah 

Kabupaten Malang dengan sampel 234 responden. Penyebaran kuesioner 

dilakukan secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara. Hal ini 

dilakukan agar memperoleh respons rate yang tinggi. Peneliti mengumpulkan  

data dari responden pada bulan Oktober sampai November 2016. Hasil 

pengumpulan data berdasarkan kuesioner yang dikirim kepada responden 

sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Persentase Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 234 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 2 0,85% 

Kuesioner yang kembali 232 94% 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 3 1,29% 

Kuesioner yang dapat diolah 229 93,09% 

     

Dalam pengumpulannya, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 2 

kuesioner, sehingga dari 234 kuesioner yang disebar, sebanyak 232 kuesioner 

berhasil dikumpulkan kembali untuk diolah. Namun, berdasarkan kuesioner yang 

kembali tersebut, terdapat 3 kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak terisi 

lengkap, diantaranya ada yang tidak mengisi beberapa item pertanyaan. Oleh 

karena itu, setelah mengeluarkan kuesioner yang tidak lengkap, total kuesioner 

yang dapat diolah adalah sebanyak 229 kuesioner atau 93,09%. 
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  Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, jenjang pendidikan, 

dan jabatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang 

responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini 

responden memiliki jabatan sebagai kepala SKPD sebanyak 20 responden atau 

(9%), sekretaris SKPD sebanyak 24 responden atau (10%), kepala bagian 

sebanyak 7 responden atau (3%), kepala subbagian sebanyak 114 responden 

atau (50%), kepala bidang sebanyak 64 responden atau (28%). Berdasarkan 

jenis kelamin, yakni laki-laki sebanyak 139 responden atau (61%), jenis kelamin 

perempuan sebanyak 90 responden atau (39%). Berdasarkan jenjang pendidikan 

yakni, S1 sebanyak 74 responden atau (32%), S2 sebanyak 167 responden atau 

(73%), S3 sebanyak 3 responden atau (1%). Berikut adalah tabel yang 

menunjukkan profil responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini: 

Tabel 5.2 

Demografi Responden 

 

Keterangan Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 

139 

90 

 

61% 

39% 

Jenjang Pendidikan 

 S1 

 S2 

 S3 

 

74 

167 

3 

 

32% 

73% 

1% 

Jabatan 

 Kepala SKPD  

 Sekretaris SKPD 

 Kepala Bagian 

 Kepala Subbagian 

 Kepala Bidang 

 

20 

24 

7 

114 

64 

 

9% 

10% 

3% 

50% 

28% 

 

5.2 Statistik Deskriptif Jawaban Responden 

Analisis statistik deskriptif jawaban responden ini dilakukan untuk 

memberikan gambaran tentang frekuensi jawaban atau persepsi responden 

terhadap hasil penyebaran kuesioner kepada 246 responden yang merupakan 
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partisipan penyusunan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten 

Malang. Terdapat empat variabel dalam penelitian yaitu anggaran partisipatif, 

senjangan anggaran, kinerja aparatur pemerintah, dan tata kelola pemerintahan. 

Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan jawaban responden 

berdasarkan skala dan indikator dan diolah secara statistik untuk mengetahui 

rata-rata jawaban responden dan distribusi data. Adapun uraian statistik deskriptif 

untuk setiap konstruk penelitian akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 5.3 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

Indikator N Rata-rata Deviasi Standar 

Anggaran Partisipatif 229 3.49 1.071 

Kinerja Aparatur Pemerintah 229 3.96 0.429 

Tata kelola pemerintahan 229 4.12 0.392 

Senjangan Anggaran 229 2.06 0.661 

Lampiran 1a 

 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden pada setiap 

variabel yang disajikan pada tabel 5.3 dapat diketahui standar deviasi lebih kecil 

dari nilai rata-rata. Nilai standar deviasi menunjukkan suatu ukuran 

penyimpangan, apabila nilai standar deviasi tidak melebihi nilai rata-rata maka 

hasil tersebut menunjukkan tidak adanya outlier. Berdasarkan tabel 5.3 hasil nilai 

standar deviasi tidak ada yang melebihi nilai rata-rata, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada outlier dan data terdistribusi normal. 

Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan WarpPLS 3.0. 

Setelah dilakukan proses pengujian data penelitian, diperoleh general results 

sebagai berikut : 

Tabel 5.4 Output General Result 

 

 

 
 

Fit P-value

APC 0.312 <0.001

ARS 0.474 <0.001

AVIF 1.394, Good if < 5

Lampiran 1b 
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Bagian model fit indices and p values menampilkan hasil dari tiga 

indikator fit dari data penelitian, yaitu average path coefficient (APC), average R-

squared (ARS) dan average variance inflation factor (AVIF). Nilai p-value 

menjelaskan indikator APC dan ARS yang dihitung melalui estimasi resampling 

dan bonefferroni like corrections. Kedua indikator ini diperlukan karena keduanya 

(APC dan ARS) dihitung sebagai rata-rata parameter model (Sholihin dan 

Ratmono, 2013:61). 

Ketentuan evaluasi model fit di atas yaitu nilai p untuk masing-masing 

APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 yang artinya signifikan. Selain itu, dalam 

general results perlu juga melihat nilai AVIF sebagai indikator multikolinearitas. 

Ketentuan untuk nilai AVIF adalah harus lebih kecil dari 5 (Sholihin dan Ratmono, 

2013:61). Berdasarkan output dari general results di atas menunjukkan nilai APC 

dan ARS adalah masing-masing sebesar 0,312 dan 0,474 serta nilai p dari 

keduanya menunjukkan kurang dari 0,001 atau signifikan. Artinya evaluasi model 

fit berdasarkan APC dan ARS telah terpenuhi. Selanjutnya, untuk nilai AVIF pada 

output di atas berada pada angka 1,394. Hal ini juga mengartikan bahwa 

evaluasi nilai AVIF telah memenuhi kriteria yang sesuai ketentuannya adalah 

kurang dari 5. 

5.3 Evaluasi Kualitas Model 

5.3.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Ada dua pengujian instrumen yang dilakukan yaitu, uji validitas dan 

reliabilitas. Pengujian instrumen penelitian ini disebut evaluasi outer model. Hasil 

evaluasi outer model dijabarkan dalam sub pokok bahasan sebagai berikut. 

5.3.1.1 Hasil Uji Validitas Konvergen 

Validitas konvergen ini berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur 

atau indikator-indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Hal ini 
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dapat dilihat dari skor outer loading-nya. Indikator yang dinyatakan valid harus 

memenuhi syarat bahwa outer loading > 0,5, dan average variance extracted 

(AVE) > 0,5 (Chin, 1995). Validitas konvergen dari model pengukuran dapat 

dilihat dari korelasi antara skor item atau indikator dengan skor konstruknya. 

Ukuran refleksif (indikator) individu dikatakan valid jika memiliki nilai lebih dari 

0,70, namun untuk penelitian pada tahap pengembangan, skala pengukuran 

dengan nilai loading 0,40 sampai 0,70 masih dapat diterima (valid) (Sholihin dan 

Ratmono, 2013:66). Hasil pengujian convergent validity pada WarpPLS dapat 

dilihat pada output combined loadings and cross-loadings. Adapun hasilnya 

sebagai berikut: 

Tabel 5.5 Hasil Cross-Loadings 

  AP KAP SA GG P-value 

AP1 (0.936)       <0.001 

AP2 (0.941)       <0.001 

AP3 (0.929)       <0.001 

AP4 (0.937)       <0.001 

AP5 (0.926)       <0.001 

KAP1   (0.521)     <0.001 

KAP2   (0.558)     <0.001 

KAP3   (0.512)     <0.001 

KAP4   (0.618)     <0.001 

KAP5   (0.778)     <0.001 

KAP6   (0.456)     <0.001 

KAP7   (0.481)     <0.001 

SA1     (0.634)   <0.001 

SA2     (0.798)   <0.001 

SA3     (0.851)   <0.001 

SA4     (0.691)   <0.001 

SA5     (0.707)   <0.001 

SA6     (0.730)   <0.001 

SA7     (0.695)   <0.001 

GG1       (0.551) <0.001 

GG2       (0.748) <0.001 

GG3       (0.737) <0.001 

GG4       (0.761) <0.001 

GG5       (0.594) <0.001 

GG6       (0.610) <0.001 

Lampiran 2a 
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Keterangan : 

AP  = Anggaran Partisipatif 

KAP  = Kinerja Aparatur Pemerintah 

SA = Senjangan Anggaran 

GG  = Tata kelola pemerintahan 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa 

seluruh indikator memiliki nilai outer loading lebih dari 0,40. Selain itu juga 

seluruh indikator memiliki nilai p-value sebesar kurang dari 0,005. Dengan 

demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan atau 

indikator yang digunakan pada masing-masing variabel penelitian dapat 

dinyatakan valid atau telah memenuhi pengujian validitas konvergen. 

5.3.1.2 Hasil Uji Validitas Diskriminan 

Parameter yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah 

perbandingan antara akar AVE dan korelasi variabel laten, dimana akar AVE 

harus lebih besar dari korelasi variabel laten. Berdasarkan tabel 5.5 di atas, nilai 

loading masing-masing indikator dari konstruk yang dibangunnya ke konstruk lain 

atau disebut dengan cross-loadings menunjukkan nilai lebih besar dari konstruk 

lainnya, maka konstruk dapat dinyatakan valid. 

Selain melihat nilai cross-loadings, validitas diskriminan juga dilihat dari 

perbandingan nilai akar AVE konstruk dengan nilai korelasi antar variabel laten. 

Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel output correlations among latent 

variables berikut: 

Tabel 5.6 Hasil Akar Kuadrat ( AVE) Instrumen Penelitian 

  Konstruk AVE 

Anggaran Partisipatif 0.934 

Kinerja Aparatur Pemerintah 0.570 

Senjangan Anggaran 0.732 

Tata kelola pemerintahan 0.672 

Tata kelola pemerintahan* Anggaran Partisipatif (GG*AP) 0,659 

Lampiran 2b 
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Berdasarkan tabel 5.6 validitas diskriminan konstruk masing-masing 

variabel telah terpenuhi karena nilai akar AVE lebih besar dari korelasi dengan 

konstruk lainnya. Keseluruhan akar AVE dari masing-masing variabel tersebut 

lebih besar dari korelasi konstruk lainnya, sehingga dapat dinyatakan bahwa data 

atau indikator yang digunakan untuk masing-masing konstruk telah memenuhi 

kriteria pengujian validitas atau dinyatakan valid. 

5.3.1.3 Hasil Uji Reliabilitas 

 Parameter yang digunakan untuk menilai reliabilitas adalah conbrach 

alpha dan composite reliability. Hartono dan Abdillah (2009) menyatakan bahwa 

suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai conbrach alpha > 0,60 

dan composite reliability lebih besar dari 0,7. Hasil conbrach alpha dan 

composite reliability pilot test dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 5.7 Hasil Cronbach Alpha dan Composite Reliability 

Konstruk Cronbach alpha Composite reliability 

Anggaran Partisipatif 0.963 0.971 

Kinerja Aparatur Pemerintah 0.641 0.765 

Senjangan Anggaran 0.854 0.889 

Tata kelola pemerintahan 0.752 0.829 

Lampiran 2c 

Berdasarkan tabel 4.5 nilai conbrach alpha lebih besar dari 0,60 dan 

composite reliability semua konstruk lebih besar dari 0,70. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini telah lulus uji reliabilitas, sehingga 

layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Hal ini mengartikan bahwa 

setiap indikator/item pernyataan yang digunakan dalam instrument penelitian 

telah memenuhi kriteria reliabilitas. Oleh karena itu, hasil evaluasi konstruk 

penelitian menunjukkan bahwa semua item indikator yang digunakan sebagai 

instrument penelitian dinyatakan valid dan reliabel. 
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5.3.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian inner model dapat dilihat dari nilai R-Squared pada persamaan 

antar variabel laten. Pengujian data penelitian menunjukkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 5.8 Nilai R-squared dan Q-squared 

 R-squared Q-squared 

Kinerja Aparatur Pemerintah 0.404 0.397 

Senjangan Anggaran 0.544 0.544 

Lampiran 2d 

Berdasarkan tabel 5.8 di atas menunjukkan bahwa nilai R-squared untuk 

variabel kinerja aparatur pemerintah sebesar 0,404. Hal ini dapat 

diinterpretasikan partisipasi anggaran dan senjangan anggaran dapat 

menjelaskan varian dari perubahan kinerja aparatur pemerintah sebesar 40,40%, 

sementara sisanya sebesar 59,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

tercakup dalam penelitian ini. Sedangkan untuk variabel senjangan anggaran 

menunjukkan bahwa nilai R-Square sebesar 54,40%, sementara sisanya sebesar 

45,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. 

Pengujian inner model selanjutnya melihat kelayakan model penelitian 

yang dibuat. Adapaun pengukuran yang dilakukan untuk melihat kelayakan 

model penelitian tersebut adalah koefisien determinasi total atau Q-squared. Q-

squared merupakan metode pengukuran dalam melihat seberapa baik nilai 

observasi yang dihasilkan oleh model penelitian serta estimasi parameternya 

(Ghozali, 2006:26). Nilai Q-square yang > 0 menunjukkan bahwa model 

penelitian mempunyai nilai predictive relevance, sebaliknya jika < 0 maka model 

kurang memiliki nilai predictive relevance.  

Pengolahan data melalui WarpPLS langsung dapat menghasilkan nilai Q-

Squared tanpa penghitungan manual. Baerdasarkan tabel 5.8 di atas telah 

diperoleh nilai Q-Square sebesar 0,397 dan 0,544. Angka tersebut dapat 
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diinterpretasikan bahwa model penelitian yang telah dibuat memiliki nilai 

kelayakan sebesar 39,70% dan 54,40%. Dengan kata lain, kontribusi pengaruh 

variabel-variabel eksogen (termasuk tata kelola pemerintahan sebagai variabel 

moderasi) terhadap variabel endogen dalam model penelitian sebesar 39,70% 

dan 54,40%, sehingga model tersebut telah dibangun dengan nilai predictive 

relevance atau tingkat prediksi yang kuat/akurat. 

Adapun nilai f2 dalam WarpPLS telah langsung diperoleh tanpa 

melakukan penghitungan manual. Effect size (f2) dapat dikelompokkan dalam 

tiga kategori, yaitu lemah (0,02), sedang/medium (0,15), dan besar (0,35) 

(Sholihin dan Ratmono, 2013:64). 

Tabel 5.9. Effect Size for Path Coefficient 

Konstruk 
Kinerja Aparatur 

Pemerintah 

Senjangan 

Anggaran 
Keterangan 

Anggaran Partisipatif 0.181 0.542 Medium & Large 

Senjangan Anggaran 0.183  Medium 

Tata kelola pemerintahan* 

Anggaran Partisipatif 
0.040 0.001 Small 

Lampiran 2e 

Berdasarkan pada tabel 5.9 di atas, hasil estimasi nilai effect size untuk 

anggaran partisipatif adalah sebesar 0.181 terhadap kinerja aparatur pemerintah 

dan 0.542 terhadap senjangan anggaran yang berarti bahwa kontribusi variabel 

laten anggaran partisipatif pada nilai R-squared tergolong sedang dan besar. 

Sementara itu, nilai effect size untuk variabel senjangan anggaran terhadap 

kinerja aparatur pemerintah adalah sebesar 0.183 yang tergolong 

sedang/medium. Sedangkan untuk dan Tata kelola pemerintahan*Anggaran 

Partisipatif hanya memiliki nilai effect size sebesar 0.040 dan 0.001 yang 

tergolong lemah. Model pengujian yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 5.1 Model Pengujian Tidak Langsung 

 

Gambar 5.2 Model Pengujian Langsung 

 

5.3.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode persamaan struktural melalui pendekatan PLS, yaitu melihat nilai 

koefisien jalur (path coefficient). Signifikansi koefisien jalur yang ada pada model 

digunakan untuk menguji hipotesis dalam menemukan pengaruh variabel 

independen (eksogen) dan variabel moderator terhadap variabel dependen 

(endogen). Oleh karena itu, penyimpulan apakah hipotesis penelitian didukung 

atau tidak didukung melalui nilai p (P values). Apabila P values pada jalur yang 

diuji < 0,05, maka hipotesis penelitian didukung/diterima. Adapun hasil pengujian 

hipotesis dengan melihat nilai P values dan path coefficient yang disajikan 

sebagai berikut: 
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Tabel 5.10 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Konstruk 
Path 

Coefficient 
P values Keterangan 

H1 AP        SA -0.736 <0.001  

H2 GG*AP       SA 0.007 0.444 Moderasi 

H3 AP        KAP 0.568 <0.001  

H4 GG*AP        KAP 0.172 0.011 Moderasi 

H5 SA        KAP -0.330 <0.001  

H6 AP        SA       KAP 0.318 <0.001 Mediasi 

Lampiran 2f 

Keterangan: 

AP = Anggaran Partisipatif 

KAP = Kinerja Aparatur Pemerintah 

SA = Senjangan Anggaran 

GG = Tata kelola pemerintahan 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjawab hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan PLS (Partial Least Square). Hipotesis 1 yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah anggaran partisipatif berpengaruh 

terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan hasil analisis PLS pada tabel 5.5, 

nilai p (P values) menunjukkan <0,001, artinya angka ini kurang dari 0,05 

sebagaimana ketentuan dalam pegujian hipotesis. Sesuai dengan hasil tersebut, 

dinyatakan bahwa hipotesis 1 didukung/diterima, artinya anggaran partisipatif 

berpengaruh terhadap senjangan anggaran.  

Hipotesis dalam penelitian ini sebagaimana diawal dirumuskan secara 

satu arah (one tail), artinya melihat apakah arah yang dihasilkan dalam pengaruh 

variabel eksogen terhadap endogen. Setelah dianalisis, ternyata hipotesis 1 

didukung/diterima. Selanjutnya dapat pula dilihat bagaimana pengaruh yang 

terjadi antara anggaran partisipatif dan senjangan anggaran yang dilihat pada 

nilai koefisien jalur. Pada tabel 5.10, nilai path coefficient anggaran partisipatif 

terhadap senjangan anggaran menunjukkan angka -0,736. Nilai negatif tersebut 
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menunjukkan bahwa anggaran partisipatif berpengaruh negatif terhadap 

senjangan anggaran. 

Hipotesis 2 yang dirumuskan adalah pengaruh anggaran partisipatif 

terhadap senjangan anggaran dimoderasi oleh tata kelola pemerintahan. 

Rumusan hipotesis ini ingin melihat efek interaksi tata kelola pemerintahan dan 

anggaran partisipatif terhadap senjangan anggaran. Hasil pengujian pada tabel 

5.10 menunjukkan P value sebesar 0.444. Nilai P value ini lebih besar dari 0,05, 

artinya tidak terjadi interaksi antara tata kelola pemerintahan dan anggaran 

partisipatif dalam mempengaruhi senjangan anggaran. Dengan kata lain bahwa 

tata kelola pemerintahan bukan merupakan variabel pemoderasi pengaruh 

anggaran partisipatif terhadap senjangan anggaran. Oleh karena itu, hipotesis 2 

tidak didukung atau ditolak. 

Hipotesis 3 yang dirumuskan adalah anggaran partisipatif berpengaruh 

terhadap kinerja aparatur pemerintah. Output PLS pada tabel 5.5 menghasilkan 

P value sebesar <0,001. Nilai P value yang < 0,05 tersebut menunjukkan 

hipotesis 3 didukung atau diterima. Hal ini berarti anggaran partisipatif 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sama halnya dengan 

hipotesis 1, hipotesis 3 juga dirumuskan secara satu arah (one tail). Oleh 

karenanya setelah diperoleh adanya pengaruh yang terjadi, maka dilihat pula 

bagaimana arah yang terjadi dalam pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 

endogen. Berdasarkan nilai path coefficient yang tampak pada tabel 5.10, 

nilainya menunjukkan angka 0,568. Angka positif ini menjelaskan bahwa 

pengaruh yang terjadi adalah pengaruh positif, yaitu perilaku anggaran 

partisipatif berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. 

Selanjutnya, rumusan hipotesis 4 adalah anggaran partisipatif terhadap 

kinerja aparatur pemerintah dimoderasi oleh tata kelola pemerintahan. P value 

dari hubungan ini seperti yang disajikan pada tabel 5.10 berada pada angka 
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0,011. Nilai ini kurang dari 0,05, yang artinya hipotesis 4 didukung/diterima. 

Berdasarkan gambar 5.1, hasil nilai koefisien jalur langsung anggaran partisipatif 

terhadap kinerja aparatur pemerintah adalah sebesar 0,318 dengan signifikansi 

<0,001. Sementara itu, nilai koefisien jalur yang ada pada tabel 5.10 adalah 

sebesar 0,172 dan signifikan. Hal ini menunjukkan variabel tata kelola 

pemerintahan memperkuat pengaruh anggaran partisipatif terhadap kinerja 

aparatur pemerintah. 

Hipotesis 5 yang dirumuskan adalah senjangan anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja aparatur pemerintah. Output PLS pada tabel 5.5 menghasilkan 

P value sebesar <0,001. Nilai P value yang < 0,05 tersebut menunjukkan hiotesis 

5 didukung atau diterima. Hal ini berarti anggaran partisipatif berpengaruh 

terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sama halnya dengan hipotesis 1, hipotesis 

5 juga dirumuskan secara satu arah (one tail). Oleh karenanya, setelah diperoleh 

adanya pengaruh yang terjadi, maka dilihat pula bagaimana arah yang terjadi 

dalam pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Berdasarkan nilai 

path coefficient yang tampak pada tabel 5.10, nilainya menunjukkan angka -

0,330. Angka negatif ini menjelaskan bahwa pengaruh yang terjadi adalah 

pengaruh negatif, yaitu senjangan anggaran berpengaruh negatif terhadap 

kinerja aparatur pemerintah. 

Hipotesis 6 yang dirumuskan adalah senjangan anggaran sebagai 

mediasi dari pengaruh anggaran partisipatif terhadap kinerja aparatur 

pemerintah. Berdasarkan gambar 5.1, senjangan anggaran merupakan variabel 

mediasi. Pengujian efek mediasi dilakukan melalui dua tahapan, yaitu menguji 

secara langsung variabel anggaran partisipatif terhadap kinerja aparatur 

pemerintah, kemudian menguji pengaruh tidak langsung variabel anggaran 

partisipatif terhadap kinerja aparatur pemerintah dan senjangan anggaran secara 

simultan. 
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Berdasarkan gambar 5.2, hasil nilai path coefficient direct effect anggaran 

partisipatif terhadap kinerja aparatur pemerintah adalah sebesar 0,568 dengan 

signifikansi <0,001. Hasil pengujian tidak langsung anggaran partisipatif terhadap 

kinerja aparatur pemerintah turun menjadi 0,318 namun tetap signifikan. Hal ini 

menunjukkan variabel senjangan anggaran mempunyai efek mediasi sebagian, 

karena nilai path coefficient indirect effect anggaran partisipatif lebih kecil 

daripada nilai path coefficient direct effect anggaran partisipatif dan signifikan 

(Sholihin dan Ratmono, 2013:57). Hal ini berarti bahwa tidak semua responden 

menganggap bahwa untuk mendapatkan kinerja yang baik, tidak selalu dari 

melakukan senjangan dalam menyusun anggaran. 

5.4 Pembahasan Hasil Penelitian  

5.4.1  Pengaruh Anggaran Partisipatif, Tata Kelola Pemerintahan Terhadap  

Senjangan Anggaran  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 1 didukung / 

diterima (Tabel 5.10). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, dinyatakan 

bahwa anggaran partisipatif berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. 

Anggaran partisipatif pada dasarnya merupakan wujud dari keikutsertaan 

berbagai pihak dalam penyusunan anggaran secara keseluruhan demi 

meningkatkan kinerja. Tabel 5.10 menyajikan mengenai arah pengaruh yang 

terjadi, yaitu anggaran partisipatif berpengaruh negatif terhadap senjangan 

anggaran. Hal ini mengartikan bahwa tingginya partisipasi dalam menyusun 

anggaran mampu untuk menurunkan senjangan anggaran. 

Partisipasi bawahan mampu mempengaruhi efektivitas dalam 

penyusunan anggaran, sehingga keterlibatan individu ini akan cenderung 

mengurangi senjangan anggaran (Dunk, 1993; Young, 1985). Dunk (1993) 

menjelaskan bahwa terdapat interaksi antara partisipasi dan budget emphasis 
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mempunyai hubungan yang negatif dengan kesenjangan anggaran. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin besar keterlibatan individu 

dalam struktur pada proses penganggaran maka tingkat partisipasi akan lebih 

tinggi dan mengakibatkan senjangan anggaran akan semakin rendah. Hal yang 

sama juga disampaikan oleh Camman (1976), Onsi (1973), Minan (2005), Utomo 

(2006), Supanto (2010) dan Abdullah (2014) menunjukkan bahwa anggaran 

partisipatif yang tinggi dapat menurunkan terjadinya senjangan anggaran. Seperti 

yang diharapkan dari partisipasi dalam menyusun anggaran, bahwa 

meningkatnya partisipasi dalam menyusun anggaran akan dapat meningkatkan 

fungsi pengawasan antar individu yang ada dalam internal SKPD, sehingga 

dapat mengendalikan adanya senjangan anggaran. 

Hipotesis 2 sebagaimana hasil pengujian di atas tidak didukung/ditolak. 

Artinya bahwa tata kelola pemerintahan tidak memoderasi pengaruh anggaran 

partisipatif terhadap senjangan anggaran. Hasil ini sejalan dengan hasil 

penelitian Ga (2011) yang menyatakan bahwa interaksi antara partisipasi 

anggaran dengan good governance sebagai variabel moderasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap senjangan anggaran. Hal ini disebabkan 

pada pemerintahan pemimpin SKPD lebih banyak “diberi”, tidak ada kreatifitas 

dalam menentukan atau memutuskan kebijakan, sehingga memiliki keseragaman  

di setiap SKPD. Maka dari itu, kuat atau tidaknya tata kelola pemerintahan tidak 

dapat dijelaskan dan tidak dapat menentukan baik tidaknya tata kelola 

pemerintahan melaui peran antara pengaruh anggaran partisipatif terhadap 

senjangan anggaran. 
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5.4.2 Pengaruh Anggaran Partisipatif, Tata kelola pemerintahan  Terhadap 

Kinerja Aparatur Pemerintah 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 3 

didukung/diterima (Tabel 5.10). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, 

dinyatakan bahwa anggaran partisipatif berengaruh terhadap kinerja aparatur 

pemerintah. Partisipasi pegawai dapat meningkatkan penerimaan akan tujuan 

dalam bentuk anggaran yang dibuat. Partisipasi dalam menyusun anggaran 

membuat pegawai memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap 

tujuan, sehingga merasa menjadi bagian dari penciptaan tujuan tersebut. Tabel 

5.10 menyajikan mengenai arah pengaruh yang terjadi, yaitu anggaran 

partisipatif berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Hal ini 

mengartikan bahwa tingginya partisipasi anggaran mampu untuk meningkatkan 

kinerja aparatur pemerintah. 

Menurut Brownell (1982), partisipasi penyusunan anggaran adalah tingkat 

keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses penyusunan anggaran. 

Adanya partisipasi anggaran, akan meningkatkan tanggungjawab serta kinerja 

dari atasan level bawah dan menengah. Bawahan dapat menyampaikan ide-ide 

kreatif yang dimilikinya kepada pimpinan/atasan, yang mana ide tersebut 

mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil yang serupa dari 

Sardjito dan Muthaher, 2007; Jermias dan Trisnawati, 2008; Azhar et al., 2009; 

Agusti, 2012; Dasuki, 2012; Tapatfeto, 2013; Usman dan Selmita, 2013; Yanida 

et al., 2013; serta Akbar dan Soni, 2014) menyatakan bahwa anggaran 

partisipatif memiliki hubungan positif dengan kinerja aparatur pemerintah. 

Sebagaimana hasil yang ditemukan, semakin tinggi tingkat partisipasi pegawai 

dalam menyusun anggaran akan meningkatkan kinerja karena setiap individu 

memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tujuan dan merasa 

menjadi bagian dari penciptaan tujuan tersebut. 
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Hipotesis 4 sebagaimana hasil pengujian di atas didukung/diterima. 

Artinya bahwa tata kelola pemerintahan memoderasi pengaruh anggaran 

partisipatif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Hasil membuktikan bahwa tata 

kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor kondisional yang dapat 

menyebabkan partisipasi anggaran bisa menjadi efektif terhadap peningkatan 

kinerja. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu manfaat 

penerapan tata kelola pemerintahan adalah dapat meningkatkan kualitas kinerja 

individu dan organisasi, peningkatan kepedulian terhadap pelayanan, kepuasan 

serta kepentingan publik. Dengan kata lain, adanya prinsip tata kelola 

pemerintahan dan pemahaman partisipan yang sesuai dengan visi dan misi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka tata kelola pemerintahan tersebut 

dapat memperkuat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur 

pemerintah. 

5.4.3 Pengaruh Senjangan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur 

Pemerintah 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 5 didukung / 

diterima (Tabel 5.10). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, dinyatakan 

bahwa senjangan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah. 

Apabila terjadi senjangan anggaran maka akan menjadikan anggaran tersebut 

lebih mudah untuk dicapai. Karena lebih mudah untuk dicapai, setiap menajer 

teknis akan dapat meningkatkan kinerja. Karsam (2013) telah menemukan 

bahwa senjangan anggaran dapat mempengaruhi kinerja secara negatif. Hasil 

mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Schiff dan Lewin (1970) yang 

menunjukkan bahwa partisipan penyusun anggaran akan membuat senjangan 

karena dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan pribadi yang akan 

memfasilitasi pencapaian anggaran. Jika anggaran tercapai, maka akan 
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membuat penilaian kinerja yang bagus. Hal ini karena tingkat kinerja aparatur 

pemerintah ditentukan berdasarkan pencapaian anggaran. Dapat disimpulkan 

bahwa pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran berkomitmen untuk 

menghindari perilaku senjangan anggaran, sehingga akan dapat meningkatkan 

kinerja manajerial. 

5.4.4 Senjangan Anggaran Memediasi Pengaruh Anggaran Partisipatif 

Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 6 didukung / 

diterima (Tabel 5.10). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, dinyatakan 

bahwa anggaran partisipatif berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah 

melalui senjangan anggaran dan memediasi sebagian. Hal ini membuktikan 

bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi dalam menyusun anggaran, maka akan 

menurunkan senjangan anggaran. Senjangan anggaran yang rendah tersebut, 

maka akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Sejalan dengan hasil 

penelitian Hopwood (1976) menyatakan bahwa anggaran partisipatif dapat 

menurunkan kinerja apabila terdapat faktor situasional. Selanjutnya, Ikhsan 

(2010: 241) menjelaskan bahwa anggaran partisipatif yang awalnya untuk 

memotivasi manajer teknis dalam meningkatkan kinerja akan menjadi sia-sia jika 

ada unsur senjangan anggaran pada saat penyusunan anggaran. 

Bukti penelitian ini merupakan bukti baru yang berarti bahwa didukungnya 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan model mediasi 

anggaran partisipatif terhadap senjangan anggaran dalam dalam proses 

penyusunan anggaran APBD pada pemerintah daerah.  Bukti empiris ini menjadi 

dasar untuk menilai bahwa anggaran partisipatif dapat meningkatkan kinerja 

serta dapat menurunkan senjangan anggaran. 
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SIMPULAN, IMPLIKASI,  

KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN 

 

6.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara partisipasi 

anggaran terhadap senjangan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah dengan 

tata kelola pemerintahan sebagai pemoderasi. Penelitian ini dilakukan di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan jumlah sampel 

sebayak 234 orang. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis Structural Equation Modeling (SEM). Metode SEM yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Squares (PLS). Oleh karena 

itu hasil penelitian ini membuktikan bahwa: 

1. Tingginya partisipasi dalam menyusun anggaran dapat menurunkan 

senjangan anggaran. Seperti yang diharapkan bahwa meningkatnya 

partisipasi dalam menyusun anggaran dapat meningkatkan fungsi 

pengawasan antar individu yang ada dalam internal SKPD, sehingga 

dapat mengendalikan adanya senjangan anggaran.  

2. Partisipasi umumnya dinilai dengan pendekatan manajerial yang dapat 

meningkatkan kinerja. Dengan tingginya partisipasi dalam menyusun 

anggaran, maka dapat meningkatkan kinerja pegawai.  

3. Partisipasi yang berarti melibatkan semua pihak yang berwenang dalam 

penyusunan anggaran memiliki komitmen dan bertanggung jawab untuk 

mencapai tujuan yang sudah disusunnya. Demikian halnya dengan tata 

kelola pemerintahan yang membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan 
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memperkuat pengaruh partisipasi dalam menyusun anggaran dalam 

meningkatkan kinerja.  

4. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyusun anggaran dapat membuat 

senjangan anggaran karena dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan 

pribadi yang memfasilitasi pencapaian anggaran. Jika anggaran tercapai, 

maka penilaian terhadap kinerja terlihat bagus. Dapat disimpulkan bahwa 

pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran berkomitmen untuk 

menghindari perilaku senjangan anggaran, sehingga dapat meningkatkan 

kinerja manajerial.  

5. Bukti penelitian ini menyimpulkan bahwa anggaran partisipatif 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah melalui senjangan 

anggaran. Bukti penelitian ini merupakan bukti baru yang berarti bahwa 

didukungnya hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan 

model mediasi dalam dalam proses penyusunan anggaran APBD pada 

pemerintah daerah. Bukti empiris ini menjadi dasar untuk menilai bahwa 

anggaran partisipatif dapat meningkatkan kinerja serta dapat menurunkan 

senjangan anggaran. 

6. Tata kelola pemerintahan tidak memoderasi pengaruh anggaran 

partisipatif terhadap senjangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

tata kelola pemerintahan bukan suatu yang bisa dikontrol oleh pemerintah 

daerah karena sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pada 

pemerintahan, pemimpin SKPD lebih banyak “diberi”, tidak ada kreatifitas 

dalam menentukan atau memutuskan kebijakan, sehingga memiliki 

keseragaman  di setiap SKPD. Maka dari itu, kuat atau tidaknya tata 

kelola pemerintahan tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat menentukan 

baik tidaknya tata kelola pemerintahan melaui peran antara pengaruh 

anggaran partisipatif terhadap senjangan anggaran.  
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6.2 Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi yang pada 

dasarnya menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh adanya 

internal forces dan external forces. Hasil penelitian ini menemukan hasil 

yang mampu menguraikan penerapan teori tersebut. Anggaran partisipatif 

yang pada dasarnya merupakan kontrol dari penyusun anggaran atas 

masing-masing individu terbukti mampu menurunkan senjangan 

anggaran melalui internal force yang dirasa dimilikinya, baik 

pengetahuan/kemampuan penganggaran, maupun pengetahuan tentang 

prinsip tata kelola pemerintahan.  

2. Tata kelola pemerintahan tidak menjadi pemoderasi pengaruh anggaran 

partisipatif dengan senjangan anggaran. Hal ini juga sesuai dengan teori 

atribusi yang menyatakan bahwa individu cenderung bertindak 

berdasarkan pengalamannya. Oleh karena itu masing-masing individu 

yang terlibat dalam penyusunan anggaran menghasilkan kerja sama dan 

komunikasi. Dalam hal ini external forces yang berperan lebih besar, 

sehingga menyebabkan tata kelola pemerintahan tidak mampu 

memperkuat atau memperlemah pengaruh anggaran partisipatif terhadap 

senjangan anggaran. 

3. Sebaliknya, untuk pengaruh anggaran partisipatif terhadap kinerja 

aparatur pemerintah, tata kelola pemerintahan memoderasi pengaruh 

anggaran partisipatif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Hal ini 

menunjukkan bahwa internal forces sangat berperan dalam membangun 

perilaku partisipan. Partisipasi pegawai dalam menyusun anggaran dapat 

meningkatkan penerimaan tujuan dan membuat pegawai memiliki 
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komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tujuan, sehingga 

merasa menjadi bagian dari penciptaan tujuan tersebut. Hal tersebut juga 

sejalan dengan teori penetapan tujuan yang menyatakan bahwa 

peningkatan kinerja lebih besar melalui penetapan tujuan secara 

partisipatif dibanding penetapan tujuan tanpa partisipasi. 

 

6.3 Keterbatasan dan Saran 

Penelitian masih mengandung beberapa keterbatasan yang perlu 

mendapat kajian lebih lanjut, yaitu: 

1. Ada beberapa indikator dalam item kuesioner yang mengadaptasi dari 

sektor swasta, sedangkan penelitian ini meneliti pada sektor publik. 

Penelitian selanjutnya perlu adanya pengembangan indikator item 

kuesioner yang disesuaikan dengan sektor publik.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa senjangan anggaran memediasi 

sebagian dari pengaruh anggaran partisipatif terhadap kinerja aparatur 

pemerintah. Hal ini berarti bahwa tidak semua responden menganggap 

bahwa untuk mendapatkan kinerja yang baik tidak selalu menurunkan 

senjangan anggaran dalam menyusun anggaran.  

3. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas cakupan penelitian 

karena dimungkinkan adanya variabel-variabel lain seperti pemahaman 

regulasi anggaran, sistem pengendalian, kepemimpinan atau variabel 

lainnya yang dapat bertindak sebagai mediasi pada pengaruh tersebut 

agar penelitian dapat digeneralisir. 
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Eselon     : ..................................................................... 

Lama Menjabat  

(pada jabatan terakhir)  : ..................................................................... 

Jenis Kelamin     : Laki-laki/Perempuan 

SKPD      : ..................................................................... 

Pendidikan     : S1           

  S2            

       S3             

 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda √ pada salah satu dari 5 alternatif jawaban yang 

tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pertanyaan dan pernyataan 

mengharapkan satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan 

pendapat Bapak/Ibu, sebagai berikut: 

 

1 2 3 4 5 

Sangat Sedikit Sedikit Separuh Banyak Sangat Banyak 

 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 
Saya terlibat dalam penyusunan anggaran di 
wilayah/unit pertanggungjawaban saya           

2 
Saya mempunyai pengaruh dalam penentuan jumlah 
akhir dari anggaran wilayah/unit pertanggungjawaban 
saya           

3 
Saya selalu memprakarsai dalam diskusi penyusunan 
anggaran           

4 
Pengaruh usulan atau pemikiran saya terhadap 
anggaran akhir           

5 
Kontribusi saya dalam menyusun anggaran di 
wilayah/unit pertanggungjawaban saya           

 
Alternatif jawaban untuk nomer 6-25: 
 

1 2 3 4 5 

Sangat tidak setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu Setuju Sangat Setuju 

 
 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

     6 
Target permulaan rencana anggaran selalu ditetapkan 
sesuai dengan visi misi SKPD      

7 
Biasanya target anggaran yang ditetapkan mudah 
dicapai           

8 
Saya selalu merevisi target anggaran yang telah 
ditetapkan setelah berjalan 6 (enam) bulan 

    

  
 
     

9 
Saya perlu mengetahui faktor penyebab penyimpangan 
anggaran untuk Bagian/Sub Bagian maupun individu 
dalam unit saya           

 



No Pernyataan 1 2 3 4 5 

10 
Saya harus semangat untuk mencapai target setelah 
direvisi           

11 
Adanya sikap kritis atasan terhadap penentuan target 
yang direvisi           

12 
Anggaran yang ditetapkan dapat 
dipertanggungjawabkan           

13 

Rincian tugas dan tanggung jawab (job description) 
pegawai pengelolaan keuangan daerah selaras dengan 
visi, misi SKPD dan sudah memberikan pelayanan 
publik yang baik           

14 
Proses pengawasan pengelolaan keuangan oleh pihak 
yang berwenang terhadap pelaksanakan keuangan 
daerah sudah efektif dan efisien           

15 

Informasi/laporan keuangan yang dibuat SKPD tepat 
waktu, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta 
mudah di akses oleh pemangku kepentingan sesuai 
haknya           

16 
Informasi laporan keuangan yang dibuat SKPD mudah 
diakses oleh pihak yang memerlukan           

17 

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh organisasi 
pemerintah daerah tidak mengurangi kewajiban untuk 
memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai 
dengan peraturan perundangundangan, rahasia 
jabatan, dan hak-hak pribadi           

18 
Kepatuhan atas peraturan keuangan pemerintah yang 
berlaku sudah berjalan baik atau sudah dipatuhi oleh 
pegawai pengelola keuangan pemerintah daerah           

19 
Pimpinan instansi bersedia menerima adanya 
penurunan atau peningkatan target anggaran sampai 
pada level tertentu yang dianggap wajar           

20 
Kelonggaran dalam anggaran adalah baik untuk 
melakukan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara 
resmi           

21 
Standar yang digunakan di dalam anggaran 
menurunkan produktifitas di wilayah/unit tanggung 
jawab saya           

22 
Anggaran untuk dinas saya tidak dapat saya pastikan 
bisa terlaksana           

23 

Karena adanya keterbatasan jumlah anggaran yang 
disediakan, saya tidak perlu memonitor setiap 
pengeluaran-pengeluaran yang menjadi wewenang 
saya           

24 
Adanya target anggaran yang harus dicapai, tidak 
terlalu membuat saya ingin memperbaiki tingkat 
efisiensi           

25 
Sasaran yang dijabarkan dalam anggaran sangat susah 
untuk dicapai/direalisasikan           

 

Pendapat tambahan: 

Di bawah ini tersedia tempat untuk Bapak/Ibu memberikan penjelasan tambahan yang 

menurut pendapat Bapak/Ibu dianggap perlu untuk disampaikan atau dikemukakan apabila 

pendapat tersebut belum termuat dalam daftar pertanyaan. Pendapat tersebut terkait dengan 

tugas yang menjadi tanggung jawab Bapak/Ibu.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



Lampiran 1 

a. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

b. General results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

a. Output Combined Loadings and Cross-Loadings  

 

b. Output Correlations Among Variables  

 



c. d. Output latent variable coefficient 

 

e. Standard errors & effect sizes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. Path coefficients dan p value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lampiran Hasil Uji Pilot Test 

a. Output Combined Loadings and Crosss-Loadings  

 

 

 

b. Output  Combined  Loadings  and  Crosss-Loadings  setelah  kap3  dan  sa1 

dihapus 

 



c. Output latent variable coefficient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


