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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pengaruh pengetahuan 
pegawai tentang anggaran terhadap partisipasi penyusunan anggaran, 2) pengaruh 
partisipasi masyarakat terhadap partisipasi penyusunan anggaran, 3) pengaruh 
transparansi kebijakan publik terhadap partisipasi penyusunan anggaran. 
 Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dengan 
menggunakan populasi sebanyak 150 dan menggunakan sampel sebanyak 150 
responden. Metode sampel dengan metode sensus. Metode pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik uji instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas; uji asumsi klasik 
meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji 
normalitas; pengujian hipotesis meliputi regresi linier berganda, koefisien 
determinasi uji t dan uji F. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat pengaruh pengetahuan 
pegawai pemda tentang anggaran terhadap partisipasi penyusunan anggaran, 2) 
tidak terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap partisipasi penyusunan 
anggaran, peneliti menduga hal ini bisa terjadi karena pegawai dalam menyusun 
anggaran berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan aturan-aturan pelaksanaan 
yang mereka pahami. 3) terdapat pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap 
partisipasi penyusunan anggaran. 
 
Kata kunci : pengetahuan pegawai, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan  
                    publik, partisipasi penyusunan anggaran  
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ABSTRACT 

 
 

This research is aimed at finding out: 1) the influence of officers’ 
knowledge of budget on participation of budget arrangement, 2) the influence of 
community participation on participation of budget arrangement, 3) the influence 
of public policy transparency on participation of budget arrangement.  
 The research was carried out in Sragen Local Government using 150 
populations and 150 samples as respondent. Sampling was taken using census 
method. Data were collected using questionnaire. Data collected were analyzed 
using instrument test technique consisting of validity test and reliability test; 
classic assumption test consisting of autocorrelation test and normality test; 
hypotheses test consisting of multiple linear regression test, coefficient 
determination t test and F test.    

Results of study show that: 1) there is influence of officers’ knowledge of 
budget on participation of budget arrangement, 2) there is not influence of 
community participation on participation of budget arrangement, the researcher 
assumed that it might happen because officers in arranging budget was based on 
their knowledge about rules of implementation they understood, 3) there is 
influence of public policy transparency on participation of budget arrangement.  

  
 
Keywords: officer’s knowledge, community participation, public policy 

transparency, participation of budget arrangement  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi yang 

dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap 

pengelolaan pemerintah yang baik (good government governance). Semangat 

reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk 

mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan 

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara dan 

pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. 

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk 

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan 

negara (Lembaga Administrasi Negara, 2000). Tuntutan ini perlu dipenuhi dan 

disadari langsung oleh para pelaksana pemerintahan daerah. 

Dalam menciptakan good governance sebagai prasyarat penyelenggaraan 

pemerintah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan transparansi. 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan pemerintahan mengandung 

makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan 

APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat 

mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Transparansi 

anggaran adalah APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara 

terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang disajikan meliputi 

1 
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 xvii 

tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja. korelasi antara 

besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan 

yang dianggarkan itu juga perlu di sampaikan kepada masyarakat. Selain itu good 

governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, profesionalisme 

serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam pelaksanaannya proses penyusunan 

APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah menyusun rancangan 

kebijakan umum APBD berpedoman pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2008. 

Untuk mewujudkan good governance yang efektif di bidang pengelolaan 

keuangan daerah telah terjadi desentralisasi. Desentralisasi di sektor publik terjadi 

dari kepala daerah kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), satuan kerja 

pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sekretaris daerah. Masing – masing 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun format Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) SKPD. Hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi 

kerja yang akan dicapai, yang biasa disebut dengan Anggaran Berbasis Kinerja 

(ABK). Anggaran berbasis kinerja yang dimaksud dalam penyusunan RKA-

SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, 

sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) 

dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu 
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kegiatan yang dianggarkan. Untuk dapat menyusun Rencana Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja 

(ABK) diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan analisis kinerja 

program. Tentu saja hal ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyediakan 

sumber daya manusia yang memadahi. Agar dapat mengelola anggaran secara 

ekonomis, efisien, efektif dan yang benar-benar mencerminkan kepentingan 

masyarakat. Penilaian kinerja Pemerintah Daerah sangat ditentukan oleh kinerja 

SKPD dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.  

Penelitian yang meneliti hubungan pengetahuan anggaran dengan partisipasi 

penyusunan anggaran dilakukan oleh Chong (2002), Yuen (2007), Yahya (2008). 

Hasil penelitian mereka mengatakan bahwa pengetahuan mempunyai peran penting 

dalam memotivasi partisipasi anggaran. Mereka juga mendapati bahwa para 

manajer yang memiliki pengetahuan inovasi yang tinggi dan ikut serta dalam 

pengaturan anggaran, ternyata mampu memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kinerja. Sedangkan penelitian yang meneliti tentang hubungan 

pengetahuan anggaran dengan pengawasan dan menguji adanya partisipasi 

masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating 

dilakukan oleh Mardiasmo dan Sopanah (2003), Coryanata (2007), Werimon et.al 

(2007). Dari hasil penelitian mereka, pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan 

terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Partisipasi masyarakat 

mampu memoderasi hubungan pengetahuan pegawai dengan pengawasan APBD 

yang dilakukan oleh dewan. Pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan 
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publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui  Pengaruh Pengetahuan 

Pegawai Pemerintah Daerah Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan 

Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Partisipasi Penyusunan 

Anggaran. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain : 

- Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai penyusun 

anggaran yang ada di SKPD Pemda Kabupaten Sragen yang berjumlah 150 

aparat pemerintahan, sedangkan penelitian Coryanata (2007) menggunakan 

sampel 30 anggota Komisi C DPRD di Kota Bengkulu. 

- Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemda Kabupaten Sragen, sedangkan 

penelitian Coryanata (2007) dilakukan pada DPRD di Kota Bengkulu. 

-  Variabel independen penelitian ini pengetahuan pegawai tentang penyusunan 

anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan variabel 

dependennya adalah partisipasi penyusunan anggaran sedangkan penelitian 

Coryanata (2007) menggunakan variabel independen pengetahuan dewan 

tentang anggaran, variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah 

(APBD) serta variabel pemoderating yaitu akuntabilitas, partisipasi 

masyarakat dan transparansi kebijakan publik. 
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B. Perumusan Masalah 

Untuk mewujudkan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) dengan 

memperhatikan prinsip - prinsip partisipasi masyarakat, transparansi dan 

akuntabilitas memerlukan partisipasi aktif dari aparat pemerintah daerah. 

Dukungan aparat pemerintah yang terlatih merupakan faktor yang sangat penting 

keberhasilan partisipasi penyusunan anggaran secara maksimal yang berorientasi 

pada pencapaian hasil kinerja. Terkait dengan tuntutan itu maka peneliti 

merumuskan pertanyaan, sebagai berikut ini : 

1. Apakah pengetahuan pegawai tentang anggaran berpengaruh terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran ? 

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran ? 

3. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pegawai tentang anggaran terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran. 

2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur pada 

pengembangan akuntansi sektor publik terutama sistem pengendalian 

manajemen di sektor publik. 

2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Sragen diharapkan menjadi masukan 

dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Anggaran Sektor Publik 

a. Pengertian Anggaran 

Mardiasmo (2002) mendefinisikan anggaran merupakan 

pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan menurut 

Sukarno (2000) anggaran adalah rencana yang terorganisir dan 

menyeluruh, dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber 

daya perusahaan selama periode tertentu dimasa yang akan datang 

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas 

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang 

dibiayai dengan uang publik. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil 

perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat.   

 b.  Fungsi Anggaran 

Anggaran mempunyai beberapa fungsi yaitu (Nordiawan, 2007) 

dan (Mardiasmo, 2002): 

1) Alat Perencanaan 

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan 

apa yang dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang 

dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja 

pemerintah tersebut. Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa 

yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. 

7 
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Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja 

akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. 

Anggaran sebagai alat perencanaan adalah: 

a.  merupakan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan 

visi dan misi yang ditetapkan, 

b. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai 

tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber 

pembiayaannya, 

c. mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan 

yang telah disusun, dan  

d. menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 

2) Alat Pengendalian 

Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan 

dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. 

Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat 

menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya 

penggunaan dana yang tidak semestinya. Anggaran memberikan 

rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar 

pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat 

mengendalikan pemborosan-pemborosan  pengeluaran. 

3) Alat Kebijakan 
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Anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah 

atas kebijakan tertentu. Anggaran dapat digunakan untuk 

mendorong , memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan 

ekonomi masyarakat sehinggan dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. 

4) Alat Politik 

Melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam 

melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dengan kata 

lain anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk 

komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan 

dana publik.  

5) Alat Koordinasi dan Komunikasi 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian 

dalam pemerintahan karena setiap unit kerja pemerintahan terlibat 

dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun 

dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi 

suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran juga 

harus dikomunikasikan antar unit kerja dalam organisasi untuk 

dilaksanakan. 

6) Alat Penilaian Kinerja 

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan 

apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa 

terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. 
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Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target 

anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran 

merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian 

kinerja.  

7) Alat Motivasi 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi 

pegawai agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam 

mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar 

anggaran dapat memotivasi pegawai hendaknya target dan tujuan 

anggaran jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi juga 

jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai. 

8) Alat untuk menciptakan ruang publik 

Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba 

mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. 

Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan 

mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada dan 

kelompok yang tidak terorganisir akan dengan mudah dan tidak 

berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Oleh karena itu 

masyarakat, LSM, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus 

terlibat dalam proses penganggaran publik.   

 

 

2. Partisipasi Penyusunan Anggaran 
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Anggaran sebagai alat motivasi dan koordinasi perlu melibatkan 

manajemen pada level bawah dalam penyusunan anggaran. Anggaran 

partisipasi dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat 

meningkatkan kinerja setiap anggota organisasi. partisipasi dalam 

penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu 

meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Menurut Galbraith dalam Nor (2007) struktur organisasi 

yang terdesentralisasi diperlukan pada kondisi administratif, tugas dan 

tanggungjawab yang semakin kompleks, yang selanjutnya memerlukan 

pendistribusian otoritas pada manajemen yang lebih rendah. 

Pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi diperlukan karena dalam 

struktur yang terdesentralisasi para manajer/bawahan diberikan 

wewenang dan tanggungjawab yang besar dalam pengambilan 

keputusan. Partisipasi dapat diartikan sebagai pengaruh, pendelegasian 

prosedur-prosedur, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan 

suatu pemberdayaan. Partisipasi yang baik membawa beberapa 

keberuntungan : 

- Memberi pengaruh yang sehat terhadap adanya inisiatif, 

moralisme, dan antusiasme 

- Memberikan suatu hasil yang lebih baik dari sebuah rencana 

karena adanya kombinasi pengetahuan dari beberapa individu  

- Dapat meningkatkan kerja sama antara departemen  

- Para karyawan dapat lebih menyadari situasi di masa yang akan 

datang yang berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan lain 

Pada pengelolaan keuangan di sektor publik juga terjadi 

desentralisasi dari kepala daerah kepada satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD), satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan 

sekretaris daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri  Nomor 13 Tahun 2006.  Tentu saja merupakan tanggung jawab 

yang besar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 

menyusun anggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi 

masyarakat dan transparansi, sehingga anggaran yang disusun dapat 

mencerminkan kepentingan masyarakat (Departemen Dalam Negeri, 

2006). Anggaran di sektor publik merupakan pengelolaan dana milik 

rakyat. Sehingga perencanaan tindakan apa yang akan dilakukan, 

berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari 

belanja pemerintah tersebut harus di perhitungkan dengan cermat dan 

dapat dipertanggungjawabkan (BPKP, 2005). Pegawai yang hanya 

berpartisipasi tanpa mempunyai pengetahuan analisis program kerja 

hanya sia-sia karena penyusunan anggaran merupakan hal yang sangat 

penting dan merupakan awal dari berjalanya program kerja untuk 

mencapai tujuan organisasi. Brownell dalam Yuen (2007)  

menjelaskan partisipasi sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja para 

individu dan menetapkan penghargaan atas dasar sasaran anggaran 

yang telah dicapai serta keterlibatan dan pengaruh para individu dalam 

penyusunan anggaran. 

3. Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat 

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut 

adanya partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus anggaran. 

Untuk menciptakan akuntabilitas kepada masyarakat diperlukan 

partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan 
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anggaran Rubin dalam Coryanata (2007). Achmadi et.al (2007) 

menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses 

dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut 

aspek pengawasan dan aspirasi.  

4. Transparansi Kebijakan Publik 

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. 

Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh 

proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia 

harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi 

jika memenuhi beberapa kriteria : 

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran 

b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses 

c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 

d. Terakomodasinya suara atau usulan rakyat 

e. Tersedia sistem informasi kepada publik 

5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Coryanata (2007) menunjukkan hasil, bahwa partisipasi 

masyarakat, transparansi kebijakan publik serta akuntabilitas 

mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran 

terhadap pengawasan keuangan publik.  
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Penelitian Yahya (2008) menunjukkan bahwa para manajer yang 

memiliki pengetahuan tinggi tidak memiliki kinerja yang baik. Salah 

satu alasan yang mungkin untuk keadaan ini adalah struktur 

mekanisitik yang ada di MINDEF (Malaysian Ministry of Defence), 

sebagaimana Damanpour et.al dalam Yahya (2008). nyatakan 

sebelumnya bahwa inovasi tidak kondusif dalam lingkungan yang 

mekanistik. Alasan lain yang mungkin adalah budaya inovatif adalah 

sesuatu yang baru dalam sektor publik. Oleh karena itu, para manajer 

dalam sektor publik bisa jadi menganggap bahwa inovasi dan 

kreativitas harus dipadukan dengan imbalan yang sesuai yang 

selanjutnya akan memotivasi untuk memiliki kinerja yang lebiih baik. 

Karena imbalan-imbalan semacam ini bisa jadi belum tersedia di 

MINDEF maka kinerja yang ada belum bisa meningkat. 

Subrmaniam et.al dalam Yahya (2008) dalam adalah penelitian 

menggunakan survei-kuesioner terhadap 114 manajer dari 37 

perusahaan di Australia yang bergerak pada sektor industri makanan. 

Dalam penelitian tersebut terdapat interaksi antara partisipasi anggaran 

dengan pengetahuan tentang inovasi, yang selanjutnya mempengaruhi 

kinerja manajerial. Hasil penelitian tersebut menyingkap adanya 

hubungan positif yang langsung antara partisipasi anggaran dan 

kinerja.  

Penelitian Chong (2002) menunjukkan bahwa pemberian 

kesempatan kepada para bawahan untuk berpartisipasi dalam proses 
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penyusunan anggaran akan menghasilkan disclosure informasi pribadi. 

Informasi ini akan berdampak pada perencanaan-perencanaan yang 

lebih realistik dan penggunaan anggaran-anggaran yang lebih akurat.  

F. Kerangka Pemikiran 

 

 
Gambar II.1. Kerangka Pemikiran 

G. Pengembangan Hipotesis 

Indriantoro dan Supomo (1999) menyebutkan pengetahuan pada 

dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan 

berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Salim 

dalam Werimon et.al (2007) mengartikan pengetahuan sebagai kepandaian 

yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenan dengan sesuatu yang 

dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat 

membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sesuai 

dengan kedudukan pegawai. Ravlin dalam Yuen (2007) menemukan 

bahwa pegawai yang mempunyai pengetahuan akan mempunyai peran 

yang signifikan dalam memotivasi dirinya selama melakukan partisipasi 

anggaran karena hasil-hasil kinerja pekerjaan bisa ditingkatkan. 

Subrmaniam et.al dalam Yahya (2008) mendapati bahwa para manajer 

yang memiliki pengetahuan inovasi yang tinggi dan ikut serta dalam 

Partisipasi Masyarakat 

Transparansi 
Kebijakan Publik 

Pengetahuan Pegawai 

Partisipasi Penyusunan 
Anggaran 
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penyusunan anggaran ternyata mampu memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kinerja. Williams et.al dalam Yahya (2008) menyatakan 

bahwa inovasi juga penting dalam sektor publik, karena hal tersebut dapat 

meningkatkan kualitas, menaikkan reputasi sebuah departemen dan 

meningkatkan kinerja organisasional. Anggaran sektor publik yang 

terbatas menuntut aparat pemerintah daerah untuk mempunyai 

pengetahuan yang memadahi untuk berinovasi dalam meningkatkan 

pelayanan. Apabila masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan tentu 

saja akan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang secara 

langsung maupun tidak langsung reward akan dinikmati oleh pegawai 

pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan anggaran yang 

meliputi perencanaan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, 

berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari 

belanja pemerintah tersebut harus benar-benar disusun secara cermat 

karena nantinya hasil yang didapat diharapkan feedback dapat dinikmati 

oleh pegawai pemerintah daerah (BPKP, 2005). 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah : 

H1:Terdapat pengaruh pengetahuan pegawai pemda tentang anggaran 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran. 

Chong (2002) bahwa partisipasi penyusunan anggaran memberi 

kesempatan untuk memberikan informasi/masukan dalam proses 

penyusunan anggaran sehingga dapat meningkatkan kualitas anggaran itu 

sendiri. Telah diketahui bahwa informasi/masukan yang muncul selama 
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proses partisipatif penyusunan anggaran bisa meningkatkan kemampuan 

seseorang untuk berkinerja. Dalam proses penyusunan anggaran harus 

memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat dalam keseluruhan siklus 

anggaran. Achmadi ed.al (2002) mengatakan partisipasi masyarakat 

merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah, karena itu 

penyusun anggaran yang dilakukan SKPD harus mendengarkan keinginan 

atau partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis 

2 dalam penelitian ini adalah : 

H2: Terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran. 

Sikap partisipasi memberikan kesempatan kepada para bawahan 

untuk mengumpulkan, menukarkan dan menyebarkan informasi pekerjaan 

yang relevan untuk memfasilitasi proses pembuatan anggaran. Chong 

(2002) mengatakan bahwa penggunaan informasi pekerjaan yang relevan 

dapat meningkatkan kinerja. Transparansi di bangun atas dasar arus 

informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan 

dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan 

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan 

dipantau. Dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip dan 

kebijakan. Prinsip tersebut antara lain APBD yang disusun harus dapat 

menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Informasi tersebut meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap 

jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan 
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hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena 

itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap 

penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang 

ditetapkan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 3 dalam penelitian 

ini  adalah  :  

H3:  Terdapat pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian survey yaitu 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, 

sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-

hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Sugiyono, 1999). 

Pada umumnya penelitian survey dilakukan untuk mengambil suatu 

generalisasi dari suatu pengamatan. Metode survey tidak memerlukan 

kelompok kontrol seperti pada metode eksperimen, tetapi generalisasi yang 

dilakukan bisa lebih akurat jika digunakan sampel yang representatif, seperti 

penelitian untuk mengungkapkan kinerja karyawan pada organisasi atau 

perusahaan.  

B. Populasi dan Pengambilan Sampel 

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen karena 

visi yang dimiliki adalah Sragen menjadi Kabupaten yang Cerdas, hal ini 

berkaitan dengan topik bahasan pengetahuan pegawai terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran dan yang menjadi populasi adalah pegawai pemerintah 

daerah sebagai penyusun anggaran di SKPD yang berjumlah 150 orang. 

Alasan dipilihnya pengguna anggaran karena mereka terlibat langsung dalam 

persiapan dan penyusunan anggaran. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
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dengan teknik sensus yaitu jumlah populasi seluruhnya dijadikan sampel 

dengan pertimbangan peneliti dapat memperoleh data dari seluruh responden. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

lapangan dengan metode kuesioner. Metode kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 1999). 

Secara garis besar penelitian ini menggunakan pengumpulan data 

primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan 

mengajukan kuesioner kepada para responden. Kuesioner memberikan 

pertanyaan melalui daftar pertanyaan atau pernyataan yang telah disiapkan 

sebelumnya. Data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dalam 

penelitian ini antara lain berisi : 

1. Data pengetahuan pegawai 

2. Data partisipasi penyusunan anggaran 

3. Data partisipasi masyarakat 

4. Data Transparansi kebijakan publik 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah  

a. Pengetahuan pegawai tentang perencanaan, keterlibatan, 

pendeteksian dan pelaksanaan anggaran yang diukur dengan 

menggunakan skala Likert 5 jenjang dari sangat setuju diberi skor 
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5 sampai dengan sangat tidak setuju diberi skor 1 yang mengacu 

pada penelitian Werimon et.al (2007). 

b. Partisipasi Masyarakat keterlibatan masyarakat dalam setiap 

aktivitas proses penganggaran pada saat penyusunan arah dan 

kebijakan dengan cara memberikan masukan, kritik dan saran yang 

diukur dengan menggunakan skala Likert 5 jenjang dari sangat 

setuju diberi skor 5 sampai dengan sangat tidak setuju diberi skor 1 

yang mengacu pada penelitian Mardiasmo dan Sopanah (2003). 

c. Transparansi kebijakan publik adalah adanya keterbukaan tentang 

anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat dengan cara 

mengumumkan kebijakan, mudah mengakses dokumen, 

melaporkan dengan tepat waktu, mengakomodasi usulan rakyat 

dan mensosialisasikan yang diukur dengan menggunakan skala 

Likert 5 jenjang dari sangat setuju diberi skor 5 sampai dengan 

sangat tidak setuju diberi skor 1 yang mengacu pada Mardiasmo 

dan Sopanah (2003). 

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah partisipasi penyusunan 

anggaran yaitu tingkat keterlibatan dan pengaruh individu pegawai di 

dalam menentukan dan menyusun anggaran melalui partisipasi aktif, 

memberikan masukan dan memberikan kontribusi dalam setiap 

penyusunan yang diukur dengan menggunakan skala Likert 5 jenjang dari 

sangat setuju diberi skor 5 sampai dengan sangat tidak setuju diberi skor 1 

yang mengacu pada penelitian Yuwono (1999). 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan uji homogenitas item pernyataan per 

variabel untuk menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur untuk melakukan fungsinya. Semakin tinggi validitas 

alat ukur maka semakin kecil  varian kesalahannya.  

Dalam pengukurn uji validitas dalam penelitian, digunakan 

metode product moment dari pearson. Rumus korelasi Product 

Moment adalah sebagai berikut: 

rxy = 
( ) ( )( )

( ){ } ( ){ }å åå å
ååå
--

-
2222 YYnXXn

YXXYn
  (Sugiyono, 1999) 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 

X = skor butir 

Y = skor faktor 

n = jumlah responden  

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan kriteria tingkat kemantapan atau 

konsisten suatu alat ukur (kuesioner). Suatu kuesioner dapat dikatakan 

mantap bila dalam pengukurannya secara berulang-ulang dapat 

memberikan hasil yang sama (dengan catatan semua kondisi tidak 
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berubah). Dalam penelitian ini reliabilitas diukur dengan menggunakan 

teknik Cronbch’s Alpha, dengan rumus sebagai berikut :  

ú
û

ù
ê
ë

é S
-úû

ù
êë
é

-
=

21 1
1 t

a
b

i k
k

R
s
s

 

Keterangan :  

1iR  = reliabilitas instrumen  

k   = banyaknya butir pernyataan  

2
bsS   = jumlah varians butir  

2
ts     = varians total   

Dalam kategori nilai alpha yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah berdasarkan Sekaran (2006) sebagai berikut :  

1) Nilai alpha antara 0,8 sampai dengan 1 kategorikan reliabilitas 

baik. 

2) Nilai alpha antara 0,8 sampai dengan 0,79 dikategorikan reliabilitas 

diterima  

3) Nilai alpha kurang dari 0,6 dikategorikan reliabilitas kurang baik. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui korelasi antar 

variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Uji 

multikolinieritas dalam penelitian dapat diketahui dengan melihat 

angka variance inflation factor (VIF) dan tolerance. Model regresi 

dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila memiliki nilai VIF lebih 
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kecil dari 10 dan mempunyai angka tolerance lebih besar dari 0,10 

(Ghozali, 2004) 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Gejala heterokedastisitas terjadi sebagai akibat dari variasi 

residual yang tidak sama untuk semua pengamatan.  Pada bagian ini, 

cara mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas dilakukan 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (Zpred) 

dengan residualnya (Sresid).  Deteksi ada tidaknya gejala tersebut 

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis 

heterokedastisitas  adalah sebagai berikut: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka sudah menunjukkan telah terjadinya gejala 

heterokedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

c. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

terjadi korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan 

menurut waktu (time series) atau secara ruang (cross sectional). Hal ini 

mempunyai arti bahwa hasil suatu tahun tertentu dipengaruhi tahun 

sebelumnya atau tahun berikutnya. Terdapat korelasi atas data cross 

section apabila data di suatu tempat dipengaruhi atau mempengaruhi di 
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tempat lain. untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin – Watson.  

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin – 

Watson ini dilakukan dengan mengadopsi argumen Santoso (2000), 

sebagai berikut: 

1) Bila angka Durbin – Watson berada di bawah –2, berarti ada 

autokorelasi.  

2) Bila angka Durbin – Watson diantara –2 sampai +2, berarti tidak 

ada autokorelasi.  

3) Bila angka Durbin – Watson di atas +2, berarti ada autokorelasi 

negatif. 

d. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-

smirnov dengan cara membandingkan nilai probabilitas (p-value) yang 

diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah: (Ghozali, 

2004). 

1) Jika nilai probabilitas (p-value) masing-masing variabel 

independen lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. 

2) Jika nilai probabilitas (p-value) masing-masing variabel 

independen lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal. 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Metode regresi linier berganda 
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Metode ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

antara pengetahuan pegawai (X1), partisipasi masyarakat (X2) serta 

transparansi kebijakan publik (X3) sebagai variabel independen dengan 

variabel partisipasi penyusunan anggaran (Y) sebagai variabel 

dependen (Ghozali, 2004). Adapun metode tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

eiXXXY bbbbb ++++= 3322110  

Keterangan: 

Y = Partisipasi Penyusunan Anggaran  

X1 = Pengetahuan pegawai  

X2 = Partisipasi Masyarakat 

X3 = Transparansi Kebijakan Publik 

321 ,, bbb = Koefisien regresi 

0b = Konstanta 

eib = Faktor Pengganggu 

b. Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi 

variasi Xn terhadap variabel Y, dan juga untuk mengetahui ketepatan 

pendekatan atas alat analisis (Gujarati, 1999). Adapun tingkat 

ketepatan regresi ditunjukkan oleh R2 yang besarnya berkisar antara 0 

< R2 < 1. Makai besar nilai R2 berarti makin tepat suatu garus regresi 

linear yang digunakan sebagai pendekatan. Apabila nilai R2 sama 

dengan 1 maka pendekatan itu benar-benar sempurna.  

c. Uji t  
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Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara individu 

variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen 

dengan asumsi variabel independent nilainya konstan. Langkah- 

langkah pengujiannya sebagai berikut : 

a)  menentukan formulasi hipotesis. 

H 0 : b1 = b 2 = b 3  = 0 (variabel independent secara individu      

tidak     berpengaruh terhadap variabel dependen) 

H a : b1 ¹  b 2 ¹  b 3 ¹ 0 (variabel independent secara individu    

berpengaruh terhadap variabel dependen) 

b)     menentukan tingkat signifikasi (a = 5 %) 

c)  kriteria pengujian. 

Jika t-tabel £ t-hitung £ t-tabel, maka H a ditolak 

Jika t-hitung < ( t-tabel atau t-hitung )> t-tabel maka                          

H a diterima atau bisa dilihat dari nilai P value yang muncul. 

 Jika P<a , maka H a diterima 

 Jika P>a ,maka H a ditolak 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen yang dilihat dari 

perbandingan nilai signifikansi terhadap nilai kesalahan (a). Dalam 

penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. 

Dikatakan signifikan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari             

a = 0,05. 

d. Uji F 
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Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang dilihat dari 

perbandingan nilai signifikansi terhadap nilai kesalahan (a). Dalam 

penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. 

Dikatakan signifikan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari             

a = 0,05. 

Langkah- langkah pengujiannya sebagai berikut : 

a)menentukan formulasi hipotesis. 

H 0 : b1 = b 2 = b 3  = 0 (variabel independent secara serentak  tidak   

berpengaruh terhadap variabel dependen) 

H a : b1 ¹  b 2 ¹  b 3 ¹ 0 (variabel independent secara  serentak 

berpengaruh terhadap variabel dependen) 

b) menentukan tingkat signifikasi (a = 5 %) 

c) kriteria pengujian. 

Jika F-tabel £F-hitung £F-tabel, maka H a ditolak 

               Jika F-hitung < ( F-tabel atau F-hitung )> F-tabel maka         

H a diterima atau bisa dilihat dari nilai P value yang muncul. 

Jika P<a , maka H a diterima 

Jika P>a ,maka H a ditolak 

Pengujian hipotesis diatas, kesimpulan akan ditentukan dari nilai P 

yang muncul. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengamati 

signifikasi nilai P ( probabilitas value) dengan tingkat keyakinan 95 % 

(tingkat signifikasi 5%).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pegawai 

pemerintah daerah sebagai penyusun anggaran di SKPD yang berjumlah 150 

orang dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 orang. 

Data responden/ pegawai yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-

data sebagai berikut: usia, jenis kelamin, pendidikan formal tertinggi dan 

golongan kepangkatan, setelah kemudian dibagikan kepada responden 

sebanyak 150 eksemplar, semua kuesioner kembali, tidak ada yang hilang atau 

rusak. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel IV.1  
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 
Usia  Frekuensi  Persentase 

20 – 29 tahun  2 1,33% 
30 – 39 tahun 52 34,67% 
40 – 49 tahun 71 47,33% 
³ 50 tahun 25 16,67% 
Total 150 100 

 Sumber : data primer diolah 

Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjadi sampel dalam penelitian ini berusia 40 – 49 tahun 

sebanyak 71 responden (47,33%) dan yang paling sedikit berusia 20 – 29 

tahun sebanyak 2 responden (1,33%). 

 

30 
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel IV.2  
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin Frekuensi  Persentase 

Laki-laki 96 64% 
Perempuan 54 36% 
Total 150 100 

            Sumber : data primer diolah 

Tabel IV.2 diatas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjadi sampel dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 96 responden (64%) dan yang paling sedikit berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 54 responden (36%). 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Tertinggi 

Tabel IV.3  
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Tertinggi 

 
Pendidikan  Frekuensi  Persentase 

S1 86 57,33% 
S2 64 42,67% 
S3 - - 
Total 150 100 

 Sumber : data primer diolah 

Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan 

S1 sebanyak 86 responden (57,33%) dan paling sedikit memiliki tingkat 

pendidikan S2 sebanyak 64 responden (42,67%). 
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4. Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan Kepangkatan 

Tabel IV.4  
Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan Kepangkatan  

 
Golongan Kepangkatan Frekuensi  Persentase 

III 87 58% 
IV 63 42% 
Total 150 100 

 Sumber : data primer diolah 

Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa responden yang paling 

banyak menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki golongan III 

sebanyak 87 responden (58%) dan paling sedikit memiliki golongan IV 

sebanyak 63 responden (42%). 

B. Validitas Dan Reliabilitas  

1. Validitas 

Uji validitas dalam hal ini bertujuan untuk menguji tingkat ketepatan 

(kesahihan) instrumen dalam mengukur variabel pengetahuan pegawai, 

partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan penyusunan 

anggaran. Keputusan mengenai butir item yang dinyatakan valid dengan 

membandingkan nilai rhitung dengan nilai rkritis = 0,30, jika rhitung > rkritis 

maka butir item dinyatakan valid. Dari hasil uji validitas dapat dilihat 

seperti pada tabel di bawah ini: 
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Tabel IV.5 
 Hasil Validitas Pengetahuan Pegawai  

 
Item Pertanyaan  Koefisien Korelasi 

(rhitung) 
rkritis Status 

1 0,649 0,30 Valid 
2 0,606 0,30 Valid 
3 0,748 0,30 Valid 
4 0,855 0,30 Valid 
5 0,693 0,30 Valid 

        Sumber : data hasil olahan SPSS 

Tes validitas pada angket pengetahuan pegawai menunjukan 

bahwa semua item pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan 

pegawai berada dalam status valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai   

rhitung > rkritis yaitu 0,30, selanjutnya item pertanyaan yang valid dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis.  

Tabel IV.6  
Hasil Validitas Partisipasi Masyarakat  

 
Item Pertanyaan nomor Koefisien 

Korelasi (rhitung) 
rkritis Status 

1 0,697 0,30 Valid 
2 0,718 0,30 Valid 
3 0,732 0,30 Valid 
4 0,718 0,30 Valid 
5 0,772 0,30 Valid 

        Sumber : data hasil olahan SPSS 

Tes validitas pada angket partisipasi masyarakat menunjukan 

bahwa semua item pertanyaan yang berkaitan dengan partisipasi 

masyarakat berada dalam status valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

rhitung > rkritis yaitu 0,30, selanjutnya item pertanyaan yang valid dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis. 
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Tabel IV.7  
Hasil Validitas Transparansi Kebijakan Publik 

 
Item Pertanyaan nomor Koefisien Korelasi 

(rhitung) 
rkritis Status 

1 0,533 0,30 Valid 
2 0,589 0,30 Valid 
3 0,640 0,30 Valid 
4 0,676 0,30 Valid 
5 0,644 0,30 Valid 

       Sumber : data hasil olahan SPSS 

Tes validitas pada angket transparansi kebijakan publik 

menunjukkan bahwa semua item pertanyaan yang berkaitan dengan 

transparansi kebijakan publik berada dalam status valid. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai rhitung > rkritis yaitu 0,3, selanjutnya item pertanyaan 

yang valid dapat digunakan untuk menguji hipotesis. 

Tabel IV.8  
Hasil Validitas Penyusunan Anggaran 

 
Item Pertanyaan nomor Koefisien Korelasi 

(rhitung) 
rkritis Status 

1 0,554 0,30 Valid 
2 0,611 0,30 Valid 
3 0,612 0,30 Valid 
4 0,776 0,30 Valid 
5 0,726 0,30 Valid 
6 0,577 0,30 Valid 

       Sumber : data hasil olahan SPSS 

Tes validitas pada angket penyusunan anggaran menunjukkan 

bahwa semua item pertanyaan yang berkaitan dengan penyusunan 

anggaran berada dalam status valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

rhitung > rkritis yaitu 0,3, selanjutnya item pertanyaan yang valid dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis. 
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2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat apakah hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Teknik yang digunakan peneliti dalam uji 

reliabilitas penelitian ini adalah Cronbach’s alpha dengan bantuan 

program komputer SPSS 10 for Windows. Berikut ini adalah hasil uji 

reliabilitas dari penelitian ini: 

Tabel IV.9 

Pengujian Reliabilitas 

Variabel Koefisen 

alpha hitung 

Kriteria  Status 

Pengetahuan Pegawai 0,7573 0,600 Reliabel 

Partisipasi Masyarakat 0,7758 0,600 Reliabel 

Transparansi Kebijakan Publik 0,7363 0,600 Reliabel 

Penyusunan Anggaran 0,7220 0,600 Reliabel 

            Keterangan : data primer diolah 

Hasil pengujian reliabilitas variabel pengetahuan pegawai, 

partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan penyusunan 

anggaran menunjukkan bahwa koefisien (r) alpha hitung masing-

masing variabel lebih besar dibandingkan dengan (r) alpha kritis (role 

of tumb) yaitu masing-masing sebesar 0,7573;  0,7758; 0,7363 dan 

0,7220 lebih besar 0,600 sehingga dapat dikatakan bahwa butir-butir 

pertanyaan variabel pengetahuan pegawai, partisipasi masyarakat, 

transparansi kebijakan publik dan penyusunan anggaran dalam 

keadaan reliabel. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 l 

 

C. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

data-data variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi 

persyaratan model regresi linier yang meliputi data dalam kondisi normal, 

tidak terjadi gangguan multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-

smirnov dengan cara membandingkan nilai probabilitas (p-value) yang 

diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah: (Ghozali, 

2004). 

a. Jika nilai probabilitas (p-value) masing-masing variabel independen 

lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. 

b. Jika nilai probabilitas (p-value) masing-masing variabel independen 

lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel IV.10 dibawah ini: 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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TABEL IV.10 

HASIL UJI NORMALITAS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel IV.10 terlihat bahwa Asymp. Sig (2-tailed) atau nilai 

probabilitas memiliki nilai sebesar 0,294 > 0,05 dan hal ini menunjukkan 

bahwa residual terdistribusi secara normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Suatu model dikatakan bebas adanya multikolinieritas jika antar 

variabel x (independen) tidak boleh saling berkorelasi. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai VIF (varian inflation factor) yang tidak melebihi 10 dan 

mempunyai nilai tolerance berada disekitar angka 1. Pada tabel dibawah 

ini menunjukkan bahwa nilai VIF umumnya tidak melebihi 10 dan 

mempunyai angka tolerance berada di sekitar angka 1, sehingga model 

regresi dapat dikatakan bebas multikolinieritas. Adapun rangkuman uji 

multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel IV.11 Uji Multikolinieritas 

 

Collinierity Statistics Variabel 

Tolerance VIF 

Pengetahuan pegawai 0,969 1,032 

Partisipasi masyarakat 0,902 1,108 

Transparansi kebijakan publik 0,918 1,089 

           Sumber: data hasil olahan SPSS 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Deteksi ada tidaknya gejala tersebut dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Dasar 

pengambilan keputusan dalam analisis heterokedastisitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka sudah menunjukkan telah terjadinya gejala heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Secara detail, hasil uji heterokedastisitas ini ditunjukkan dalam 

gambar  grafik scatterplot di bawah ini. 
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Model Summaryb
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a. 

Dependent Variable: penyusunan anggaran (Y)b. 

 
 

Gambar IV. 1. Grafik Scatterplot 

 Berdasarkan gambar IV. 1. di atas, memperlihatkan tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

4. Uji Auttocorrelation atau Korelasi Serial 

Uji Autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan Durbin 

Watson Statistic (D.W) menunjukkan nilai DW berada antara -2 sampai +2 

yaitu sebesar 1,747. Dengan demikian variabel-variabel yang di uji tidak 

ada hubungan atau tidak dipengaruhi oleh variabel penelitian lain. 

Tabel IV.12 
Tabel Hasil Uji Auto Korelasi Durbin Watson Statistic 
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D. Analisis Data 

1. Model Regresi  

Analisis regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel 

pengetahuan pegawai, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan 

publik secara parsial dan simultan terhadap penyusunan anggaran. Dari 

hasil pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel IV. 13 
Rekapitulasi Hasil Regresi Linier Berganda  

Variabel Dependen: Penyusunan Anggaran (Y) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficient (b) Variabel 

B Std. 
Error 

Beta 
t Sig. 

Konstanta 2,149 2,461  0,873 0,384 
Pengetahuan pegawai (X1) 0,516 0,084 0,413 6,135 0,000 
Partisipasi masyarakat (X2) 0,008 0,086 0,007 0,099 0,921 

Transparansi kebijakan publik (X3) 0,518 0,092 0,390 5,631 0,000 
R Square                  : 0,358                               
Adjusted R Square  :  0,345 
Fhit                          : 27,140 
Sig F                        : 0,000 

Sumber: data hasil olahan SPSS 

Persamaan regresi yang diperoleh adalah :  

Y = 2,149 + 0,516X1 + 0,008X2 + 0,518X3 

a. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pegawai sebesar 0,516 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga variabel 

pengetahuan pegawai memiliki pengaruh yang positif secara signifikan 

terhadap penyusunan anggaran. 
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Berdasarkan analisis di atas dapat dinyatakan bahwa pengetahuan 

pegawai mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran. Hasil analisis ini mendukung 

hipotesis 1. 

b. Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,008 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,921 > 0,05 sehingga variabel 

partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh yang positif secara 

signifikan terhadap penyusunan anggaran. 

Berdasarkan analisis di atas dapat dinyatakan bahwa partisipasi 

masyarakat tidak pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran. Hasil analisis ini tidak mendukung hipotesis 

2. 

c. Nilai koefisien regresi variabel transparansi kebijakan publik sebesar 

0,518 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 sehingga 

variabel transparansi kebijakan publik memiliki pengaruh yang positif 

secara signifikan terhadap penyusunan anggaran. 

Berdasarkan analisis di atas dapat dinyatakan bahwa transparansi 

kebijakan publik mempunyai pengaruh positif secara signifikan 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran. Hasil analisis ini 

mendukung hipotesis 3. 

d. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 27,140 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 < a = 0,05 maka secara simultan variabel 

pengetahuan pegawai, partisipasi masyarakat dan transparansi 
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kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran. 

Berdasarkan pada Tabel IV.13 menunjukkan bahwa secara parsial 

dinyatakan bahwa pengetahuan pegawai dan transparansi kebijakan publik 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran, sedangkan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh yang 

positif terhadap partisipasi penyusunan anggaran dan secara simultan 

variabel pengetahuan pegawai, partisipasi masyarakat dan transparansi 

kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran. 

2. Pembahasan 

Untuk menganalisis data dari hasil penelitian lapangan digunakan 

analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

pembuktian hipotesis yang telah diajukan dengan menggunakan teknik 

analisis regresi. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mendukung 

analisis kuantitatif. 

a. Pengujian Hipotesis Pertama dan Pembahasannya 

Untuk menguji hipotesis ini yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh pengetahuan pegawai pemda tentang anggaran terhadap 

partisipasi penyusunan anggaran dilakukan dengan uji t dengan hasil 

pengolahan data sebagimana ada dalam tabel IV.13. 

Dari hasil uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t 

diketahui nilai t hitung variabel pengetahuan pegawai (X1) sebesar 
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6,135 dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < α = 

0,05 sehingga variabel pengetahuan pegawai menunjukkan pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap partisipasi penyusunan anggaran.  

Hasil ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pegawai dalam 

memahami perencanaan anggaran, keterlibatan aktif dalam 

penyusunan anggaran, kemampuan pegawai dalam mendeteksi setiap 

kebocoran anggaran, kemampuan mendeteksi setiap pemborosan 

anggaran dan kemampuan melaksanakan setiap tugas dengan baik 

dapat meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran. Dari pengujian 

di atas, hasil penelitian ini menyatakan dukungan terhadap hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan 

pegawai pemda tentang anggaran terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Werimon 

et.al (2007) yang menyatakan pengalaman dan pengetahuan yang 

tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan 

yang dihadapi sesuai dengan kedudukan pegawai. Yuen (2007) 

menemukan bahwa pegawai yang mempunyai pengetahuan akan 

mempunyai peran yang signifikan dalam memotivasi dirinya selama 

melakukan partisipasi anggaran karena kinerja bisa ditingkatkan. 

Subrmaniam et.al dalam Yahya (2008) mendapati bahwa para manajer 

yang memiliki pengetahuan inovasi yang tinggi dan ikut serta dalam 

penyusunan anggaran mampu memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kinerja. Williams et.al dalam Yahya (2008) menyatakan 
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bahwa inovasi juga penting dalam sektor publik, karena hal tersebut 

dapat meningkatkan kualitas, menaikkan reputasi sebuah departemen 

dan meningkatkan kinerja organisasional.  

b. Pengujian Hipotesis Kedua dan Pembahasannya 

Untuk menguji hipotesis ini yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh partisipasi masyarakat terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran dilakukan dengan uji t dengan hasil pengolahan data 

sebagimana ada dalam tabel IV.13 

Dari hasil uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t 

diketahui nilai t hitung variabel parisipasi masyarakat (X2) sebesar 

0,099 dengan tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,921> α = 

0,05 sehingga variabel partisipasi masyarakat menunjukkan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap partisipasi penyusunan anggaran.  

Hasil ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat tidak 

mempunyai pengaruh terhadap partisipasi penyusunan anggaran. 

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan saat penyusunan 

arah dan kebijakan umum APBD, kritik dan saran masyarakat dalam 

menentukan strategi dan prioritas APBD dan kerjasama yang saling 

berkesinambungan jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD 

tidak berdampak pada pengaruh pengetahuan pegawai terhadap 

penyusunan anggaran. Dari pengujian di atas, hasil penelitian ini tidak 

mendukung terhadap hipotesis kedua yang menyatakan tidak 

terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap partisipasi 
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penyusunan anggaran. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

Achmadi et.al (2002) yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat 

merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah. Begitu juga 

dengan penelitian Chong (2002) bahwa partisipasi penyusunan 

anggaran memberi kesempatan untuk memberikan masukan sehingga 

dapat meningkatkan kualitas anggaran. Hal ini bisa terjadi, SKPD 

dalam berpartisipasi dalam penyusunanan anggaran sepenuhnya 

berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga dan Pembahasannya 

Untuk menguji hipotesis ini yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap partisipasi 

penyusunan anggaran dilakukan dengan uji t dengan hasil pengolahan 

data sebagimana ada dalam tabel IV.13 

Dari hasil uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t 

diketahui nilai t hitung variabel interaksi transparansi kebijakan publik 

(X3) dengan partisipasi penyusunan anggaran sebesar 5,631 dengan 

tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < α = 0,05 sehingga 

variabel interaksi transparansi kebijakan publik (X3) menunjukkan 

berpengaruh signifikan terhadap partisipasi penyusunan anggaran 

Hasil ini mengindikasikan bahwa transparansi kebijakan publik 

mempunyai pengaruh terhadap partisipasi penyusunan anggaran. 

Terutama adanya pengumuman kebijakan anggaran kepada 

masyarakat yang dapat meningkatkan transparansi, kemudahan 
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masyarakat mengakses dokumen publik tentang anggaran, laporan 

pertanggung jawaban tahunan tepat waktu, kebijakan transparansi 

anggaran dapat mengakmodasi dan meningkatkan suara / usulan 

rakyat dan adanya sistem pemberian informasi kepada publik yang 

dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran. Dari pengujian 

di atas, hasil penelitian ini mendukung terhadap hipotesis ketiga 

yang menyatakan terdapat pengaruh transparansi kebijakan publik 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Chong (2002) mengatakan bahwa 

penggunaan informasi pekerjaan yang relevan dapat meningkatkan 

kinerja. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh pengetahuan pegawai pemda tentang anggaran 

terhadap partisipasi penyusunan anggaran. Hasil ini mengindikasikan 

pegawai yang mempunyai pengetahuan yang tinggi mampu memotifasi 

dirinya dan memiliki harapan kinerja yang lebih besar dibandingkan 

dengan pegawai yang memiliki pengetahuan yang rendah. Karena aparat 

pemerintah tahu apabila berpartisipasi aktif, inovatif dan cermat dalam 

menyusun anggaran hingga akhirnya tercapai tujuan organisasi, hasilnya 

akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja individu penyusun anggaran. 

Penghargaan (reward) yang akan diberikan sifatnya finansial misalnya 

berupa kenaikan gaji,bonus,tunjangan sedangkan yang bersifat psikologis 

dan sosial misalnya berupa promosi jabatan, penambahan tanggung jawab, 

kepercayaan, otonomi yang lebih besar, penempatan kerja di lokasi yang 

lebih baik dan pengakuan. Peneliti sependapat dengan Williams et.al 

dalam Yahya (2008) yang menyatakan bahwa inovasi juga penting dalam 

sektor publik, karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas, menaikkan 

reputasi sebuah departemen dan meningkatkan kinerja organisasional. 
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2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap partisipasi penyusunan 

anggaran. Hal ini bisa terjadi, peneliti menduga bahwa pegawai dalam 

menyusun anggaran berdasarkan pengetahuan mereka mengenai aturan-

aturan pelaksanaan yang mereka pahami. Pemahaman mengenai aturan- 

aturan tersebut menjadi pengetahuan yang sangat mempengaruhi dalam 

partisipasi penyusunan anggaran. Pada dasarnya dalam menyusun 

anggaran harus berdasarkan aturan pelaksanaan, prioritas kegiatan 

pembangunan dan plafon/pagu anggaran yang sudah di tetapkan oleh 

Pemerintah Daerah kepada tiap-tiap SKPD.  

3. Hasil penelitian ini transparansi kebijakan publik dapat mempengaruhi 

partisipasi penyusunan anggaran. Transparansi merupakan salah satu 

prinsip dari good governance, sedangkan transparansi di bangun atas dasar 

arus informasi yang bebas. Penggunaan informasi pekerjaan yang relevan 

dapat meningkatkan kinerja. Sikap partisipasi memberikan kesempatan 

kepada para bawahan untuk mengumpulkan, menukarkan dan 

menyebarkan informasi pekerjaan yang relevan untuk memfasilitasi 

proses pembuatan anggaran.  

B. Saran  

Untuk meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran maka yang perlu 

dilakukan adalah:  

1. Meningkatkan pengetahuan pegawai melalui kegiatan program pendidikan 

lanjutan di tingkat pendidikan formal seperti melanjutkan pendidikan ke 

program Magister Akuntansi maupun pendidikan non formal berupa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxiii 

kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), mengikuti seminar dan 

workshop.   

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara menngoptimalkan 

kegiatan musyawarah kelurahan membangun, musyawarah kecamatan 

membangun dan musyawarah kabupaten membangun dengan mengundang 

seluruh komponen masyarakat dengan suasana terbuka, transparan dan 

mengedepankan kepentingan masyarakat. 

3. Meningkatkan transparansi kebijakan publik dengan cara 

mensosialisasikan berbagai draft atau rancangan penyusunan anggaran 

dengan melibatkan tidak saja dewan, tetapi lembaga swadaya masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat secara aktif melalui berbagai media informasi 

berupa surat kabar dan papan-papan pengumuman di masing-masing 

kelurahan. 

C. Keterbatasan dan Implikasi 

Responden dalam penelitian ini adalah penyusun anggaran sedangkan 

topik bahasan dalam penulisan ini tentang penyusunan anggaran yang 

nantinya akan di putuskan oleh manajer atau kepala SKPD. Responden lebih 

tepat lagi apabila diperuntukkan kepala SKPD karena mereka yang 

mengusulkan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah) kepada  DPR lewat Kepala Daerah. Apabila SKPD dapat mencapai 

target, tujuan organisasi yang telah ditetapkan maka yang dinilai kinerjanya 

pertama kali adalah Kepala SKPD. Maka untuk peneliti yang akan datang 

lebih tepat jika respondennya adalah Kepala SKPD.  
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Kepada Yth. 
Bapak / Ibu / Sdr / Sdri 
Pegawai Penyusun Anggaran di SKPD Pemda Kabupaten Sragen 
di tempat 
 
Hal  : Pengisian Kuesioner 

 

Dengan Hormat, 

 Sehubungan dengan penelitian Tesis saya yang berjudul : PENGARUH 

PENGETAHUAN PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH TENTANG 

ANGGARAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI 

KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PARTISIPASI PENYUSUNAN 

ANGGARAN  

Perkenankanlah saya memohon kesediaan Bp/Ibu/Sdr, untuk menjawab 

daftar pernyataan yang saya lampirkan sebagai data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

 Atas perhatian dan kesediaan dari Bp/Ibu/Sdr, saya mengucapkan terima 

kasih. 

 

 

              Hormat Saya 

 

         Peneliti 
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I. Identitas Responden 

1. Nama Responden (boleh tidak diisi) : ..................………. 

2. Usia anda saat ini : 

a. 20 – 29 tahun.   c.  40 – 49 tahun    

b. 30 – 39 tahun.   d.  > 50 tahun   

3. Jenis Kelamin  : 

a. Laki-laki    b.   Perempuan 

4. Pendidikan formal tertinggi : 

S1 

S2 

S3 

5. Golongan Kepangkatan : 

a. Golongan III. 

b. Golongan IV. 

 

II. Daftar Pernyataan 

Petunjuk Pengisian 

 Bapak/Ibu/Sdr/Sdri diminta untuk memberikan tanggapan atas pernyataan 

yang ada pada angket ini sesuai dengan keadaan, pendapat, perasaan 

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri, bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain. 

 Pernyataan-pernyataan dalam angket ini mempunyai lima alternatif 

jawaban. Mohon diisi dan dilingkari salah satu alternatif jawaban menurut 

Bapak/Ibu/Sdr/Sdri paling sesuai. Berilah tanda silang (X) pada jawaban dalam 

angket. 

Pilihlah salah satu jawaban dibawah ini dengan memberikan tanda silang 

(X) pada pilihan : 1) sangat setuju (SS); 2) setuju (S); 3) netral (N); 4) tidak setuju 

dan 5) sangat tidak setuju (STS). 
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A. Pernyataan Pengetahuan Pegawai (X1) 

Pilihan No Pernyataan  
SS S N TS STS 

1 Saya memahami perencanaan anggaran yang ada      
2 Saya mampu terlibat aktif dalam penyusunan 

anggaran 
     

3 Saya mampu mendeteksi dengan baik setiap 
kebocoran anggaran 

     

4 Saya mampu mendeteksi setiap pemborosan 
anggaran 

     

5 Saya mampu melaksanakan setiap tugas dengan baik       
 

B. Pernyataan Partisipasi Masyarakat (X2) 

Pilihan No Pernyataan  
SS S N TS STS 

1 Masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan 
saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD 

     

2 Kritik dan saran masyarakat dapat menentukan 
strategi dan prioritas APBD 

     

3 Partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka 
menyusun APBD 

     

4 Saran dan kritik dari masyarakat dijadikan 
pertimbangan untuk merevisi anggaran  

     

5 Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD 
biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat 
mendapatkan informasi 

     

 

C. Pernyataan Transparansi Kebijakan Publik (X3) 

Pilihan No Pernyataan  
SS S N TS STS 

1 Pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat 
dapat meningkatkan transparansi 

     

2 Selama ini masyarakat mudah mengakses dokumen 
publik tentang anggaran 

     

3 Laporan pertanggung jawaban tahunan tepat waktu       
4 Kebijakan transparansi anggaran dapat 

mengakmodasi dan meningkatkan suara / usulan 
rakyat 

     

5 Adanya sistem pemberian informasi kepada publik 
dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran 
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D. Pernyataan Penyusunan Anggaran (Y) 

Pilihan No Pernyataan  
SS S N TS STS 

1 Saya ikut serta secara aktif ketika anggaran 
disusun 

     

2 Setiap revisi anggaran dibuat secara logis atau 
masuk akal 

     

3 Saya sering memberikan usulan tentang anggaran       
4 Saya mempengaruhi hasil akhir dari setiap 

anggaran yang dibuat 
     

5 Saya memberikan kontribusi besar dalam setiap 
penyusunan anggaran 

     

6 Pimpinan selalu meminta pendapat terkait dengan 
anggaran yang sedang disusun 

     

 

 

 

  

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


