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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi sektor dunia usaha saat ini tumbuh dengan pesat di 

Indonesia. Pengusaha dituntut untuk bekerja lebih efisien dalam menghadapi  

persaingan yang ketat demi mencapai tujuan perusahaan, sama halnya dengan 

pemerintah yang bernaung di sektor publik. Pemerintah dalam hal ini institusi 

terkait juga dituntut agar bekerja lebih efektif dan efisien.  

Tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan yang maksimal  

dalam rangka memenuhi tuntutan dan diinginkan oleh masyarakat. Peranan 

pemerintah mengalami perubahan sesuai dengan tuntuntan dinamika 

perkembangan masyarakat. Perubahan pada sektor publik ditandai dengan adanya 

tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik, transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah. Sektor publik adalah sektor ekonomi 

yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Komposisi 

sektor publik berbeda di setiap negara, tetapi umumnya mencakup bidang militer, 

kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Sektor publik 

umumnya mencakup lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN), 

(Wikipedia). Indra Bastian (20011:4) menjelaskan tentang pengertian Akuntansi 

Sektor Publik adalah:  

… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan 

dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen 

di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, 

maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sektor_ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Militer
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian
https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_umum
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_negara
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Salah satu organisasi sektor publik adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah 

(SKPD). Untuk menentukan kinerja manajerial dari SKPD ada beberapa faktor 

yang mempengaruhinya salah satunya adalah partisipasi anggaran, yaitu proses 

penyusunan anggaran dengan melibatkan pihak atasan dan bawahan dalam 

menyusun anggaran sehingga target anggaran akan terpenuhi.  

Partisipasi anggaran dibutuhkan karena berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial. Bappenas dan Depdagri (2002) mendefinisikan “partisipasi adalah 

sebuah prinsip dimana setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.  

Menurut Hansen dan Mowen (2001:818), “Akuntansi pertanggung-

jawaban adalah sebuah sistem yang disusun untuk mengukur hasil setiap pusat 

pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang 

diharapkan atau yang dianggarkan”. Informasi akuntansi pertanggungjawaban 

penting untuk para manajer yang bertanggungjawab terhadap hasil. 

Tanggungjawab mencakup akuntabilitas yang secara tidak langsung 

mencerminkan pengukuran kinerja,dimana informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan informasi dari suatu aktiva, pendapatan, dan/atau 

biaya, yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggungjawab atas pusat 

pertanggungjawaban tertentu.  

Motivasi kerja adalah pemberian semangat kepada karyawan agar 

karyawan dapat bekerja sesuai dengan visi misi organisasi (Kusuma, 2013). 

Motivasi dapat meningkatkan kemauan seseorang untuk menjalankan pekerjaan 

(Danim, 2004). Pegawai yang bekerja di SKPD yang memiliki kemauan tinggi 
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dalam menggunakan kemampuannya menjalankan pekerjaan akan berdampak 

bagus dalam menyusun anggaran sehingga target anggaran terpenuhi. Semakin 

tinggi motivasi kerja yang dimiliki oleh pegawai SKPD dalam bekerja akan 

semakin termotivasi untuk terlibat dalam penyusunan anggaran yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kinerja manajerial (Rosnaena,2015). Target 

anggaran dan efisiensi anggaran merupakan bagian dari penilaian kinerja 

organisasi. Target anggaran ini terpenuhi jika pegawai yang terlibat memiliki 

semangat kerja yang tinggi.   

Kinerja manajerial merupakan salah faktor yang dapat menjaga   

eksitensi atau kelangsungan operasional organisasi. Pabundu (2006)  menyatakan 

bahwa kinerja merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan  seseorang 

maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh  berbagai faktor  

untuk  mencapai  tujuan orgsnisasi  dalam periode waktu tertentu.  

Proses penyusunan anggaran dipimpin oleh seorang kepala seksi atau 

kepala bagian yang bertanggungjawab atas perencanaan yang telah dibuat. 

Perencanaan ini disebut anggaran (budget) dan pada waktu tertentu, kemudian 

dilaporkan hasil dari pelaksanaan pusat biaya yang dibandingkan dengan rencana 

anggaran yang telah ada pada anggaran sebelumnya. Kepala seksi atau kepala 

bagian dapat membandingkan hasil pelaporan tersebut dan menilai seberapa besar 

perbedaan yang terdapat di dalamnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa 

penggunaan biaya dan juga tanggung jawab manajemen dalam melakukan 

kegiatan operasi. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban bertujuan untuk 

mengetahui siapa saja orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas 
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kinerja yang dihubungkan dengan wewenang pada tiap-tiap kepala seksi atau 

kepala bagian.  

Penilaian kinerja pada organisasi sektor  publik  sangatlah  penting  untuk  

dilakukan, agar  dapat  meningkatakan kualitas  pelanyanan  publik.  Penilaian  ini  

digunakan untuk menilai keberasilan kinerja sebuah organisasi publik dalam 

memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu penilaian kinerja pada 

organisasi publik digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pada  

periode yang lalu, utuk  digunkan  sebagai  dasar  penyusunan strategi selanjutnya. 

Permasalahan yang sering muncul di setiap SKPD lingkungan kota 

Pekanbaru yakni terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban adalah perilaku 

dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sering terlambat 

melaporkan surat pertanggungjawaban yang seharusnya sudah menjadi 

tanggungjawab dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dikutip dari 

http://pekanbaru.tribunnews.com/ (5/2/2017), Anggota DPRD Pekanbaru  sangat 

menyayangkan kinerja 29 dinas yang belum menyelesaikan Laporan Pertanggung 

Jawaban (LPj) keuangan tahun 2016. Padahal, laporan tersebut berhubungan 

dengan pelaksanaan belanja anggaran tahun 2017 ini. Hal ini menunjukan bahwa 

masih terdapat permasalahan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

lingkungan Kota Pekanbaru. 

Motivasi kerja dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan, hal ini 

bertujuan untuk memacu kinerja pekerja dalam melaksanakan tugasnya untuk 

mencapai tujuan oraganisasinya tersebut. Permasalahan terkait motivasi kerja 

dalam suatu instansi pemerintah yakni lambatnya kerja pegawai dalam 
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melaksanakan tugas yang semestinya dilaksanakan. Dikutip dari 

https://riaubarometer.com/ (9/5/2017). Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, 

menyoroti 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemko Pekanbaru. 

Tiga OPD atau SKPD itu disebut-sebut tidak menjalankan program kerja 

meskipun APBD Kota Pekanbaru tahun 2017 telah disahkan pada November 2016 

yang lalu. Hal ini menunjukan bahwa masih kurangnya kesadaran atau motivasi 

diri dari instansi terkait dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat 

berakibat pada proses pelayanan yang lambat kepada masyarakat. 

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Wigati Sulistyorini (2010) yang 

meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap kinerja manajerial pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban yaitu bahwa 

partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif 

terhadap kinerja manajerial dan partisipasi anggaran ternyata lebih dominan 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian selanjutnya yang dilakukan 

oleh Maimunah (2014) yang meneliti tentang pengaruh partisipasi anggaran, 

akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi terhadap kinerja manajerial pada 

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau menunjukan hasil bahwa partisipasi 

anggaran dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial sedangkan 

akuntansi pertanggungjawaban dinyatakan tidak berpengaruh walaupun dari 

ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

manajerial  

Dari  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  peneliti  

termotivasi untuk  melakukan  penelitian  yang  sama  dengan  mengharapkan  

https://riaubarometer.com/
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hasil yang signifikan terhadap variabel yang digunakan, yaitu partisipasi    

anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi terhadap kinerja 

manajerial. 

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

Maimunah (2014). Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah terdapat pada objek penelitian dan periode penelitian. Pada penelitian 

Maimunah (2014) objek penelitian tersebut adalah Dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Riau dan penelitian dilaksanakan pada tahun 2014. Pada penelitian ini, 

peneliti meneliti dengan cakupan yang lebih luas yakni Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Pekanbaru. Berdasarkan situs website 

pemerintah pekanbaru (http://www.pekanbaru.go.id) terdapat 48 instansi yang 

terdiri atas Sekretariat, Inspektorat, Badan-badan, Dinas-dinas dan Kecamatan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi 

Pertanggungjawaban dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Manajerial pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Pekanbaru” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

masalah di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Pekanbaru? 
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2. Apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota 

Pekanbaru? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Pekanbaru? 

4. Apakah partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan motivasi 

kerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Pekanbaru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota 

Pekanbaru. 

2. Mengetahui apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan 

Kota Pekanbaru. 

3. Mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Pekanbaru 

4. Mengetahui apakah partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan 

motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kota Pekanbaru. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti 

selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang 

dibahas. 

2. Bagi Akademis, diharapkan dapat menghasilkan suatu referensi yang baik dan 

berguna bagi lembaga pendidikan tempat penulis belajar yaitu Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bagi Instansi Terkait, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja 

manajerialnya. 

4. Bagi Penulis, diharapkan dapat lebih memahami pengaruh partisipasi 

anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi terhadap kinerja 

manajerial. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai Pengaruh Partisipasi 

Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban, dan Motivasi Kerja yang terdiri dari 5 

bab, dengan susunan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori dasar yang mendukung penulisan skripsi, 

kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian pengaruh 

partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap 

kinerja manajerial dan pembahasan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan 

oleh penulis kepada objek penelitian dan peneliti selanjutnya untuk 

menghasilkan informasi yang tepat, akurat, dan relevan.. 


