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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis yang meningkat menuntut perusahaan untuk 

memanfaatkan kemampuan yang ada semaksimal mungkin agar unggul dalam 

persaingan. Oleh karena itu, manajemen perlu memiliki kemampuan untuk 

melihat dan menggunakan peluang, mengidentifikasikan masalah dan 

menyeleksi serta  mengimplementasikan proses adaptasi dengan tepat, agar 

perusahaan dapat berkembang dalam bisnis secara cepat dan memiliki 

ketidakpastian yang relative tinggi, maka manajemen memiliki cara untuk 

embantu mereka untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan sehingga 

apa yang menjadi tujuan perusahaan yang akan tercapai. 

Untuk pemerintah daerah, penelitian kinerja menjadi sorotan banyak 

pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan 

lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan. Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang di 

manatkan dalam UU nomor 32 tahun 2004  pemerintah daerah. 

Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah 

untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya peraturan 

pemerintah daerah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan daerah, yang 

diganti dengan PP nomor 58 tahun 2005 tentang tata cara pertanggung 

jawaban Kepala Daerah. 
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 Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya 

mutlak diperlukan untuk menilai prestasi maneger dan unit organisasi yang 

dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut 

mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab 

alokasi anggaran daerah. 

 Agar pemerintah daerah yang baik tersebut menjadi kenyataan dan 

sukses, maka perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja manajerial, 

instansi pemerintah membuat penetapan kinerja manajerial secara berjenjang 

dengan tujuan untuk mewujudkan suatu capaian dengan baik, melalui 

penetapan target kinerja manajerial, serta indikator kinerja manajerial yang 

menggambarkan pencapaiannya baik berupa keberhasilan maupun manfaat. 

inerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan 

efesiensi, efektivitas, atau kualitas lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian 

tugas yang di bebankan kepada seorang pegawai dalam suatu organisasi. 

Pegawai pemerintah cenderung mengalami stress karena waktu yang 

dihabiskan di tempat kerja dengan pekerjaan yang sama. Oleh karena itu 

instansi harus mengambil keputusan yang akan berdampak pada kinerja yang 

lebih baik. 

 Hal ini, setidaknya di sebabkan oleh pentingnya untuk  

mempertimbangkan faktor eksternal organisasi yang semakin sulit untuk 

diprediksi Pegawai dengan memberikan motivasi kerja yang tinggi diharapkan 

menghasilkan kinerja yang maksimal untuk menjaga kelangsungan 

operasional instansi, seorang pemimpin harus memperhatikan setra berusaha 
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mempengaruhi dan mendorong pegawai agar prilaku seorang pekerja sesuai 

dengan tujuan organisasi, maka harus ada perpanduan antara motivasi akan 

pemenuhan kebutuhan mereka sendiri dan permintaan organisasi. 

alam hal ini motivasi sangat berperan penting dalam menigkatkan 

semangat kerja pegawai dalam melaksanakan setiap tugasnya. Salah satu 

indikator kinerja pegawai lainnya adalah dengan adanya ketidakpastian 

lingkungan. Sedangkan ketidakpastian lingkungan di identifikasikan sebagai 

faktor penting karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan 

pengendalian. 

Perencanaan ini menjadi masalah dalam situasi operasi yang tidak pasti 

karena tidak terprediksinya kejadian yang akan terjadi dimasa yang akan 

mendatang. Selain dapat memprediksi ketidakpastian lingkungan yang terjadi 

dalam industry para manager. 

Ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan sebagai rasa ketidak 

mampuan seseorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang 

berpengaru terhadap prilaku pembuat keputusan dalam organisasi ( 

Miliken,1987 dalam Pasla, 2011). 

 Hal ini menunjukan bahwa manager tersebut dituntut untuk mampu 

memprediksi hal-hal dimasa yang akan datang serta memperoleh informasi 

yang relevan demi pengambilan keputusan sebab ketidak mampuan seorang 

manager dalam memprediksi faktor faktor sosial maupun fisik yang tidak pasti 

akan berdampak pada kinerja kondisi perusahaan   mana kemampuan 

bersaingnya dengan perusahaan lain akan kurang efektif yang diakibatkan oleh 
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ketidak larasan antara strategi yang dibuat dengan kondisi yang terjadi pada 

masa yang akan datang. 

Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab pada meneger, tingkat pendelegasian itu sendiri menunjukkan seberapa 

jauh meneger atas memberikan wewenang kepada meneger bawahannya untuk 

memberikan kebijakan secara independen. Thompson (1986) menegaskan 

bahwa desentralisasi yang tinggi dibutuhkan untuk memberikan respon  

terhadap lingkungan yang tidak bisa diramalkan didalam suatu perusahaan.  

Govindjaran (1986) menunjukkan tingkat desentralisasi yang tinggi 

merupakan bentuk yang sangat tepat dalam menghadapi peningkatan 

ketidakpastian lingkungan agar dapat mempengaruhi kinerja manajerial 

menjadi lebih baik. 

Pada organisasi desentralisasi para manager akan membutuhkan 

informasi yang lebih dibanding dengan organisasi sentralisasi, sebab pada 

organisasi sentralisasi manager hanya menjalankan tugas atas perintah 

atasannya saja. Uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan 

tingkat desentralisasi akan menyebabkan perbedaan terhadap tingkat 

kebutuhan informasi. 

Kondisi tersebut menimbulkan perlunya mempertimbangkan suatu 

keselarasan antara tingkat desentralisasi dengan tingkat ketersediaan 

karakteristik informasi akuntansi manajemen. Apabila perusahaan memiliki 

ketidakpastian lingkungan, desentralisasi perlu didukung pula dengan 

karakteristik sistem informasi manajemen yang handal. Kesesuaian antara 
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informasi dengan kebutuhan pembuat keputusan akan mendukung kualitas 

keputusan yang akan diambil dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan (Nadler & Tushman 1988; Ietje Nazarudin, 1998). 

Marsyah (2005:17) dalam Yuwinda, Ventje dkk (2014)  menyatakan 

bahwa sistem akuntansi manajemen merupakan suatu sistem yang dapat 

memberikan atau menyampaikan informasi kepada manajemen untuk 

mengambil keputusan, perencanaan, dan pengawasan.  

Salah satu fungsi dari akuntansi manajemen adalah dapat menyediakan 

informasi yang penting untuk manajemen mengendalikan aktivitasnya serta 

mengurangi ketidakpastian lingkungan  yang akan terjadi didalam perusahaan, 

(Gordon & Miller 1976, Waterhouse dan Tissen 1978, Kaplan 1984, Anthony 

1995,Nazarudin 1998, dalam Anna Marina 2009) dengan adanya sistem 

informasi juga dapat meningkatkan kemampuan manajemen untuk memahami 

lingkungan yang sebenarnya yang terjadi didalam suatu perusahaan atau 

instansi yang bersangkutan. 

Karakteristik informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi 

efektif apabila mendukung kebutuhan pengguna informasi dalam pengambilan 

keputusan, hasil penelitian Chia dan Gul (1994) serta Chia (1995) dalam 

Anna Marina (2009) yang kemudiam memberikan bukti empiris bahwa 

akuntansi manajemen tergantung pada variabel konsektual organisasi yaitu 

desentralisasi, pengaruh positif itu terjadi apabila terjadi interaksi yang baik 

antara informasi akuntansi manajemen dan desentralisasi, dampak diantra 
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kedua variabel tersebut semakin positif terhadap kinerja manajerial, apabila 

dalam kondisi desentralisasi yang tinggi para manajer mendukung tinggi pula. 

Pada saat ini pemerintah daerah kabupaten Indragiri hilir banyak 

terjadi mutasi sesuai yang dijelaskan oleh sekda kabupaten Indragiri hilir 

mengutarakan sebagai PNS proses mutasi adalah hal yang biasa terjadi, 

sebagai abdi Negara harus siap jika di tempatan dimana saja. Bupati inhil 

Muhammad Wadan mengatakan penguhuhan dan pelantikan jabatan 

administrator ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 / 2016 

tentang pembentukan organisasi perangkat daerah dan aturan lainnya, dikutip 

dari Tembilahan,senuju,com 

Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Indragiri hilir mengkritik kebijakan pemda setempat, legislator menilai 

tindakan yang dilakukan pemerinah kabupaten kurang tepat dalam mengsikapi 

penguragan dana sebagai dampak dari pengurangan dana bagi hasil minyak 

dan gas.adanya perindah dari surat bupati kepada OPD untuk memangkas 

kegiatannya sebesar 35% membuat OPD belum bisa melaksanakan 

kegiatannya.  

Hal tersebut diungkapkan Edi Gunawan semestinya pemotongan dan 

penundaan dibahas bersama dengan anggota DPRD untuk memperoleh 

kepastian menurutnya jika dibiarkan berlarut-larut dan kegiatan akan semakin 

molor. Edi menilai kurang cermatnya perhitungan pemotongan 35% dari 

belanja langsung 1,2 Triliun atau sama dengan 435 miliar seharusnya tidaklah 

sebesar itu padahal APBN-P tahun 2016 dana transfer kedaerah meningkat 
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mestinya dihitung secara cermat paling tinggi pun hanya kisaran 200 miliar 

terangnya.  

Begitu juga dengan kebijakan pemotongan rata-rata semua OPD Edi 

mengatakan ini juga kurang tepat karena masih ada kegiatan yang bisa 

dipotong seperti belanja tidak langsung pada pos belanja pegawai yang 

anggaranya selalu berlebih ratusan milyar setiap tahunnya, apalagi tahun ini 

pos untuk anggaran belanja pegawai paling besar ditetapkan dibandingkan 

tahun sebelumnya, dikutip dari Riau Book.com.  

Tidak hanya mutasi dan pemindahan tugas yang mempengaruhi kinerja 

pejabat, kinerja pejabat tersebut ditentukan dengan bagaimana pejabat tersebut 

mempergunakan dana yang ada dengan sebaik-baiknya, jika dana tersebut 

tidak digunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak sesui dengan yang telah 

dianggarkan maka dapat dikatakan kinerja seseorang tersebut buruk, maka jika 

dana tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya atau sesuai dengan yang telah 

dianggarkan maka dapat dikatakan kinerja seseorang itu baik. 

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan, 

desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial di 

OPD Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja manajerial OPD Kabupaten Indragiri Hilir? 

b. Apakah desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

manajerial OPD Kabupaten Indragiri Hilir? 

c. Apakah sistem akuntansi manajemen berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja manajerial OPD Kabupaten Indragiri Hilir? 

d. Apakah ketidakpastian lingkungan, desentralisasi dan sistem akuntansi 

manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial 

OPD Kabupaten Indragiri hilir? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

a. Untuk menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja 

manajerial OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Untuk menguji pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial OPD 

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 

c. Untuk menguji pengaruh sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajerial OPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 

d. Untuk menguji pengaruh ketidakpastian lingkungan, desentralisasi dan 

sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial Pemerintah 

Kabupaten Indragiri Hilir. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah 

kepustakaan dan bahan referensi bagi penelitian yang akan datang 

mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan, desentralisasi dan sistem 

akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial OPD 

b. Manfaat bagi perusahaan 

Menjadi bahan masukan dan informasi bagi manajemen instansi 

pemerintah untuk menentukan seberapa besar pengaruh ketidakpastian 

lingkungan, desentralisasidan sistem akuntansi manajemen terhadap 

kinerja manajerial OPD. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai perbandingan antara teori-teori yang didapat sesuai dengan 

mata kuliah dan dalam aktivitas perusahaan khususnya pengaruh 

ketidakpastian lingkungan, desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen 

terhadap kinerja manajerial OPD. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi menjadi 5 

bab, secara garis besar bab demi bab disusun secara berurutan, yaitu : 

BAB I :  Menjelaskan secara singkat mengenai pendahuluan terdiri dari 

latar belakang masalah yang dibahas dalam penelitian, 

perumusan masalah untuk pengungkapan permasalahan obyek 

yang diteliti tujuan penelitia dan manfaat peneliti dilakukan, 

dan yang terakhir adalah sistematika penelitian. 

BAB II :  Berisi tinjauan pustaka yang memeparkan teori-teori yang telah 

diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literature yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

BAB III :  Berisi metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. 

BAB IV :  Berisi pembahasan tentang populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, dan identifikasi pengukuran variabel. 

BAB V :  Berisi tentang kesimpulan hasil analisis data dan pembahasan 

serta saran-saran yang dapat diberikan penulis. 
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