
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah dan dibukanya kesempatan bagi pembentukan

daerah otonom baru melalui pemekaran daerah, ditujukan untuk optimalisasi

kinerja penyelenggaraan pemerintahan sehinggga tercipta suatu ruang lingkup

kerja yang ideal. Otonomi yang luas dan utuh dalam lingkungan kerja yang ideal,

akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimal kan

pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

didasari pada prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah daerah khususnya pemerintahan kabupaten Kampar dituntut

mempunyai kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan

adanya tuntutan masyarakat untuk lebih berorientasi pada kepentingan publik,

pemerintah harus melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan yang

terbaik secara jelas dan berkualitas kepada masyarakat yang berkesinambungan.

Menurut Mahoney (1963) dan Putra (2013) kinerja manajerial adalah

kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain

perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan

staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial
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satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi

pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur

pemerintah.

Pentingnya fungsi kinerja manajerial menjadi alasan bagi peneliti untuk

menganalisa faktor apa saja yang dapat meningkatkan kinerja manajerial seperti :

Akuntabilitas adalah asas yang mentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipeertanggung jawabkan

kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Melalui pertanggung

jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian dan kinerja dari

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Sopanah dan Wahyudi (2010).

Agar tujuan yang telah ditetapkan  tersebut dapat tercapai atau tidak maka

dibutuh kan anggaran. Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang

sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting

dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Anggaran juga merupakan

rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara

kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan

barang/jasa. Selain itu anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai

tujuan dari suatu organisasi (Nafarin, 2009:11).

Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan

kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam

penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Partisipasi
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anggaran melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga bawahan

yang kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan termotivasi untuk mencapai

kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam anggaran. Partisipasi dalam

penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai

dapat meningkatkan kinerja manajerial (Prihandini, 2011).

Bangun (2009) dalam tulisannya mengatakan perencanaan anggaran harus

bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran

merupakan salah satu bagian penting dari karakteristik tujuan anggaran. Kejelasan

sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang

diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran maka tingkat kinerja

dapat tercapai. Putra (2013) dalam tulisannya mengatakan dengan adanya sasaran

anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Struktur desentralisasi adalah pendelegasian wewenang oleh manajer

kaitannya dengan desentralisasi organisasi. Desentralisasi (decentralitation)

adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang

yang lebih rendah. Dengan adanya struktur desentralisasi di setiap pemerintahan

akan mempermudah pemerintah mempertanggung jawabkan setiap perencanaan

dan pengendalian aktivitas operasi. Pratiwy (2013), Stuktur desentralisasi juga

menjadi hal yang penting untuk dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan

akuntabilitas publik terutama dalam penyelenggaran pelayanan public. Hal ini

menegaskan bahwa adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab
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pelaksanaan kegiatan yang terdesentralisasi akan lebih meningkatkan kinerja

manajerial pada suatu organisasi.

Agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat diketahui telah tercapai

atau tidak maka diperlukan sistem pengukuran kinerja yang tepat. Dengan adanya

sistem pengukuran kinerja maka diharapkan manajer dapat selalu meningkatkan

atau memaksimalkan kinerja yang dimilikinya, karena dengan adanya sistem

pengukuran kinerja manajer dapat mengetahui bahwa kinerjanya akan dinilai.

Oleh karena itu sistem pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi kinerja manajeral. Maka dari itu, penentuan skala prioritas belanja

harus berpijak pada kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat Solina

(2014).

Selain sistem pengukuran kinerja pemberian kompensasi juga berperan

penting dalam meningkatkan kinerja manajerial. Kompensasi yang adil dan layak

terhadap manajer akan meningkatkan prestasi kerja manajer tersebut. Dengan

adanya kompensasi yang memadai manajer akan merasa betah dan nyaman

terhadap pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin buruk pembagian

kompensasi terhadap manajer semakin buruk juga prestasi kerja manajer tersebut.

Kompensasi merupakan penghargaan yang diberikan karyawan baik langsung

maupun tidak langsung, financial maupun non financial yang adil kepada manajer

serta karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan,

sehingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun

guna meningkatkan kinerja manajer Handayani (2013).
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Etika adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma moral yang

menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika kerja menekankan

kreatifitas kerja sebagai sumber kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup.

Menghadapi tekanan-tekanan pada pelaksanaan tugasnya, seorang manajer harus

berpedoman pada etika kerja. Etika kerja menyatakan bahwa hidup tanpa kerja

adalah tidak berani, dan melaksanakan aktifitas ekonomi adalah kewajiban

Wijayanti (2012).

Komitmen profesional mencerminkan tingkat loyalitas individu pada

profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut sehingga dapat

bersikap profesional. Anggota organisasi yang dapat menjaga komitmen

profesional merupakan aset sumber daya manusia yang berharga bagi fungsi

organisasi. Fungsi profesional yang bekerja di dalam organisasi menunjukan

kinerja yang baik yaitu dengan menjaga profesionalismenya Wijayanti (2012).

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan acuan Solina (2014) yang

meneliti tentang Akuntabilitas publik, Partisipasi penyusunan anggaran, Kejelasan

sasaran anggaran, Struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD kota

tanjung pinang. Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang positif

antara Akuntabilitas publik, Partisipasi penyusunan anggaran, Kejelasan sasaran

anggaran, Struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial.

Penelitian yang sama akan digunakan dengan menambahkan empat

variabel yaitu : sistem pengukuran kinerja dan kompensasi yang di ambil dari

penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2013). Selanjutnya variabel etika kerja

dan komitmen profesional di ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti
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(2012). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2013) variabel

kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Begitu juga

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjarwani (2012) komitmen profesional

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar

dalam RENSTRA ( Rencana  Strategis) membuat kebijakan untuk meningkatkan

produksi padi sebesar 5% pertahun, yang mana kebijakan tersebut sejauh ini

masih belum terealisasi sesuai dengan perencanaan. Hal ini  dikarenakan pada

tahun 2014 telah terjadi penurunan pendapatan beras sebesar 507.780. Adapun

dari hasil analisa penyebab terjadinya penurunan tersebut di karenakan

keterlambatan dalam merealisasikan anggaran yang telah diberikan kepada dinas

pertanian.

Oleh karena itu kepala bagian dinas pertanian kabupaten kampar dituntut

memiliki strategi untuk mencapai pendapatan beras pada tahun 2015 agar strategi

yang ditargetkan bisa tercapai tentunya harus didukung oleh semua pihak serta

sarana dan prasarana yang ada, seperti dengan memanfaatkan potensi alam atau

lahan yang ada untuk bercocok tanam atau bertani serta memberikan pelatihan dan

membimbing kelompok tani serta irigasi yang memadai.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan keterbatasan dalam penelitian

sebelumnya maka penulis akan meneliti tentang pengaruh dari faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi kinerja manajerial. Faktor tersebut dapat dijelaskkan oleh

penulis diantaranya akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran,

kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, sistem pengukuran kinerja,
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kompensasi, etika kerja dan komitmen profesional. Penulis akan melakukan

penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Kampar).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja

manajerial SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten

Kampar

2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan

terhadap kinerja manajerial SKPD ( Satuan Kerja Perangkat

Daerah) Kabupaten Kampar

3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap

kinerja manajerial SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Kabupaten Kampar

4. Apakah struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap

kinerja manajerial SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Kabupaten Kampar

5. Apakah sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan terhadap

kinerja manajerial SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Kabupaten Kampar
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6. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja

manajerial SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten

Kampar

7. Apakah etika kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar

8. Apakah komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap

kinerja manajerial SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten

Kampar

9. Apakah akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran,

kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, sistem pengukuran

kinerja, kompensasi, etika kerja dan komitmen profesional

berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar

2. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar

3. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar
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4. Pengaruh struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Kabupaten Kampar

5. Pengaruh sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Kabupaten Kampar

6. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja manajerial SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar

7. Pengaruh etika kerja terhadap kinerja manajerial SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Kampar

8. Pengaruh komitmen profesional terhadap kinerja manajerial

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Kabupaten Kampar

9. Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran,

kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, sistem pengukuran

kinerja, kompensasi, etika kerja dan komitmen profesional terhadap

kinerja manajerial SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten

Kampar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan

tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja

manajerial baik secara simultan maupun secara parsial.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan

mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama
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yang berkaitan dengan akuntansi manajemen, serta dapat dijadikan

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya

3. Bagi organisasi sektor publik atau pihak yang terkait

Bagi perusahaan, dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja

manajerial tersebut diharapkan dapat menjadi hal pertimbangan

dalam membuat dan memberi keputusan terhadap penyusunan anggaran

1.5 Batasan Penelitian

Oleh karena terdapat banyak aspek yang harus dihadapi oleh mahasiswa

diantaranya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup

penelitian yaitu dinas kabupaten kampar dalam menganalisis pengaruh partisipasi

penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial hanya berada pada ruang

lingkup dinas yang ada di kabupaten kampar analisis ini di ambil karena tujuan

utama penelitian hanya pada lingkungan daerah kabupaten kampar tempat tinggal

peneliti dengan orientasi menjadikan dinas didaerah tersebut terus maju dan

berkembang.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, berisi mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunanaan penelitian, serta

sistematika  penulisan.
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BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, berisi mengenai teori-teori yang berkaitan

dengan akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran,

kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, sistem

pengukuran kinerja, kompensasi, etika kerja dan komitmen

profesional, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan

hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, berisi mengenai variabel-variabel penelitian,

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, ANALISIS

DATA DAN INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian deskripsi objek

penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan

memberikan gambaran implikasi penelitian dan saran untuk

penelitian yang akan datang.


