
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang

adil dan makmur, yang merata secara material dan spritual berdasarkan

pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan republik  Indonesia

yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana yang tenteram sejahtera

lahir batin serta dinamis. Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya adalah

memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan

oleh masyarakat. Peranan pemerintah  memang mengalami perubahan sesuai

dengan tuntunan dan dinamika perkembangan masyarakat.

Perubahan pada sektor publik sudah menjadi fenomena saat ini, yaitu

adanya tuntutan masyarakat akan layanan publik yang baik, transparasi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Menurut Bastian,(2006:9)

tujuan utama dari  sektor publik adalah memberikan  pelayanan publik (public

service) bukan memaksimalkan laba. Hal ini seiring dengan diberlakukannya

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pusat dan Daerah.Dengan berlakunya kedua Undang-undang tersebut,

pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dirinya sendiri secara otonomi daerah dan telah merubah

akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari
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pertanggungjawaban secara vertikal (kepada pemerintah pusat) dan

pertangunggjawaban horizontal (kepada masyarakat kepada DPRD). Sistem

otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah menciptakan pengelolaan

keuangan yang lebih transparan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik(Mardiasmo,

2002:11).Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik maka

pemerintah daerah harus mengelola anggaran dengan lebih melibatkan

individu didalam instansi.

Partisipasi anggaran sangat dibutuhkan karena berpengaruh terhadap

suatu kinerja. Kegiatan dalam suatu organisasi akan berjalan dengan baik bila

ada anggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Govindarajan dalam (Yohanes

Maharani, 2002:15) bahwapartisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja

manajerial.

Menurut (Kennis dalam Fazli dan Muslim, 2006:6) mendefinisikan

partisipasi sebagai tingkat keterlibatan manajer dalam penyiapan anggaran dan

besarnya pengaruh manajer terhadap budget goals unit organisasi yang

menjadi tanggungjawabnya. Definisi yang lebih rinci mengenai partisipasi

diberikan Brownell (1982) dalam (Fazli dan Muslim, 2006:6) yaitu suatu

proses di mana  individu-individu didalamnya terlibat dan mempunyai
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pengaruh atas penyusunan target anggaranyang kinerjanya akan dievaluasi dan

mungkin dihargai atas dasar pencapaian target anggaran mereka.

Menurut Hansen dan Mowen (2004 : 552), Partisipasi Anggaran

(budgeting partisipation) adalah pendekatan penganggaran yang

memungkinkan para manajer yang akan bertanggungjawab atas kinerja

anggaran untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipsi

anggaran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab pada para menejer tingkat

bawah dan mendorong kreatifitas.Proses penyusunan anggaran memerukan

kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan, anggaran yang telah disusun

secara partisipatif kemudian disahkan dengan para menejer dari setiap devisi

dan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisai, manajemen puncak

menciptakan berbagai devisi tanggung jawab atau dikenal dengan pusat

pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban memainkan peran

dalam mengukur kegiatan dan hasilnya termasuk dalam pelaksanaan anggaran

yang telah disusun dengan pusat pertanggungjawaban lainnya.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang

disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan

penghasilan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam

organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang

bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan penghasilan yang

dianggarkan.Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi

yang mengakui berbagai pusat tanggung jawab dalam organisasi yang
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dipimpin oleh seorang manajer yang dapat bertanggungjawab terhadap

aktivitas yang dilakukan (Anthony, 2002 : 12).

Akuntansi pertanggungjawaban yang baik, dalam penerapannya harus

menetapkan atau memberi wewenang secara tegas, karena dari wewenang ini

akan menimbulkan adanya tanggungjawab. Dengan wewenang dan

tanggungjawab tersebut akan memudahkan pengendalian terhadap

penyimpangan yang terjadi.Dengan diterapkannya sistem akuntansi

pertanggungjawaban yang baik akan menyebabkan terciptanya efektivitas

pengendalian biaya dan untuk pertanggungjawaban. Laporan

pertanggungjawaban dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membuat

analisis yang bertujuan untuk dasar pengendalian biaya dan untuk mengukur

penilaian kinerjaindividu dalam organisasi.

Menurut (Stephenson 2003:2) dalam (Hariani 2001), memberikan

penjelasan bahwa Motivasi adalah semua alat fisik dan psikologis yang

membuat seseorang melakukan sesuatu sebagai respon.Para ahli berpendapat

bahwa motivasi itu adalah pemberian daya gerak yang menciptakan

kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif

dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan

(Hasibuan, 2006 : 19 ) dalam (Hadi Putra 2009).

Motivasi kerja sangat penting bagi karyawan, manajer atau para

pemimpin karena dengan motivasi yang tinggi, maka pekerjaan (tugas)

dilakukan dengan bersemangat dan bergairah sehingga akan dicapai suatu

hasil yang optimal (prestasi tinggi) yang tentunya akan mendukung
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tercapainya tujuan yang diinginkan dengan efisien dan efektif (Isyandi, 2004 :

122).

Tahap setelah operasionalisasi anggaran, penerapan akuntansi

pertanggungjawaban dan motivasi adalah penilaian kinerja manajerial

organisasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik.Dengan dimilikinya

sistem penilaian kinerja yang baik merupakan salah satu faktor kunci

suksesnya organisasi sektor publik. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang

digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap alokasi biaya yang

direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang

diharapkan dapat dicapai. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban merupakan dua

unsur penting dalam proses penyusunan anggaran karena dengan adanya dua

unsur tersebut yang efektif, maka akan timbul usaha untuk mencapai target

yang telah disusun sehingga dapat tercapai kinerja yang baik.Menurut

Dwiyanto (2002) dalam Novi Rahmawati (2011 : 5) pada instansi pemerintah,

kinerja pelayanan publik merupakan salah satu dimensi strategis dalam

menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini. Pemerintah

daerah memiliki peluang untuk merumuskan kebijakan dan program sesuai

aspirasi masyarakat di daerahnya. Oleh karenanya, salah satu indikator penting

dari keberhasilan otonomi daerah adalah implikasinya terhadap perbaikan

kinerja pelayanan publik.
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Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menguji hubungan partisipasi

anggaran terhadap kinerja manajerial masih menunjukkan hasil yang berbeda.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Novi Rahmawati (2011)  dilihat dari

Pengujian hipotesis 1 menunjukan bahwa partisipasi anggaran tidak

berpengaruh positif tehadap kinerja manajerial , Berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Frisilia Wihasfina Hafis (2007) penelitian ini berhasil

membuktikan hipotesis bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif

terhadap kinerja manajerial. Artinya, semakin tinggi partisipasi Manajerial

dalam penyusunan anggaran, maka akan semakin tinggi pula kenerja

manajerialnya.

Berbeda dengan partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban

dalam beberapa penelitian sangat berpengaruh dalam organisasi. Seperti

penelitian yang dilakukan oleh Wigati sulistyorini (2010) menyatakan bahwa

akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja

manajerial semakin baik penerapan akuntansi pertanggungjawaban untuk

pengendalian biaya maka akan semakin mudah untuk mencapai tujuan

organisasi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian 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
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manajerial. Perbedaannya terletak pada penggunaan variabel independen.

Dimana penelitian yang dilakukan oleh Wigati Sulistyorini (2010) hanya

mennggunakan dua variabel independen yaitu Partisipasi Anggaran dan

Akuntansi Pertanggungjawaban. Untuk itu dalam penelitian ini penulis

menambahkan satu variabel independen baru yaitu Motivasi.

Alasannya apabila motivasi yang dimiliki seseorang cukup baik maka ia

akan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan anggaran.

Semakin aktif seseorang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran maka

kinerjanya akan semakin baik.(Kenis, 1979) dalam soetrisno (2010:41)Bahwa

Motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Untuk mengetahui apakah

motivasi berpengaruh terhadap kinerja, dapat dilihat pada motivasi seseorang

yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Jika dijelaskan motivasi

tinggi kinerja tinggi, dan motivasi rendah kinerja rendah.

Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran,

akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja

manajerial. Namun secara teori tidak semua partisipasi anggaran, akuntansi

pertanggungjawaban dan motivasi akan terjadi dalam sebuah anggaran. Hal ini

dibuktikan adanya kesenjangan selisih penganggaran dalam suatu masa

dengan realisasi penggunaannya seperti penganggaran di Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Riau pada tahun 2012 adalah Rp. 49.152.666.022, dan

realisasinya Rp.38.556.676.050. Anggaran pada tahun 2013 adalah Rp.

58.251.208.000, dan realisasinya Rp. 49.911.193.769.Artinya kurangnya

partisipasi stake houlder dalam sebuah instansi, akuntansi
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pertanggungjawaban dan motivasi dalam merencanakan kinerja keuangan atau

anggaran.

Seperti diketahui penyusunan anggaran bukan hanya untuk menyajikan

informasi mengenai rencana keuangan yang berisi tentang biaya-biaya dan

pendapatan pusat-pusat pertanggungjawabkan suatu organisasi bisnis, tetapi

juga merupakan suatu alat untuk pengendalian,koordinasi,komunikasi,

evaluasi kerja, dan motivasi.penelitian yang dilakukan oleh Soetrisno (2010)

bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, namun

pengaruh tersebut tidak signifikan.Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui seberapa jauh Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi

Pertanggungjawaban, Motivasi dan Kinerja Manajerial Karena Partisipasi

Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban dan Motivasi sangat relefan untuk

diteliti lebih jauh sebab akan berdampak pada kinerja dinas ini menjadi lebih

baik dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepada publik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian kembali mengenai kinerja manajerialdengan judul

”Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi  Pertanggungjawaban dan

Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial Di Dinas Perikanan Dan Kelautan

Provinsi Riau Kota Pekanbaru ”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah

di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah secara parsial partisipasi anggaran, akuntansi

pertanggungjawabandan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja

manajerialdi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau ?

2. Apakah secara simultan partisipasi anggaran, akuntansi

pertanggungjawaban dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja

manajerialdi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau ?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial  partisipasi anggaran,

akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi terhadap kinerja

manajerial di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

b. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan partisipasi anggaran,

akuntansi pertanggungjawaban dan motivasi terhadap kinerja

manajerial di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau

2.Manfaat penelitian adalah :

a. Memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan

tentang pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggung jawaban

dan motivasi  terhadap kinerja manajerial pada Dinas Perikanan dan

Kelautan Provinsi Riau.
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b. Dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam meningkatkan

kinerja pemerintah daerah.

c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan riset dimasa yang

akan datang.

d. Menjadi bahan referinsi untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti yang

ingin meneliti hal serupa di masa yang akan datang.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis akan dilakukan sesuai dengan kerangka proposal

yang diuraikan ssebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka menjelaskan berbagai teori yang mendasari

penelitian dan hipotesis penelitian serta model penelitian.

BAB III : Bab ini berisi tentang Metode penelitian, menjelaskan

metodologi yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, instrumen

penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, model

penelitian, analisis data.

BAB VI     : Bab ini menguraikan sejarah singkat perusathaan, struktur

organisasi dan aktivitas perusahaan.
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BAB V : Bab ini memaparkan hasil penelitian yang  telah di lakukan,

menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian.

BAB VI : Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan

pembahasan pada bab sebelumnya.


