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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

          Pada era otonomi daerah, upaya menyiapkan sumber daya aparatur yang 

profesional adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dengan otonomi daerah, 

diharapkan hadirnya pemerintahan yang berkualitas. Pemerintahan yang 

berkualitas adalah pemerintahan yang mampu mengemban fungsi-fungsi 

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi.  

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 sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Penilaian kinerja pada pemerintah daerah menjadi sorotan 

banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan 

kewenangan lebih luas kepada pemerintah untuk mengurus urusan rumah tangga 

sendiri (pengelolaan keuangan) seperti yang diamanatkan dalam UU No 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah.  

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) merupakan organisasi publik yang dituntut agar memiliki kinerja yang 

berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk 

senantiasa tanggap terhadap lingkungan. Dengan memberikan pelayanan terbaik 

secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada 

pemerintahan tersebut. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh 

kinerja aparat atau manajerial. Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan 

kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan.  

Kinerja adalah hal yang terpenting bagi suatu organisasi sektor publik 

khususnya pemerintahan, karena kinerja merupakan suatu gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu 
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organisasi. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, kinerja adalah keluaran/hasil dari 

kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengguna 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Untuk mengetahui apakah 

kinerja tersebut efektif atau tidak efektif perlunya dilakukan perbandingan 

terhadap anggaran. Anggaran merupakan titik awal untuk menilai kinerja. 

Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu faktor utama yang harus 

diperhitungkan dengan baik oleh Pemerintah.  

Mahoney (1963) dalam Putra (2013), kinerja manajerial adalah kinerja 

para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain 

perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan 

staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial 

satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

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

pemerintah daerah yang mengindikasi tingkat keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur 

pemerintah.  

Penelitian Mulyani (2016) pentingnya fungsi kinerja manajerial menjadi 

alasan penting untuk menganalisa faktor apa saja yang dapat meningkatkan 

kinerja manajerial seperti: anggaran yang merupakan elemen penting dalam 

sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak hanya sebagai alat 

perencana keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, 

komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi. Namun demikian, pelaksanaan 

anggaran dengan kinerja belum tentu sesuai dengan yang diharapkan dalam 

pencapaian tujuan. Oleh karena itu, efektifitas sistem pengendalian intern pada 

suatu organisasi perlu ditingkatkan agar pengendalian keuangan maupun 

pengendalian kinerja dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Adanya sistem 

pengendalian intern yang baik dapat juga mengatasi tingkat kecurangan (Fraud) 

dari pegawai serta diharapkan sistem pengendalian intern dapat mengendalikan 

proses penganggaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.  

Agar anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan 

kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dengan manajer dalam 
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penyusunan anggaran dengan partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran 

melibatkan bawahan dalam proses penyusunannya, sehingga bawahan yang 

kinerjanya diukur berdasarkan anggaran akan termotivasi untuk mencapai kinerja 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran 

merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat meningkatkan 

kinerja manajerial (Prihandini, 2011).  

Konsep gaya penganggaran meliputi karakteristik sasaran anggaran yaitu 

partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan umpan balik anggaran, 

evaluasi anggaran dan kesulitan sasaran anggaran. Dengan adanya pengendalian 

intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak 

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan 

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Soeseno, dalam Ramandei 

2009). Oleh karena itu diharapkan dengan sistem pengendalian inten yang efektif 

akan berpengaruh terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah.  

Bangun (2009) menyatakan perencanaan anggaran harus bisa 

menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Kejelasan sasaran anggaran akan 

membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan  mengetahui sasaran 

anggaran maka tingkat kinerja dapat tercapai. 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 yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Putra:2013).  

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera 

Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten Musi Banyuasin 

,yang terbentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 2002. Pada tahun 2016 terjadinya 

retrukrisasi organisasi perangkat daerah yang merupakan amanat UU No 23 tahun 

2014 tentang pemerintahan daerah dan PP No 18 tahun 2016 tentang perangkat 

daerah, mengacu pada pasal 3 ayat 1 PP No 18 tahun 2016 tentang pembentukan 

dan susunan perangkat daerah.  
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Berdasarkan PP No 18 tahun 2016, pemerintah daerah mengurangi 

beberapa SKPD/OPD dan di gabungkan. Adanya perubahan SKPD/OPD yang 

tadinya ada 53 SKPD/OPD berubah menjadi 46 SKPD/OPD dengan rincian 19 

dinas, 4 badan, 2 Sekretariat, 1 Rumah Sakit, 1 Inspektorat dan 19 kecamatan. 

Dengan adanya penggabungan pada SKPD/OPD di kabupaten Banyuasin ini 

maka sangat diperlukan penilaian kinerja manajerial pada SKPD/OPD, dengan 

perubahan struktur pada masing-masing SKPD/OPD (sumber 

www.buanaindonesia.com)  

Keterkaitan dengan anggaran, pemerintah kabupaten Banyuasin belum 

membayarkan honor panitia pemilihan kades pada tahun 2015 menjadi perhatian 

tokoh masyarakat, menurutnya tunjangan honor yang belum dibayar hingga 2016 

menandakan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak normal, membuat program 

diluar kemampuan dan anggaran yang ada dan disahkan Bupati Banyuasin dan 

DPRD Banyuasin yang entah kemana dananya. Pada kasus ini terbukti bahwa 

pemerintah daerah khususnya SKPD/OPD yang mengelola anggaran tidak bekerja 

secara maksimal. (sumber www.oganpos.com). Pada tahun 2016 terkait kinerja 

pegawai pemerintah kabupaten Banyuasin yang tersangkut kasus operasi tangkap 

tangan/OTT atau dugaan korupsi proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin membuat 

perhatian seluruh masyarakat bahwasanya kinerja pegawai pemerintah buruk, 

dengan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di Dinas Pendidikan 

dan dinas lain-lain dengan menerima fee proyek dari pengusaha untuk 

memperlancar proyek yang sedang dilakukan. (sumber www.detiknusantara.com).  

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib 

menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategis 

khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan 

sebagaimana dimaksud mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih 

(good and clean governance) dengan kemampuan Pemerintah Daerah yang 

amanah, profesional dan berwibawa. Diharapkan mampu melakukan tugas dan 

wewenang demi terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance, 

penyusunan anggaran yang tepat, sasaran anggaran yang jelas diperuntukkan, 

http://www.buanaindonesia.com/
http://www.oganpos.com/
http://www.detiknusantara.com/
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serta menjadi pengendali atau pengawas dalam pemerintahan di kabupaten 

Banyuasin.  

Penelitian ini merujuk pada penelitian Solina (2014) dan penelitian 

Friyanti (2016). Hasil penelitian Solina menyatakan partisipasi penyusunan 

anggaran dan kejelasan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja manajerial SKPD kota Tanjung Pinang. Peneliti Friyanti (2016) 

menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Indramayu.   

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk meneliti partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran, sistem pengendalian intern pemerintah serta kinerja manajerial. 

Penelitian ini diberi judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat 

Daerah(OPD) di Kabupaten Banyuasin”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini :  

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat 

Daerah(OPD) kabupaten Banyuasin?  

2. Apakah kejelasan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Organisasi Perangkat Daerah(OPD) 

kabupaten Banyuasin?  

3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Organisasi 

Perangkat Daerah(OPD) kabupaten Banyuasin?  

4. Apakah partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan 

sistem pengendalian intern pemerintah secara bersama berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

/Organisasi Perangkat Daerah(OPD) kabupaten Banyuasin?  
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1.3 Ruang Lingkup Masalah  

             Penelitian ini memiliki batasan masalah yang dilakukan pada tahun 2017 

dan berdasarkan tahun 2017 faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial 

SKPD yang dimaksud adalah  partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran,  sistem pengendalian intern pemerintah, dan kinerja manajerial. Dengan 

unit observasi yang akan dianalisis yaitu SKPD/OPD di kabupaten Banyuasin. 

Dengan responden kepala dan sekretaris/kabid, masing-masing satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD)/organisasi perangkat daerah (OPD).  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis :  

1. Untuk mengetahui partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/ 

Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kabupaten Banyuasin.  

2. Untuk mengetahui kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Organisasi 

Perangkat Daerah(OPD) Kabupaten Banyuasin.  

3. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/ 

Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kabupaten Banyuasin. 

4. Untuk mengetahui partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran 

anggaran dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/ 

Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kabupaten Banyuasin. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial baik secara 

simultan maupun secara parsial.  
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2. Bagi Akademisi  

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan 

mampu memberikan kontrisbusi pada pengembangan teori, terutama 

yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen keuangan sektor 

publik, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  

3. Bagi organisasi sektor publik atau pihak terakait 

Bagi instansi pemerintahan, dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kineja manajerial tersebut diharapkan dapat menjadi hak pertimbangan 

dalam membuat keputusan terhadap penyusunan anggaran.  

 


