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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan terbitnya berbagai 

peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan Negara dan searah, diantaranya 

adalah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 yang diganti dengan PP 

Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 24 tahun 2005; paket UU di bidang keuangan 

negara yang terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, serta 

UU Nomor 15 Tahun 2004, Reformasi Pengelolaan keuangan daerah tersebut 

mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan 

Negara atau daerah. 

 Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah 

administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan Negara. Proses pengelolaan 

keuangan Negara tersebut mencakup aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan 

keuangan, mengontol keuangan dan mereview keuangan (Bawsir, 2000). 

 Pada era otonomi, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar 

untuk mengelola sumber-sumber keuangan demi kemakmuran rakyat di daerahnya. 

Desentralisasi administrative tersebut, dimaksudkan untuk mendistribusikan 

kewenangan, tanggung jawab, dan pengelolaan sumber-sumber keuangan untuk 

menyediakan pelayanan publik (Halim, 2002). Pelimpahan tanggung jawab tersebut 
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terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi-

fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparat daerah. Hal ini berakibat 

pada fungsi dan peran yang harus dimainkan oleh para pejabat di daerah (Widodo, 

2001). 

 Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus 

melakukan berbagai upaya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Negara, salah satunya dengan penyempurnaan sistem 

administrasi Negara secara menyeluruh (LAN, 2000). Permasalahan akuntabilitas dan 

transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah 

yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaanya oleh pemerintah. Hal ini menurut 

Yusuf Ateh Kepala Bidang Akuntabilitas Kantor Menteri Negera Pendayagunaan 

Aparatur Negara, karena hingga saat ini Pemerintah Indonesia juga belum 

menunjukan kemampuan pertanggungjawabannya, padahal salah satu ciri 

pemerintahan yang akuntabel adalah memiliki pengukuran, tujuan dan sasaran 

program yang diusulkan. Oleh karena itu pula pemerintah akan lebih menekankan 

aspek akuntabilitas pemerintahan dalam reformasi birokrasi pemerintahan. Untuk 

mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara 

dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk 

mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan 

feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. 
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Disamping mengeluarkan perangkat peraturan perundangan tentang 

pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga melakukan pengembangan kebijakan 

akuntansi pemerintahan berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan 

untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan pemerintah. Konsep-konsep baru yang diperkenalkan tersebut secara 

konsepsi belum banyak dipahami oleh para penyelenggara pemerintah daerah. 

Pengelola keuangan daerah banyak yang mempunyai persepsi bahwa paket peraturan 

perundangan tentang otonomi daerah dan standar akuntansi pemerintah daerah yang 

dikeluarkan pemerintah pusat terkesan dibuat tergesa-gesa tidak ada koordinasi di 

tingkat pemerintah pusat dalam membuat dan menetapkan peraturan pelaksanaan 

pada tingkat operasional yang lebih rendah. 

Disisi lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah perlu adanya fungsi 

aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pemeriksaan intern yang 

merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk 

menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Boynton, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

"Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern 

Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan)”. 

B. RUMUSAN PENELITIAN 

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah? 

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah? 
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3. Apakah fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah 

2. Mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah 

3. Mengetahui apakah fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritits  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori akuntansi keperilakuan dan akuntansi manajemen 

terutama pada teori penetapan tujuan (goal setting theory) dalam konteks 

pemerintah daerah. 

2. Manfaat Praktik 

Diharapkan memberikan implikasi terkait dengan akuntabilitas publik, 

transparansi dan fungsi pemeriksaan intern pada organisasi sektor publik, serta 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja organisasi satuan kerja 

pemerintah daerah. 
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3. Manfaat  Organisasi 

Pemerintah daerah dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan 

acuan dalam implementasi akuntabilitas publik, transparansi dan fungsi 

pemeriksaan intern, serta memberikan perhatian yang mendalam dan 

merumuskan langkah–langkah yang akan diambil mengenai hal–hal yang 

berkaitan dengan akuntabilitas publik, transparansi dan fungsi pemeriksaan 

intern sehingga dapat terciptanya peningkatan kinerja organisasi. 

E. Batasan  Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya fokus pada pengaruh akuntabilitas, transparansi dan 

fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2. Obyek yang diteliti hanya pada pegawai yang bekerja di Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 

Grobogan. 

F. Sestematika Penelitian 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis, penelitian terdahulu, 

tinjauan pustaka yang memuat teori-teori secara konseptual yang 
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diharapkan mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang 

diteliti. Teori-teori berkisar  tentang, akuntabilitas, transparansi dan 

fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, sampel dan populasi, 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, pengukuran variabel, serta metode analisis data yang 

digunakan dalam pencapaian tujuan penelitian atas rumusan 

masalah penelitian.  

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Grobokan yang menjadi obyek penelitian dan analisis 

data yang bersangkutan. Analisis data ditujukan untuk menguji 

hipotesis dan menyimpulkan pemecahan masalah penelitian.  

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran bermanfaat yang dapat 

diberikan bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 




