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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan khususnya 

pemerintah daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh 

pemerintah daerah karena perubahan tersebut turut mendorong perubahan 

manjemen keuangan daerah. Tuntutan tersebut memerlukan adanya 

perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik 

pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Salah 

satu perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi 

keuangan daerah adalah perubahan system akuntansi pemerintah pusat dan 

daerah. Inti perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanaknnya akuntansi 

dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah 

provinsi maupun kabupaten dan kota, bukan pembukuan seperti selama ini 

(Halim 2002 dalam Tuasikal, 2009).  

Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan dibidang 

pemerintah daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan 

good public govermance, khusunya dibidang pengelolaan keuangan daerah 

dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih 

mendalam, khususnya menyangkut pengawasan, pemahaman mengenai 

system  akuntansi keuangan daerah serta manajemen atau pengelolaan 

keuangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan public. Dalam hal ini, 
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unit satuan kerja dipandang memiliki peranan utama dalam operasional roda 

pemerintah daerah, karena unit satuan kerja merupakan pusat-pusat 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relative lebih banyak 

melaksanakan tugas operasional pemerintah dan lebih banyak mengkonsumsi 

sumber daya, yang tentunya harus diperuntukan dan dipertanggungjawabkan 

pada kepentingan public (Tuasikal,2009). 

Pengukuran dan penilaian suatu kinerja pemerintah pada umumnya 

merupakan hal yang sangat penting atau vital karena peningkatan kualitas dan 

comparability informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang sangat 

penting. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan satuan organisasi atau 

kerja akan lebih dilihat dari kemampuannya, berdasarkan sumber daya yang 

dikelolanya, untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah 

dituangkan dalam rencana strategik. Pengukuran kinerja merupakan suatu 

proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya, termasuk didalamnya informasi atas efisiensi 

penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik 

suatu barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan, dan sejauh mana 

pelanggan merasakan kepuasan atas barang dan jasa yang diberikan): hasil 

kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan (Robertson2002 

dalam Fachruzzaman dan Norman, 2010). 

Pelaksanaan sistem pengukuran kinerja ini telah diatur melalui 

intruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) 



3 
 

Nomor 589/ IX/ 6/ 1999 tentang pedoman penyusunan Pelaporan 

akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah, yang telah diperbaiki dengan 

Keputusan LAN Nomor 239/ IX/ 6/ 8/ 2003. Kemampuan system pengukuran 

kinerja untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah ternyata masih sering dipertanyakan, baik diluar negeri 

maupun di Indonesia. Hal ini akibat dari banyaknya penelitian yang 

menunjukkan bahwa adanya masalah dalam implementasi system pengukuran 

kinerja ini (Fachruzzaman dan Norman, 2010). 

Masalah pengawasan adalah menyangkut masalah manusia, dan 

masalah manusia merupakan masalah yang rumit karena begitu luas ruang 

lingkupnya dan banyak seginya. Walaupun kita sekarang telah berada di abad 

yang modern, dimana pekerjaan manusia sudah dapat dipermudah bahkan ada 

yang sudah bisa diganti dengan mesin, namun unsure manusia tetap menjadi 

unsure utama dalam setiap bentuk organisasi pemerintah khususnya kalangan 

pegawai negeri sipil. Memang sepanjang sejarah kedudukan dan peranan 

pegawai negeri dalam setiap negara sangat menentukan karena merupakan 

tulang punggung penyelenggraan pemerintah dan pembangunan untuk 

mencapai tujuan nasional. Perhatian terhadap pengawasan, penyempurnaan 

dan penertiban aparatur pemerintah pusat maupun daerah terus dilakukan agar 

seluruh jajaran pegawai negeri benar-benar mampu dan dapat menjadi alat 

negara yang jujur, bersih dan berwibawa serta berkualitas sehingga mampu 

melaksanakan berbagai tugas yang diembannya dengan penuh 

tanggungjawab. Jadi untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan 
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selanjutnya untuk masyarakat yang adil dan makmur diperlukan aparat yang 

bermutu tinggi dengan penuh semangat untuk mewujudkan keberhasilan 

pembangunan itu sendiri, maka pegawai itu harus bekerja melalui organisasi 

yang formil (Inawati, 2012). 

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan system 

pengelolaan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan system 

desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal ini 

diperluakan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi system akuntansi. 

(Bastian dan Soepriyanto, 2002: 1) 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah 

pemerintah Republik Indonesia melakukan Reformasi di bidang pengelolaan 

keuangan negara. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan sistem 

akuntansi keuangan, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat 

kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan suatu metode pengawasan 

intern yang mewadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi 

transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, 

serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dan. Oleh 

karena itu, pemerintah perlu memiliki system akuntansi yang tidak saja 

berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem 

akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian. Karena 

penilaian Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja 

pemerintah itu sendiri. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam 
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mengendalikan roda pemerintahan., akuntansi harus dipahami secara 

memadai oleh penyedia informasi keuangan (Sukmana dan Anggarsari, 

2009). 

Reformasi Pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan terbitnya 

berbagai peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah, 

diantaranya adalah : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 yang 

dah 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 25 tahun 2004. Reformasi 

pengelolaan keuangan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan 

yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara atau daerah (Rohman, 

2007). 

Di dalam undang-undang mengenai keuangan negara, terdapat 

penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan 

pengelolaan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan 

kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh presiden sebagaian diserahkan 

pada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk 

mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut 

berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa 

gubernur/ bupati/ walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan 

daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah (Darise, 2007: 21).  
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Askam Tuasikal (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan 

Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Hasil 

penelitian berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa secara parsial 

terdapat hubungan antara pengawasan internal dan eksternal. Demikian pula 

tidak terdapat hubungan antara pengawasan internal dan pemahaman 

mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. Namun terdapat hubungan antara 

pengawasan eksternal dengan pemahaman mengenai sistem akuntansi 

keuangan daerah. 

W. Sukmawan, dan L. Anggarsari (2009) melakukan penelitian dengan 

judul Pengaruh Pengawasan Inten Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian 

setiap dinas yang berada di kota tasikmalaya sudah melaksanakan pengawasan 

Intern, Sistem Akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik. Sehingga 

Kinerja Pemerintahan Daerah Khususnya di Kota Tasikmalaya dinyatakan 

baik. 

S. Nurlaela, dan Rahmawati (2010) melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh keperilakuan Organisasi Terhadap kegunaan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah. Hasil Penelitian ini dari analisis data dan pengujian 

hipotesis, ditarik kesimpulan bahwa faktor organisasional yang diuji, pengaruh 

pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah tidak berhasil dibuktikan. 
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A. Rohman (2007) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Peran 

Manjerial Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern 

Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil Penelitian peran manajerial PKD, 

dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemda, ditijau 

dari besarnya pengaruh langsung sama exogenous construct terhadap 

endogenous construct yang relatif kecil karena bebera faktor, Masa penelitian 

dilakukan pada masa transisi dari pola administrasi keuangan ke implementasi 

pengelolaan keuangan. Pada masa ini hal-hal baru yang ada dalam 

pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana 

pengelolaan keuangan pada pemda di Jawa Tengah. 

Fachruzzaman, dan Norman (2010) melakukan penelitian dengan judul 

Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Di Kota Bengkulu. Hasil penelitian secara simultan persamaan I, II, 

III menunjukkan bahwa keterbatasan sistem informasi, kesulitan menentukan 

ukuran kinerja, dan komitmen manajemen memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan 

penggunaan informasi kinerja. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu oleh Askam Tuasikal 

(2009), tetapi penilitian ini mengambil tempat penelitian yang berbeda 

dengan penelitian terdahulu yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan Surakarta, sedangkan 

penelitian sebelumnya mengambil tempat di Kota Maluku. 
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Berdasarkan penjelasan latarbelakang dan penelitian yang sebelumnya 

diatas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul “PENGARUH 

PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, 

DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UNIT 

SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH” (Studi Kasus Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Se 

Ekskarisidenan Surakarta).   

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengawasan berpengaruh dalam peningkatan kinerja unit satuan 

kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Se Ekskarisidenan Surakarta? 

2. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh dalam 

peningkatkan kinerja unit satuan kerja  pada Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan 

Surakarta? 

3. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh dalam peningkatkan kinerja 

unit satuan kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan Surakarta? 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan 

Surakarta. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh pengawasan terhadap peningkatan kinerja unit 

satuan kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan Surakarta. 

2. Untuk menguji pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan terhadap 

peningkatan kinerja unit satuan kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan Surakarta. 

3. Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan terhadap peningkatan 

kinerja unit satuan kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan Surakarta. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Pemerintah DPPKAD Se Ekskarisidenan Surakarta 

a. Hasil penilitian diharapkan dapat menjadi masukan atau informasi 

dalam mengelola dan pengembangan Daerah dimasa depan. 

b. Memberikan kontribusi kepada pimpinan pada Sejauh mana sistem 

akuntansi keuangan berpengaruh dalam peningkatkan kinerja unit 

satuan kerja  pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
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Daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan Surakarta dalam pengambilan 

kebijakan sebagai upaya meningkatkan kinerja unit satuan kerja dan 

meningkatakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 

2. Manfaat bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai keuangan daerah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengkaji topik yang sama. 

3. Bagi Universitas, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-   

peneliti lainnya yang tertarik dengan pada bidang kajian ini.  

4. Bagi penulis penelitian ini merupakan kesempatan yang sangat bermanfaat 

untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam 

menerapkan teori-teori yang selama ini diperoleh pada bangku 

perkuliahan. 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Bab I berisi bagian pendahuluan dari skripsi, yaitu : latar belakang 

permaslahan, perumusan masalah, pembatasan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II Tinjauan Pustaka 
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Bab II merupakan landasan teori yang memuat teori-teori secara 

konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok 

permasalahan yang diteliti, kerangka pemikiran dan hipotesis yang 

diuji. Teori-teori yang digunakan berkisar antara teori tentang 

pengawasan, teori tentang pemahaman sistem akuntansi keuangan, 

teori tentang pengelolaan keuangan, dan teori kinerja unit satuan 

kerja pemerintah daerah. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab III merupakan bagian metode penelitian yang berisi jenis 

penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya, teknik kualitas pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab IV berisi tentang uraian mengenai gambaran umum Dinas 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Se Ekskarisidenan Surakarta, deskripsi objek penelitian, statistik 

deskriptif, hasil pengujian kualitas pengumpulan data, hasil 

pengujian asumsi klasik, hasil analisis regresi linier berganda, 

hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. 
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BAB V 

 

 

 

Penutup 

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi tentang 

kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


