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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa tahun ini, masyarakat Indonesia mengalami 

perubahan yang besar dan cukup mendasar. Perubahan tersebut ditandai 

dengan meningkatnya keinginan adanya akuntabilitas dan transparasi kinerja 

akan pengelolaan sektor publik. Ungkapan good or clean governance dapat 

diinterpretasikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Selama 

beberapa tahun yang lampau, kejujuran pemerintah lebih diartikan sebagai 

stabilitas pemerintah. Sedangkan di masa reformasi, kejujuran diartikan 

sebagai pemerintahan yang bersih. Akibatnya mekanisme manipulasi yang 

dipraktekkan masa lalu dikehendaki untuk diganti dengan mekanisme 

transparasi. 

Perubahan politik dan krisis ekonomi telah menyebabkan munculnya 

kesadaran baru di kalangan masyarakat Indonesia. Peranan akuntansi yang 

telah tergeser ternyata tidak membuat akuntansi sebagai mekanisme 

pertanggungjawaban. Fungsi akuntansi saat ini, diharapkan menjadi turunan 

dari perkembangan tuntuntan masyarakat terhadap bidang akuntansi untuk 

memajukan sektor publik (Banu Witono, 2002: 13). 

Akuntansi sektor publik dapat diinterprestasikan sebagai bidang 

akuntansi yang secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam 

kegiatan-kegiatan sektor publik. Secara luas, sektor publik meliputi lembaga-
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lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah 

daerah, perusahaan negara, di Indonesia dikenal sebagai BUMN dan BUMD, 

partai politik, yayasan dan lembaga non profit lainnya.  

(Banu Witono, 2002: 13). 

Di masa yang akan datang, peranan akuntansi sektor publik akan 

semakin nyata dan luas sejalan dengan telah terjadinya pergeseran 

performance pemerintahan di daerah. Pergeseran dan perubahan tersebut, 

Secara substansial pada aspek kelembagaan, personil maupun perangkat 

aturan yang ditandai dengan pengembalian wewenang pengaturan rumah 

tangga pemerintah daerah dan pengelolaan berbagai sumber daya yang ada di 

daerah melalui penetapan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah. Dilengkapi 

dengan beberapa Peraturan Pemerintah (PP), semua itu merupakan jawaban 

atas tuntutan masyarakat akan adanya upaya keterbukaan (transparecies), 

peningkatan efisiensi di segala bidang (efficiency), tanggung jawab yang jelas 

(responsibility), dan kewajaran (fairness). (Hadori,2000), sebagian lainnya 

adalah implementasi atas regulasi tersebut di lapangan. 

Dalam era reformasi seperti sekarang ini mewujudkan pemerintahan 

yang baik (good governance) menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi 

keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik 

meliputi antara lain (1) akuntabilitas (accountability) yang diartikan sebagai 

kawajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan 
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transparasi (openness and transparancy) dalam arti masyarakat tidak hanya 

dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses 

perumusannya; (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan 

didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut 

dilaksanakan secara adil dan konsisten; dan (4) partisipasi dalam masyarakat 

dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.  

(Triyono, 2002: 140) 

Pelaksanaan desentralisasi yang juga merupakan salah satu tuntutan 

era reformasi telah dituangkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang 

intinya adalah kewenangan yang besar dari Pemerintah Daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan otonomi 

daerah, dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 intinya diharapkan lebih 

mendukung pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksaan tugas 

Pemerintahan umum dan pembangunan di daerah (Triyono, 2002: 140). 

 Dalam perkembanganya kebijakan ini diperbaharui dengan 

dikeluarkanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 2004. Kedua Undang-undang ini mengatur tentang 

Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagai revisi 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan dilaksanakan 

berdasarkan atas asas desentralisasi asas dekonsentralisasi dan asas tugas 

pembantuan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-

undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan 
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Daerah, akan dapat memberikan kewenangan atau Otonomi yang luas, nyata 

dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah secara proposional. 

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan 

demikian, dalam penerapanya akan membutuhkan suatu artikulasi yang jelas 

mengenai misi, tujuan dan sasaran yang dapat diukur, dan berhubungan 

dengan hasil program. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan berhubungan 

dengan hasil atau outcome dari setiap program yang dilaksanakan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa melalui pengukuran kinerja organisasi 

mendapatkan dasar yang reasonable  untuk mengambil keputusan yang 

bersifat ekonomis apalagi strategis. 

Dalam koteks Pemerintahan Daerah, program dimaksud terkandung di 

dalam perencanaan strategik (renstra) Daerah yang menjadi suatu instrumen 

pertanggungjawaban, sehingga perencanaan strategik dapat menjadi langkah 

awal untuk melakukan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Setelah 

memikirkan program atau perencanaan strategik dari Pemerintah Daerah maka 

langkah selanjutnya yang perlu adalah merancang indikator kinerja 

Pemerintah Daerah. 

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang 

akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau 
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melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. 

 Akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu elemen 

manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan 

keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas daerah adalah kewajiban pemerintah 

daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan, 

serta mengungkapkan segala kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan 

penggunaan uang publik kepada pihak yang memilik hak dan kewajiban untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut yaitu DPRD dan masyarakat luas. 

Dalam kerangka akuntabilitas keuangan daerah pemerintah sebagai 

pelaksana akuntabilitas dituntut untuk memberikan informasi dan 

pengungkapan atas aktivitas program dan kinerja keuangan yang telah 

dicapainya kepada stakeholder pemakai akuntabilitas. 

Disamping itu perwujudan dan keberhasilan akuntabilitas keuangan 

daerah juga dipengaruhi  oleh pelaksanaan dari mekanisme akuntabilitas yang 

lebih luas yaitu akuntabilitas publik, karena akuntabilitas keuangaan daerah 

merupakan bagian yang integral dari akuntansi publik sebagai manifestasi dari 

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat luas tentang 

pelaksanaan tugas dan wewenang yang dipercayakan masyarakat. 

Disebutkan dalam PP No. 105 Pasal 8 Tahun 2000, bahwa APBD 

disusun dengan pendekatan kinerja. Penjelasan dari pasal ini adalah suatu 

sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output 

dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Untuk mengukur 
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kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dikembangkan standar analisa 

belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya. Dalam penjelasan  PP No. 105 

Pasal 20 tahun 2000 dijelaskan bahwa: 1) Standar analisa belanja adalah 

penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan, 2) 

Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit 

perangkat daerah, dan 3) Standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang 

berlaku bagi masing-masing daerah (Triyono, 2002: 141). 

Berdasarkan PP No. 105 Pasal 8 Tahun 2000 bahwa anggaran 

Pemerintah Daerah disusun atas pendekatan kinerja. Sistem anggaran kinerja 

(Performance Budgeting System) bisa dikatakan sebagai penyempurnaan 

sistem anggaran line-item. Anggaran kinerja ini lebih menitikberatkan pada 

segi manajemen anggaran, yaitu dengan memperhatikan baik segi ekonomi 

dan keuangan pelaksanaan anggaran, maupun hasil fisik yang dicapai. Untuk 

mengevaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan, maka prosedur anggaran ini 

dikaitkan secara ketat dengan sistem akuntansinya, khususnya sistem 

akuntansi biaya. Sehingga dari setiap pengeluaran dapat ditentukan besarnya 

prestasi yang harus dicapai. Dengan karakteristik seperti ini, berarti sasaran  

yang hendak dicapai dalam sistem anggaran kinerja terlebih dahulu harus 

dirumuskan secara jelas, setelah itu baru jumlah biayanya ditetapkan. Dengan 

demikian untuk mengimplementasikan anggaran kinerja kali pertama harus 

ada perencanaan strategik yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan 

dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Dari perencanaan strategik ini  

akan digunakan sebagai dasar bagi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. 
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Tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh unit organisasi pemerintah harus 

memberi kontribusi pada tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah. Sehingga 

mekanisme anggaran kinerja dimulai dari unit organisasi pemerintah daerah. 

(Triyono, 2002: 146). 

Dari uraian di atas penulis mencoba meneliti akuntabilitas kinerja pada 

instansi pemerintah daerah dengan mengambil judul skripsi  ANALISIS 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 

ANGGARAN 2007 (Studi Kasus pada Dinas Desehatan Kabupaten 

Sukoharjo) 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang penting karena menjadi 

penuntun bagi langkah selanjutnya, terutama dalam mengkonstruksi suatu 

analisis. “Masalah adalah setiap kesulitan yang mengerakan manusia untuk 

memecahkan atau mengatasinya, masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu 

tantangan yang harus dilalui dan diatasi” (Surachmad, 1985: 34). 

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, masalah yang 

diungkapkan oleh penulis adalah bagaimana analisis akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007, 

dengan cara menilai Laporan Akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2007. 
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C. Tujuan Penelitian 

“Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukan adanya 

hal yang diperoleh setelah penelitian selesai” (Arikunto, 2002: 51). 

Tujuan merupakan hal yang sangat penting didalam suatu penelitian, 

Karena tujuan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

arah penelitian yang ingin dicapai. 

Tujuan dilakukannya analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 adalah bagaimana menganalisis 

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2007 dengan cara menilai laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:  

1. Dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan literatur akuntabilitas 

yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

selanjutnya. 

2. Dapat dijadikan alternatife pemerintah dalam menilai akuntabilitas kinerja 

pada Dinas Kesehatan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian akuntabilitas, perencanaan kinerja, pengukuran 

kinerja, evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, tinjauan 

penelitian terdahulu. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas tentang  pengertian metode penelitian, 

obyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode analisis data. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum daerah penelitian, analisis 

data, serta hasil pembahasan penelitian. 

BAB V. KESIMPULAN  

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang simpulan, 

keterbatasan penelitian, saran. 

 


