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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda bangsa Indonesia menjadikan 

timbulnya perubahan  secara menyeluruh di segala bidang kehidupan. 

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 dua puluh 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 transparansi. 

Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik merupakan titik berat 

pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan terhadap efisiensi 

keuangan dan efektifitas manajemen akan menjadi dua sisi titik awal fokus 

pegembangan bidang akuntansi manajemen sektor publik ini. Sehingga 

tuntutan masyarakat terhadap pengembangan peranan akuntansi di sektor 

publik menjadi suatu yang harus dijawab. 

Tujuan implementasi dari undang – undang No. 22 tahun 1999 yang telah 

diperbaiki menjadi Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah dan Undang – undang No. 25 tahun 1999 yang juga telah diperbaiki 



menjadi Undang – undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas 

dan akuntabilitas pemerintahan daerah yang akan mengarah kepada good 

government (pemerintahan yang baik) serta mengembangkan potensi yang 

telah dimiliki oleh masing – masing daerah. Oleh karena itu rencana – rencana 

pemerintah untuk melaksanakan tugas keuangan daerah perlu dibuat anggaran. 

Anggaran menurut Deddi (2006: 48) merupakan pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam 

ukuran finansial. Umumnya disusun untuk masa satu tahun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cermin dari pilihan – 

pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah.  

Untuk mengetahui apakah suatu daerah telah siap dalam menjalankan 

otonomi daerah dan penyusunan anggaran dengan baik dan tepat dapat 

dilakukan dengan suatu analisis terhadap kinerja pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Menurut Moh. Mahsun (2006: 145) kinerja dapat didefinisikan 

sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi. 

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan demikian, dalam 

penerapannya 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.  

Dalam koteks Pemerintahan Daerah, program kegiatan terkandung di 

dalam perencanaan strategic (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 

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 memiliki hak dan kewajiban 

untuk meminta pertanggungjawaban kepada 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. 

Berdasarka latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “ ANALISIS VALUE FOR MONEY 

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2007”. Fokus ini 

ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan 

menganalisis satu program pendidikan luar sekolah yang terdiri dari enam 

kegiatan dengan alas an karena adanya tuntutan era otoomi aerah terhadap 

pengukuran kinerja dan transparansi keuangan daerah. Diharapkan Dinas 

Pendidikan mengalami kemajuan untuk meingkatkan kinerjanya dalam 

bekerja di lingkungan pemerintah daeraha Kabupaten Sukoharjo.  

 
 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dikemukakan adalah bagaimana tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektifitas 



kegiatan dengan cara menilai Laporan Akuntabilitas Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2007. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dari analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 adalah : 

1. Meilai tingkat ekonomis sektor pendidikan; 

2. Menilai tingkat efisiensi sektor pendidikan; 

3. Menilai tingkat eektifitas sektor pendidikan. 

 
D. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada 

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2007  

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Dan hanya mengacu pada satu 

program yang terdiri dari enam kegiatan. Penulis tidaka dapat megaalisis 

seluruh kegiatan pada program pendidikan luar sekolah dikarenakan tiga dari 

sembilan kegiatan yang ada DPA – SKPD nya tidak lengkap. Sehingga 

penulis hanya mengambil enam kegiatan saja pada program pendidikan luar 

sekolah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada banyak 

pihak, yaitu: 



1.   Manfaat Teoritis  

      Manfaat teoritis yang akan diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Menambah wawasan  dan pengetahuan tentang keadaan Kinerja di 

Kabupaten Sukoharjo. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah atau menggali khasanah ilmu 

pengetahuan dan pengalaman serta merupakan sarana penerapan teori 

–teori yang diterima diperkuliahan dalam suatu kenyataan praktek. 

2.   Manfaat Praktis 

      Manfaat praktis yang akan diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

referensi bagi   siapa saja   yang membutuhkan atau menginginkan 

bahan referensi tersebut. 

b. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak – pihak yang terkait atau berhubungan guna 

membuat suatu kebijaksanaan dengan masalah keuangan daerah. 

3.   Manfaat bagi karyawan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo. 

      Sebagai bahan informasi dan acuan untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

bekerja    di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

4.   Manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 

      Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran untuk 

menganalisis keberhasilan kinerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat 

berjalan dengan baik sesuai tujuan. 

 



F. Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematika sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat 

penelitian  dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

       Bab ini menguraikan teori – teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian yang meliputi:  Akuntabilitas, Perencanaan Strategik, 

Pengukuran Kinerja, Value for Money, Evaluasi Kinerja, dan 

Tinjauan Penelitian Terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, objek 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini mencakup gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sukoharjo, dan hasil analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab – bab sebelumnya, dan saran - saran.  


