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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas 

dari anggaran pemerintah daerah, sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009), 

yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, 

adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran merupakan 

alat perencanaan manajerial dalam bentuk keuangan yang berisi aktivitas-

aktivitas yang akan dilakukan selama periode waktu tertentu sebagai acuan 

kegiatan organisasi dan menunjukkan tujuan organsiasi. Anggaran diperlukan 

dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai 

kejelasan sasaran anggaran yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk 

menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Lingkup sektor publik di 

Indonesia mengenal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD). RAPBD diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan 

daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Rancangan tersebut memuat pos-pos pendapatan dan belanja yang menjadi 

sasaran atau target yang hendak dicapai selama satu tahun. 

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan 

pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-

pihak yang berkepentingan (Halim, 2004). Dalam menghadapi akuntabilitas 

tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, 
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pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem 

pelaporan. Menurut Mahsun dkk (2006), akuntabilitas publik berarti 

pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial 

pemerintah kepada pihakpihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi 

informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk 

diberi informasi dan hak untuk didengar informasinya. Selain itu, akuntabilitas 

dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 

dalam Wulandari, 2013). Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah 

dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar 

pertanggungjawabannya terhadap publik. Secara umum, tujuan pelaporan 

keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan 

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan. Sehingga dalam hal ini 

akuntabilitas publik sangat penting untuk pertanggungjawaban pemerintah 

terhadap masyarakat. 

Halim, (2004) secara ringkas mengatakan akuntabilitas publik adalah 

pemberian informasi dan pengungkapan atas akivitas kinerja keuangan 

pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan 
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pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan 

kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, 

konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan 

kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, 

yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan 

pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. 

Partisipasi memberikan dampak positif terhadap perilaku karyawan, 

meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerjasama 

diantara para manajer. Bentuk keterlibatan bawahan/pelaksana anggaran disini 

dapat bervariasi, tidak sama satu organisasi dengan yang lain. (Siegel dan 

Ramana uskas-Marconi, 2009) 

Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di pemerintahan daerah, 

karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintahan yang dikaitkan 

dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. 

Anggaran merupakan dokumen atau kontrak politik antarapemerintah dan 

DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009) 

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran 

ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut 

dapat dimengerti oleh orang bertanggung jawab atas pencapain sasaran 

anggaran tersebut. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat 

pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak 

langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab 
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tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran 

anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan 

dalam penyusunan target-target anggaran (Chici, 2013) dalam Yuliyanti, 

Hardi, dan Rusli (2014). 

Pengendalian merupakan suatu proses melalui mana manajemen suatu 

organisasi membuat keyakinan yang beralasan bahwa sumber daya digunakan 

secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, 

pelaporan keuangan andal, dan kebijakan, hukum, dan peraturan yang relevan 

diikuti. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan 

merata dapat dilakukan apabila dilakukan pengendalian manajemen yang baik. 

Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan 

(financial control) dengan memanfaatkan sistem akuntansi (Darma, 2004) 

dalam Yuliyanti, Hardi, dan Rusli (2014).  

Dalam penelitian Indraswari (2010) menunjukkan bahwa pengendalian 

akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Namun demikian, penelitian Mei Anjarwati (2012) dan Netty 

(2011) mengatakan bahwa pengendalian akuntansi juga tidak memiliki 

pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Akuntabilitas kinerja suatu instansi juga tidak terlepas dengan adanya 

desntralisasi. Desentralisasi  adalah  proses penentuan  kegiatan,  penentuan  

nilai, penentuan orang yang bertanggung jawab atas  program  dan  kegiatan,  

menentukan prioritas program dan kegiatan. Organisasi desentralisasi  secara  

umum  ditujukan dengan  pengambilan  keputusan  yang terjadi  dalam  
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organisasi.  Dalam sentralisasi yang baik, sebagian keputusan diambil  pada  

tingkat  hirarki  organisasi yang  tertinggi,  dan  apabila  sebagian otorisasi  

didelegasikan  pada  level  yang rendah dalam organisasi, maka organisasi 

tersebut lebih desentralisasi. 

Penelitian dari Bangun (2009) tentang Pengaruh Partisipasi 

Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasi 

Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai 

variabel pemoderasi (Studi Pada Pada Pemerintah Deli Serdang). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh siginifikan 

terhadap kinerja manajerial SKPD. 

Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan 

pengawasan fungsional yang efektif. Pada pemerintah daerah terdapat aparat 

pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten ata                                                              

u kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan 

apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, 

tujuan, sasaran dan program yang ditentukan. Tujuan dari akuntabilitas itu 

sendiri adalah untuk memberikan dan menyajikan beberapa informasi yang 

diperlukan dan dimengerti oleh pihak yang berkepentingan terutama 

masyarakat. Pelaporan kinerja disini meliputi bagaimana kinerja yang 

dilakukan oleh pegawai sektor publik berdasarkan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Wulandari (2013) menguji tentang pengaruh 

pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada 

pemerintahan kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
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pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas 

publik yang artinya bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka akan 

terjadi peningkatan akuntabilitas publik. 

Untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam 

mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem 

pelaporan yang baik. Indraswari (2010). mengemukakan, laporan yang baik 

adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Pemerintah 

berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya 

yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan 

politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2009) 

berpendapat, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk 

memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk 

mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah 

ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang 

sejenis jika ada. 

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor 

publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas 

lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam keberhasilan 

akuntabilitas pada sektor sektor publik dibutuhkan suatu kejelasan sasaran dan 

tujuan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seiring dengan munculnya 

tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan 

kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam 
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menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggung-

jawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan pengawasan 

terhadap organisasi sektor publik tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, 

dengan adanya pengawasan yang baik maka akan dihasilkan suatu pelaporan 

yang baik pula. Hal ini meningkatkan motivasi pegawai dalam meningkatkan 

kinerjanya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga 

kinerja yang dihasilkan dapat dipertangungjawabkan kepada masyarakat 

publik., 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mei Anjarwati 

(2012) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian 

Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Perbedaan lain terdapat pada populasi yang digunakan. Populasi 

dari penelitian ini adalah pegawai struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di wilayah Kota Surakarta. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Mei Anjarwati yang melakukan penelitian pada SKPD di Tegal dan Pemalang. 

Selain itu penulis juga menambahkan tiga variabel baru, yaitu Partisipasi 

anggaran, Desentralisasi dan Pengawasan fungsional. 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada SKPD dikarenakan 

kegiatan badan dan dinas secara langsung berhubungan dengan pelayanan 

kepada masyarakat dan juga merupakan satuan kerja pemerintah yang 

menyusun, menggunakan, dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai 

pelaksana anggaran dari pemerintah daerah. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Akuntabilitas Kinerja Keuangan Satuan 

Kerja PerangkatDaerah Kota Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian 

ini dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Apakah partisipasi sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja keuangan pemerintah daerah? 

2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja keuangan pemerintah daerah? 

3. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja keuangan pemerintah daerah? 

4. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah? 

5. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah? 

6. Apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh bukti empiris mengenai:  
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1. Analisis pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah 

2. Analisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

3. Analisis pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

4. Analisis pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

5. Analisis pengaruh desentralisasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan 

pemerintah daerah 

6. Analisis pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

menganalis mengenai anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dan ilmu akuntansi sektor publik secara umum. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

  




