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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan 

manajemen pemerintah pusat dan daerah (propinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut 

dinilai penting karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan 

manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut 

secara efektif dan efisien. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah 

akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, 

kinerja unit kerja, kinerja instansi dan juga kinerja pemerintahan secara 

keseluruhan (Pratama, 2014). 

Anggaran menjadi sangat penting di pemerintah daerah karena anggaran 

berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah 

dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan dokumen 

atau kontrak politik antara pemerintah dan  DPRD sebagai wakil rakyat untuk 

masa yang akan datang. 

Anggaran pada prinsipnya digunakan sebagai pedoman kerja, peng-

koordinasian kerja, dan pengawasan kerja (Munandar, 2001:10). Anggaran 

semestinya direalisasikan kepada masyarakat agar perekonomian masyarakat 

bergerak sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran. Dalam segi 

tanggung jawab, pemerintah harus menerapkan sistem dan pelaksanaan
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pengawasan yang efektif dan efisien, agar mampu mendeteksi adanya kesalahan, 

kebocoran dan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian pada anggaran 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 

Menurut Sugiharto (2014), pengalokasian dana yang efektif yaitu setiap 

pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang mengarah pada pencapaian  sasaran 

dan tujuan stratejik yang dimuat dalam dokumen perencanaan stratejik daerah. 

Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien berarti pencapaian sasaran dan 

tujuan stratejik tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling minimal 

dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian 

pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan 

anggaran berbasis kinerja dalam  penyusunan  anggaran pemerintah  daerah.  

Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam kegiatan rencana kinerja 

instansi pemerintah harus menaati unsur-unsur angaran kinerja agar dapat 

dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan 

anggaran berbasis kinerja. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja untuk 

mendukung terciptanya akuntabilitas pada instansi pemerintah sebagai pelak-

sanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam organsisasi sektor publik harus 

memenuhi beberapa aspek dalam akuntabilitas kinerja (Endrayani, dkk, 2014) 

Penyusunan anggaran berbasis kinerja didasarkan pada target kinerja 

yang ingin dicapai. Target kinerja tersebut diperinci dalam bentuk indikator 

kinerja yang merupakan target prestasi kerja dari pengelola anggaran. Pada 

sistem penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan pengelola anggaran untuk 
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menspesifikasikan sasaran yang ingin dicapai, mempertimbangkan alat untuk 

mencapainya, menetapkan indikator, dan melakukan analisis biaya manfaat 

(Pratama, 2014) 

Endrayani, dkk, (2014), menjelaskan bahwa penerapan anggaran berbasis 

kinerja adalah bentuk reformasi anggaran untuk memperbaiki proses pengang-

garan. Sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dampak dari anggaran 

berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah terkait sebagai fungsi pemberi 

pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting 

di lingkungan pemerintah daerah. 

Buku pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diterbitkan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005 menya-

takan bahwa tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis 

kinerja membawa konsekuensi yang harus disiapkan, beberapa faktor keber-

hasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu: 

1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 

2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus. 

3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut. 

4. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas. 

5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.  
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Anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) merupakan 

sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan  

dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006:171). 

Diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah diharapkan dapat digunakan 

secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Untuk 

menghadapi tuntutan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai 

wakil rakyat menghasilkan beberapa ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1997, 

tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber 

daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Ardiansyah (2010), menjelaskan pengawasan merupakan salah satu 

fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian 

tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, 

efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat di-

gunakan untuk Sebagaimana pada Ketetapan Nomor IX/MPR/1998 tentang 

penyelenggaran negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

maka pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian, 

melalui sosialisasi keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara 

No.KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan dalam 

penyelenggaraan pemerintah ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah 

satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara 
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dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju 

terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. 

Baswir (2000:123), menjelaskan pengawasan preventif adalah peng-

awasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Pengawasan 

preventif  pada  dasarnya  dilakukan  untuk mencegah  terjadinya  penyim-

pangan-penyimpangan dalam kegiatan. Tipe pengawasan preventif sangat diper-

lukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain 

sistem harus menekankan  pengendalian mereka pada pengawasan preventif 

karena merupakan hal yang lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antar 

manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul daripada men-

deteksi dan mengoreksi pemasalahan setelah terjadi. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan fungsi 

pengawasan untuk menjamin keamanan atas kekayaan dan keuangan baik  

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah saat ini adalah dengan melakukan pengawasan fungsional, 

yang harus dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap 

pelaksanaan dan pelaporannya saja. Pengawasan fungsional adalah pengawasan 

yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan 

fungsional pada pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah 

(Bawasda) atau yang lebih dikenal dengan Inspektorat yang melakukan 

pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, pada Inspektorat khususnya 

mengenai pengawasan fungsional pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar 
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dapat memenuhi tujuan efektifitas pengelolaan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. (Inspektorat Kota Bandung, 2008 ). 

Baswir (2000:118), menjelaskan pengedalian keuangan negara adalah 

segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan 

sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena 

yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran 

negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula 

dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pene-

rimaan-penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak 

menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. 

Penelitian Pratama (2014), menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis 

kinerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran dan 

pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

anggaran. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013), 

yaitu menyimpulkan bahwa pengawasan preventif berpengaruh terhadap 

efektifitas pengendalian anggaran. Penelitian Wati (2011) menyimpulkan bahwa 

pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung dan dijelaskan variabel lain di 

luar variabel pengawasan fungsional Arah hubungan positif antara pengawasan 

fungsional dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa 

semakin baik pengawasan fungsional akan membuat efektivitas pengelolaan 
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keuangan daerah semakin tinggi.Sebaliknya, semakin tidak baik pengawasan 

fungsional akan membuat efektivitas pengelolaan keuangan daerah makin turun. 

Dengan memperhatikan penjelasan dalam latar belakang, penulis 

mengambil judul penelitian “Pengaruh Pengangaran Berbasis Kinerja, 

Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas 

Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah”. (Studi Empiris Pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan). 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Penganggaran 

Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Fungsional 

berpengaruh terhadap Efektifitas pengendalian Anggaran di SKPD Kabupaten 

Grobogan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian  ini adalah : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja 

terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran di SKPD Kabupaten 

Grobogan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengawasan Preventif terhadap 

Efektifitas Pengendalian Anggaran di SKPD Kabupaten Grobogan. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengawasan Fungsional ter-

hadap Efektifitas Pengendalian Anggaran di SKPD Kabupaten Grobogan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaat  penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh 

penganggaran berbasis kinerja, pegawasan preventif dan pengawasan 

fungsional terhadap efektifitas  pengendalian  anggaran. 

2. Bagi SKPD dapat menjadi masukan dalam efektifitas pengendalin anggaran 

organisasi dengan memperhatikan pengaruh penganggaran berbasis kinerja, 

pengawasan preventif dan pengawasan fungsional. 

3. Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian  dibidang  

akuntansi sektor publik pada masa yang akan datang. 

E.  Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian sistematika penulisan 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini memaparkan mengenai dasar-dasar yang digunakan sebagai 

landasan penelitian yang terdiri dari berbagai literatur yang berkaitan dengan 

masalah penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yang 

kemudian digunakan sebagai acuan dalam pengambilan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memaparkan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data,  

dan interpretasi hasil. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisa data, 

saran, dan keterbatasan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


