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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menjalankan

roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh

karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada

penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik,

sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada

masyarakat (Ramandei, 2009 : 1). Pemerintah adalah suatu organisasi yang

diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga

pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan

terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba. Sebagai lembaga

pemerintahan tujuan bukan mencari keuntungan tetapi semata-mata untuk

menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa

yang akan datang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

menetapkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi daerah

merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan

daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai

dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Adanya
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pemberian otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di

tangan pemerintah daerah (Bastian,2006 : 12)

Pemerintah Daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik setiap

tahun melakukan penyusunan anggaran. Untuk mengatur kegiatan

perekonomian daerah, maka suatu daerah harus membuat Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan digunakan sebagai dasar

untuk pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah (APBD) merupakan

amanat rakyat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi dan

kebutuhan masyarakat dalam satu tahun finansial tertentu yang dinyatakan

dalam mata uang. Perwujudan amanat rakyat di sisi pemerintah daerah ini

dinyatakn dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah

daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya, dengan

demikian penyusunan anggaran pemerintah daerah harus berorientasi pada

kepentingan masyarakat publik (Indra Bastian,2006).

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu

organisasi.Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal

yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran

merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi,

dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi

pemerintah.

Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap

pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada
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laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja

pemerintah daerah (SKPD). Penyusunan APBD berbasis prestasi atau kinerja

dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar

blanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal (Sem, 2012).

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ditetapkan dengan

peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan

keuangan daerah (PP No. 58 Tahun 2005).Dalam struktur pemerintah daerah,

satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban

melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan

satuan kerja.Sistem akuntansi disusun berdasarkan prinsip pengendalian

intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Satuan kerja pemerintah

daerah (SKPD) menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada

kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

daerah.Menteri Keuangan menetapkan Pernyataan Standar Akuntasi

Keuangan (PSAP No. 13) tentang Penyajian Laporan keuangan Badan

Layanan Umum.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal

juga dengan sebutan Sistem Manjemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA)

merupakan sistem yang terdiri dari bermacam-macam program

Penyusunan/Penganggaran APBD, Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan

Penyusunan Laporan Keuangan. Seiring dengan penerapan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
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Daerah serta Pemendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan

Pemendagri No. 59 Tahun 2007 No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Silalahi (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh anggaran

berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian kinerja satuan kerja

perangkat daerah di kota Dumai menunjukkan bahwa Anggaran berbasis

kinerja  berpengaruh positif terhadap  penilaian kinerja SKPD. Pemerintah

Dumai telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan

anggaran disetiap SKPD yang ada. Sistem akuntansi keuangan daerah, sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh positif terhadap

penilaian SKPD kota Dumai sehingga memudahkan untuk tercapainya

tujuan-tujuan organisasi.

Penelitian Rico,dkk (2014) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja,

sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah,dan penerapan good goverment terhadap penilaian kinerja satuan kerja

perangkat daerah di kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa Anggaran

berbasis kinerja  berpengaruh positif terhadap  penilaian kinerja SKPD.

Dengan demikian, semakin tinggi tingkat  implementasi Anggaran berbasis

kinerja  maka semakin tinggi pula Implementasi penilaian kinerja SKPD yang

dimiliki. Sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah,dan penerapan good goverment juga berpengaruh positif

terhadap penilaian SKPD.
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Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti tertarik melakukan

penelitian tentang “ PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA,

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM

INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP

PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA  PERANGKAT DAERAH”

yang pernah dilakukan oleh Silalahi (2012) di kota Dumai. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang

sebelumnya dilakukan di Dumai dan di kabupaten Indragiri Hulu dan

penelitian sekarang dilakukan di Surakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam

penelitian adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara anggaran berbasis kinerja terhadap

penilaian kinerja satuan kerja  perangkat daerah.?

2. Apakah terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap

penilaian kinerja satuan kerja  perangkat daerah.?

3. Apakah terdapat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangangan

daerah terhadap penilaian kinerja satuan kerja  perangkat daerah.?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah  diatas maka rumusan masalah dalam

penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara anggaran berbasis kinerja terhadap

penilaian kinerja satuan kerja  perangkat daerah

2. Untuk mengetahui  pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah

terhadap penilaian kinerja satuan kerja  perangkat daerah.

3. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi pengelolaan

keuangangan daerah terhadap penilaian kinerja satuan kerja  perangkat

daerah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam

menganalis mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem

akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi keuangan daerah

terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah secara

umum.
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2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas

pengetahuan serta wawasan mengenai Anggaran Berbasis

Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian

Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan

untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya

penelitian mengenai Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi

ini,maka penyusunan skripsi ini dibagi dalam 5 bab dengan sitematika

pembahasan seperti berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang menguraikan latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan skripsi.
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Bab kedua adalah tinjauan pustaka, berisi landasan teori, penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis dan model

penelitian.

Bab ketiga, metode penelitian, bab ini memuat uraian tentang desain

penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian serta

metode analisis data.

Bab keempat berisi pembahasan, pada bab ini memuat tentang

gambaran umum lokasi penelitian, pengujian data, pengujian hipotesis, dan

pembahasan hasil analisis data.

Bab kelima adalah penutup bab ini memaparkan kesimpulan,

keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil

pembahasan pada bab-bab sebelumnya.


