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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin 

pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal. Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan 

otonomi daerah yang menimbulkan pergeseran sistem pemerintahan Republik 

Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, yang berimplikasi pada tuntutan 

otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata harus diberikan 

pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya undang-undang ini diganti dan 

disempurnakan  dengan UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. 

Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke 

pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). 

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik (Pusdiklatwas BPKP, 2011: 2). Sebagai asas umum, akuntabilitas 

penyelenggaraan negara menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 
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kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. 

  Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari 

anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo 

(2004) yang mengatakan wujud dari penganggaran otonomi daerah adalah 

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

adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran merupakan 

alat terpenting bagi pemerintah untuk mengerahkan pembangunan sosial 

ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran 

anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran 

ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut 

dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran 

anggaran tersebut. Adanya  sasaran  anggaran yang  jelas  akan  memudahkan  

individu  untuk  menyusun target-target  anggaran. Selanjutnya target 

anggaran disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Dengan 

demikian, kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah 

daerah. 

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

merata dapat terwujud apabila dilakukan pengendalian manajemen yang baik. 

Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan 

(financial control) dengan memanfaatkan sistem akuntansi (Hill, 1988). 

Pengendalian akuntansi suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa 
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langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta 

integritas dari aktivitas-aktivitas organisasi (Hansen Moven, 2012). 

Pengendalian akuntansi merupakan sistem yang menekankan pada tindakan 

pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak disengaja) dan 

ketidakberesan (sengaja). 

  Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem 

pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan 

(kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat 

menilai kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan 

dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan 

ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Pemerintah daerah harus dapat menyediakan informasi akuntansi yang akurat, 

relevan, tepat waktu, dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan 

(LAN dan BPKP, 2000: 15). 

  Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan 

teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya 

(Thomson et.al, 1991). Sistem informasi yang didukung Teknologi Informasi 

dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem 

informasi yang efektif. Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 

2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka 

mewujudkan akuntabilitas dan transparasi dalam instansi pemerintahan, 
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penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus 

dipenuhi, untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan 

efesien. Pemanfaatan teknologi yang efektif dapat meningkatkan kinerja. 

Penelitian Ali Zakiyudin dan Suyanto (2015) merupakan acuan penelitian. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali 

Zakiyudin dan Suyanto (2015) dalam beberapa hal.  Pertama, lokasi penelitian 

Ali Zakiyudin dan Suyanto (2015) pada Inspektorat Jendral Kementrian 

Agama RI. Sedangkan lokasi penelitian ini di OPD Kabupaten Karanganyar. 

Kedua, variabel independen yang digunakan dalam penelitian Ali Zakiyudin 

dan Suyanto (2015) terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu kejelasan sasaran 

anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sedangkan 

penelitian ini menambah 1 (satu) variabel independen yaitu pemanfaatan 

teknologi informasi, sehingga penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel 

independen, yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem 

pelaporan, dan pemanfaatan teknologi informasi. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dan Dian (2012) 

mengungkapkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian yang diungkapkan oleh Netty Herrawati (2014), Ali Zakiyudin dan 

Suyanto (2015), dan Eko Setiawan (2013) dan tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Darwanis dan Sephi Chairunnisa (2013) yang 

mengungkapkan hasil bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Netty Herawatti (2014) mengungkapkan 

bahwa Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabiitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Eko Setiawan (2013), dan Nuraini dan Dian (2012) dan tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Wahyuni, Raja Adri, dan Enni 

Savitri (2013) yang mengungkapkan bahwa Pengendalian Akuntansi tidak 

berpengaruh  terhadap Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan  Ali Zakiyudin dan Suyanto (2015) 

yang mengemukakan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wahyuni, Raja Adri, dan Enni Savitri (2013), Nuraini 

dan Dian (2012) dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Eko 

Setiawan (2013) yang mengungkapkan bahwa Sistem Pelaporan tidak 

berpengaruh  terhadap Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Irine Chintya (2015) menunjukkan 

bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Rofika dan 

Ardianto (2014) dan Engrinaen Mauliziska (2015) menunjukkan hasil yang 

berbeda, dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pemanfaatan 

Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Karena ketidak konsistenan hasil dari penelitian 

sebelumnya, sehingga penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat 
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mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih relevan untuk 

diteliti kembali. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan judul penelitian sebagai 

berikut: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi 

Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah? 

2. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah? 

3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah? 

4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengendalian Akuntansi 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pelaporan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi 

Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam 

perkuliahan dan agar dapat mengetahui apakah kejelasan sasaran 

anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah, penelitian ini  diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pemerintah daerah agar lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan  memberikan 

kontribusi informasi serta landasan penelitian selanjutnya mengenai 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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b. Bagi peneliti, diharapkan dapat membantu untuk menambah 

wawasan ilmu pengatuan mengenai akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu 

bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. 

 

E. Sistematika Penullisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal 

pokok sehubungan dengan penelitian yang meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait 

dengan topik penelitian yaitu tentang teori stakeholder dan 

penjabaran dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian 

menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel, data dan 
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sumber data yang dipakai dalam penelitian, definisi operasional 

dan variabel penelitian, serta teknik analisis data yang akan 

dipakai.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang 

digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat 

analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya. 

 


