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PENGARUH SISTEM AKUNTANSI, PENGAWASAN INTERNAL, DAN 

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA 

PEMERINTAH DAERAH 

(Studi pada Badan Keuangan Daerah KabupatenBoyolali) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi, pengawasan 

internal, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemda. Jenis 

data yang digunakan adalah kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner. Sampel yang diteliti yaitu pegawai bagian anggaran, 

perbendaharaan kas, akuntansi, dan pengelolaan asetdi BKD Kabupaten Boyolali 

sebanyak 40 responden. Analisis data menggunakan program SPSS versi 25.0. Metode 

statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi dan transparansi pengelolaan 

keuangan daerah berpengaruh (signifikan), sedangkan pengawasan internal tidak 

berpengaruh (tidak signifikan) terhadap kinerja Pemda. 

 

Kata Kunci:sistem akuntansi, pengawasan internal, transparansi pengelolaan keuangan 

daerah, kinerja pemerintah daerah 

 

   Abstract 

 

This research aims to determine the influence of accounting system, internal 

supervision, and transparency of local financial management on local government 

performance. The type of data used is quantitative. Data collection is done using 

questionnaires. The samples studied were employees of the budget, treasury, 

accounting, and asset management department of BKD Boyolali district as many as 40 

respondents. Data analysis using SPSS program version 25.0. statistical method used to 

test hypotheses is multiple linear regression analysis. The results showed that the 

accounting system and transparency of regional financial management are influential 

(significant). While internal supervision has no effect (not significant) on the 

performance of local government  

 

Keyword: accounting system, internal supervision, transparency of local financial 

management, local government performance. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam 

strategi perencanaan suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian 

kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, 

termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan 

output yang berkualitas, membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, serta 
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menunjukkan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan sebuah 

organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari prespektif keuangan. Surplus atau defisit 

dalam laporan keuangan tidak menjadi tolak ukur keberhasilan dikarenakan sifat 

dasarnya yang tidak mencari profit. Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga 

harus diukur dari kinerjanya (Saefulloh, 2013:31).  

Untuk menunjang dan memperkuat kinerja, perlu dibuat Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah (SAKD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 ayat 1 yang dimaksud 

SAKD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan 

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.  

Pengawasan Internal merupakan suatu bentuk dari kegiatan pengawasan yang 

berfungsi untuk mengantisipasi, memonitor, dan menghindari kesalahan tugas-tugas 

organisasi agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan serta 

didukung dengan beberapa indikator untuk melakukan Pengawasan Internal. Menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Pengawasan 

Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 

pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.Inspektorat daerah 

memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan 

tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta 

program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, inspektorat 

daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi 

pelaksanaan. Dilihat dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, 

inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 
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Menurut Halim (2016:56) transparansi adalah memberikan informasi keuangan 

yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraaan pemerintah 

yang baik. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan 

tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dilakukannya transparansi tersebut, 

publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Transparansi berarti 

keterbukaan (opennsess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan 

aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan daninformasi 

lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan (Mardiasmo, 2004:30). 

Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 

dua pendekatan, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu 

sendiri dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau 

pengguna jasa organisasi publik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang 

ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan Pemda yang baik dan berpihak 

kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Pemda. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pengaruh Sistem 

Akuntansi, Pengawasan Internal, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 

terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Boyolali).” 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan  metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik 

dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2017:13). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di BKD Kabupaten 

Boyolali.Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 

methode, di mana dalam penelitian ini memilih bagian yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan daerah yaitubagiananggaran, bagianperbendaharaan kas, bagianakuntansi, dan 

bagianpengelolaanaset.  

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sugiyono 

(2017:193) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pegawai BKD 

Kabupaten Boyolali.Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data primer ialah 

melalui daftar pernyataan yang disebut kuesioner yang disebar langsung ke pegawai 

BKD Kabupaten Boyolali. Media kuesioner akan memberikan beberapa pilihan jawaban 

alternatif yang sesuai dengan proporsi dari masing-masing pernyataan. Metodeanalisis 

data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. 

 

3. HASIL DAN PENELITIAN 

Sampel dan Responden Penelitian. Sampel pada penelitian ini berjumlah 40 orang 

pegawai BKD Kabupaten Boyolali.  

Tabel 1. Karakteristik responden 

Bidang di BKD  Jenis Kelamin  Usia  Pendidikan  

Bidang Anggaran 13 Laki-laki 18 < 25 3 Diploma 10 

Bidang 

Perbendaharaan 

Kas 

9 Perempuan 22 25 – 34 8 Sarjana 24 

Bidang Akuntansi 8   35-45 19 Pascasarjana 6 

Bidang 

Pengelolaan Aset 

20   > 45 10 Diploma 10 

Total 40  40  40  40 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2021 

Hasil pengujian normalitas data menggunakan statistik Kolmogorov Smirnov 

menunjukkan bahwa nilai-nilai statistik yang diperoleh memiliki nilai sigifikansi lebih 

besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data sistem akuntansi, pengawasan 

internal, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja pemerintah terdistribusi 

normal. Hasil pengujian multikolinieritas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) 

menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF 

lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terdapat 
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multikolinieritas. Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Sprearman’s 

Rho menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 2. Persamaan Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1    (Constant) 6,268 1,875  3,344 0,002 

SA 0,154 0,056 0,278 2,730 0,010 

PI 0,160 0,116 0,150 1,389 0,173 

TPKD 0,604 0,146 0,566 4,135 0,000 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2021 

Dapat digambarkan hubungan variabel-variabel dengan persamaan regresi: 

 KPD = 6,268 + 0,154 SA + 0,160 PI + 0,604 TPKD + ε (1) 

Keterangan: 

KPD    = Kinerja Pemda  

SA    = Sistem Akuntansi 

PI     = Pengawasan Internal 

TPKD   = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 

ε    = Error 

Variabel sistem akuntansi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki 

nilai thitung > ttabel dan nilai signifikansi < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh sistem akuntansi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah 

terhadap kinerja Pemda. Untuk variabel pengawasan internal memiliki nilai thitung < ttabel 

dan nilai signifikansi < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

pengawasan internal terhadap kinerja Pemda. 

 Pengaruh Sistem Akuntansi terhadap Kinerja Pemda. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Sistem Akuntansi signifikan pengaruhnya terhadap Kinerja Pemda. 

Sistem Akuntansi mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan 

pemerintahan, oleh karena itu Sistem Akuntansi diupayakan untuk terus berjalan dalam 

meningkatkan Kinerja Pemda. Pemda sebagai pihak yang menjalankan roda 

pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat bertanggungjawab 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian semakin baik Sistem 

Akuntansi yang dijalankan oleh Pemda, maka akan semakin baik juga Kinerja Pemda. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Lintong, dkk (2017) dan Afrina (2015), 
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yang menunjukkan hasil penelitian bahwa Sistem Akuntansi berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Pemda. 

Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pemda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pengawasan Internal tidak signifikan pengaruhnya terhadap 

Kinerja Pemda. Pengawasan Internal adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan 

standar kegiatan dengan tujuan perencanaan, menyusun sistem informasi umpan balik, 

membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar, melakukan tindakan yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber dipergunakan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun pemerintah melakukan Pengawasan 

Internal, hal tersebut tidak berpengaruh secara penuh terhadap Kinerja Pemda. Tidak 

adanya pengaruh yang signifikan dari Pengawasan Internal disebabkan karena 

pengawasan tidak intensif dilakukan serta tidak disosialisasikan hasilnya kepada para 

staf/ pegawai Pemda, khususnya pada BKD Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Lintong, dkk (2017), yang menunjukkan hasil penelitian 

bahwa Pengawasan Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemda, 

namun bertolak belakang dengan penelitian Sukmana dan Anggasari (2009), yang 

menunjukkan hasil penelitian bahwa Pengawasan Internal berpengaruh secara parsial 

terhadap Kinerja Pemda. 

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 

signifikan pengaruhnya terhadap Kinerja Pemda. Secara teoritis pemerintah harus 

menangani dengan baik kinerjanya dengan memperhatikan dua aspek transparansi, yaitu 

komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. 

Transparansi harus seimbang, juga menyangkut kebutuhan akan kerahasiaan lembaga 

maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Semua kegiatan 

pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan dilakukan dengan terbuka dan 

dipublikasikan ke masyarakat melalui papan pengumuman maupun media masa yang 

ada di Kabupaten Boyolali. Dengan demikian Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang baik dapat meningkatkan Kinerja Pemda pada SKPD khususnya di BKD 

Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Auditya (2013) 
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dan Wiguna, ddk (2015) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemda. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,  

diperoleh simpulan bahwa: Sistem Akuntansi berpengaruh (secara statistik signifikan) 

terhadap kinerja Pemda, sehingga H1dalam penelitian ini diterima. Pengawasan Internal 

tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap kinerja Pemda, sehingga 

H2 dalam penelitian ini ditolak. Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh 

(secara statistik signifikan) terhadap kinerja Pemda, sehingga H3 dalam penelitian ini 

diterima. 

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

menghambat jalannya penelitian, yaitu: Jumlah sampel yang diambil hanya pada empat 

bidang yang ada di BKD Kabupaten Boyolali yaitu bidang anggaran, bidang 

perbendaharaan kas, bidang akuntansi, dan bidang pengelolaan aset, sehingga hasilnya 

tidak bisa digeneralisasi untuk organisasi lain. Penelitian ini akan menunjukkan hasil 

yang berbeda pada organisasi lain. Kemungkinan adanya responden yang bias yang 

disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya responden tidak menjawab secara serius dan 

peneliti tidak mengetahui apakah yang mengisi kuisioner benar-benar responden yang 

bersangkutan dikarena masa pandemi covid 19 yang mengharuskan beberapa pegawai 

BKD Kabupaten Boyolali bekerja dari rumah. Metode yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah survei melalui kuesioner. Peneliti tidak melakukan 

wawancara secara langsung terhadap responden dan peneliti tidak terlibat langsung 

dalam aktivitas di BKD Kabupaten Boyolali, sehingga simpulan hanya diambil 

berdasarkan data yang telah di ambil melalui penggunaan instrumen secara tertulis.

 Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan untuk pertimbangan pada 

penelitian selanjutnya, yaitu: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas 

populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah SKPD, sehingga diperoleh hasil 

penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. Penelitian selanjutnya disarankan 

menambahkan metode pengumpulan data wawancara sehingga informasi yang didapat 

lebih akurat dan lengkap. Penelitian selanjutnya disarankan dapat menambahkan 
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variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja Pemda seperti implementasi 

financial audit, good governance, dan peran auditor internal. 
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