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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan 

baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi 

eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah 

daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai 

suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan 

akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Halim, 2007:47). 

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan 

diberbagaiorganisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintahan, dan juga 

perguruan tinggi. Demikian juga kinerja masuk dalam setiap aspek sosial 

ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini terlihat dari banyak organisasi yang 

memasukkan kata kinerja dalam visi dan misinya. Pencapaian kinerja tidak 

hanya diharapkan pada karyawan saja melainkan dalam jangka panjang mampu 

meningkatkan kinerja kelembagaan. 

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, 



2 

 

membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, serta 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).  

Dalam meningkatkan kinerja organisasi tidak terlepas dari berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang turut menentukan suatu 

organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja, baik yang teah dibuktikan 

secara empiris oleh peneliti-peneliti terdahulu maupun faktor-faktor yang 

belum dimasukkan dalam penelitian. Faktor yang pertama dalam 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. Pemahaman Sistem Akuntansi berperan dalam kegiatan yang akan 

dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) sekaligus mengukur kinerjanya. 

Pemerintah dalam mengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya 

mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif dengan 
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menunjukkan kinerja manajerial yang baik pula. Untuk mewujudkan hal 

tersebut dibutuhkan peran pengelola keuangan daerah dan SAKD. 

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah yaitu 

Pengawasan Internal. 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. Hal ini harus mendapat perhatian 

secara khusus dalam setiap kegiatan agar dapat terwujud atau setidaknya dapat 

mendekati suatu bentuk tujuan yang diinginkan. 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. 

Pengawasan dapat ditujukan ke dalam bidang internal maupun bidang 

eksternal. Pengawasan Internal merupakan pengawasan yang dilakukan dari 

dalam organisasi yang bersangkutan (Sujamto, 1986:81). Jika dirinci lebih 

lanjut, Pengawasan Internal ini pun dapat dibagi menjadi Pengawasan Internal 

dalam arti sempit dan Pengawasan Internal dalam arti luas. Pengawasan 
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Internal dalam arti sempit adalah Pengawasan Internal yang dilakukan oleh 

aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal departemen atau 

lembaga negara yang diawasi. Pengawasan Internal dalam arti luas adalah 

Pengawasan Internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari 

lembaga khusus pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah 

dan lembaga eksekutif. 

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good 

governance, kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi 

perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan 

yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan Internal ini dilakukan mulai dari proses  

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 

indikator yang telah ditetapkan. 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 
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kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. 

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 dan  

informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2004:30). 

Pengukuran kinerja pemerintah memiliki kaitan erat dengan 

akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, 

diperlukan manajemen kinerja yang baik. 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. Menurut Dwiyanto (2006:50) terdapat lima indikator 

pengukuran kinerja meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, 

responsibilitas, akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Penerapan berbagai 

aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep 
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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).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, terdapat beberapa 

masalah yang dapat dirumuskan, yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi terhadap kinerja Pemda? 

2. Bagaimana pengaruh Pengawasan Internal terhadap kinerja Pemda? 

3. Bagaimana pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap 

kinerja Pemda? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi terhadap kinerja 

Pemda. 
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2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pengawasan Internal terhadap 

kinerja Pemda. 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi pengelolaan keuangan 

daerah terhadap kinerja Pemda. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dan sebagai bahan 

pembelajaran dalam pembuatan skripsi mengenai pengaruh Sistem 

Akuntansi, Pengawasan Internal, dan transparansi pengelolaan keuangan 

daerah terhadap kinerja Pemda. 

2. Bagi Pemda terutama BKD Kabupaten Boyolali, dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan acuan dalam meningkatkan kinerja Pemda Kabupaten 

Boyolali. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai referensi atau rujukan dalam penelitian selanjutnya mengenai 

pengaruh Sistem Akuntansi, Pengawasan Internal, dan transparansi 

pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemda. 
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E. Sistematika Pembahasan 

 Sebagai arahan dalam memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian 

terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang 

digunakan, meliputi jenis penelitian, populasi, sampel dan 

metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengambilan data, variabel penelitian, dan teknik analisis 

data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat analisis data, hasil analisis, serta 

pembahasan atas hasil anaisis. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-

saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


