
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25

tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi

yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada

pemerintah daerah. Selanjutnya, undang-undang ini diganti dan disempurnakan

dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undanganan. Otonomi daerah

yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah

dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan

memperhatikan beberapa hal, antara lain : anggaran, pengendalian akuntansi, dan

sistem pelaporan. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bias

lepas dari anggaran pemerintah daerah.



Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas publik pemerintah, maka

dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan,

penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi

dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran.

Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan

agar terwujud pemerintah yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintah yang

efektif, efisien, profesional dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima

dalam peroses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan

meningkatkan akuntabilitas publik.

Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor

17 tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan

penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran

disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki

proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja karena

penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan

anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. Serta ketentuan penerapan

anggaran berbasis kinerja telah dinyatakan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006

dan diubah lagi dengan Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA-SKPD). Dengan

disusunya RKA-SKPD berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis



kinerja dan akuntabilitas. Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang

optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus

berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif didalam pelaksanaannya dan

mencapainya suatu hasil (outcome). Kemudian melalui penerapan anggaran berbasis

kinerja tersebut, Instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran

kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang

dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil).

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan yang dibuat dalam bentuk

keuangan. Anggaran berisi aktifitas-aktifitas yang akan dilakukan selama priode

waktu tertentu sebagai acuan kegiatan pemerintah dan menunjukan tujuan kegiatan

operasi. Pemahaman terhadap tujuan anggaran dan informasi tentang seberapa banyak

tujuan anggaran memberi dasar bagi pembuat anggaran dalam mengukur efisiensi,

Mengidetifikasi masalah, dalam hal pembiayaan. Anggaran juga merupakan alat

penentuan bagi pemerintah dalam melakukan pengendalian, koordinasi, komunikasi,

penilaian dan motivasi

Kepala perwakilan BPKP Provinsi Riau, Mulyana (Selasa, 17 Desember 2013)

menyatakan bahwa “Kemajuan dalam pembangunan sarana fisik di Bagan Siapi-api

dan Kabupaten Rokan Hilir semestinya diimbangi dengan peningkatan dalam kualitas

pengelolaan pemerintahan dan akuntabilitas keuangan daerahnya”.

Tuntutan akuntabilitas terhadap penyelanggaraan pemerintahan berjalan

seiring dengan semakin luasnya sistem pemerintahan yang berbasis otonomi daerah di



Indonesia. Menanggapi tuntutan akan perlunya akuntabilitas publik, pemerintah

Indonesia telah melakukan usaha dengan membuat peraturan-peraturan yang

mendukung terselenggarannya akuntabilitas bagi pemerintah daerah. Peraturan-

peraturan itu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah juga menetapkan PP Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti PP No.

105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan itu diharapkan mampu

meningkatkan akuntabilitas publik yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan

otonomi daerah.

Berbagai penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya atau peneltitian

terdahulu mengenai pengaruh anggaran yang diantaranya dilakukan oleh Hindri

Asmoko Tahun 2006 dengan judul penelitian Pengaruh Penganggaran Berbasis

Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan hasil penelitian bahwa

Penganggaran Berbasis Kinerja mempunyai pengaruh positif secara signifikan

terhadap efektivitas pengendalian keuangan, Indraswari Kusumaningrum Tahun 2010

dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian

Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang melakukan penelitian pada Provinsi Jawa Tengah mendapatkan hasil penelitian

bahwa menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kiki Kurniawan Tahun



2011 dengan judul penelitian Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang melakukan penelitian pada Wilayah

Periangan mendapatkan hasil penelitian bahwa menunjukan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan persamaan

regresi Y=4,945+0,697X.

Akuntabilitas oleh pemerintah daerah sangat penting karena merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola

dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Dalam konteks demokrasi,

masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah

berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas

pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja

pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik.

Scott (1997) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh

kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dengan demikian sejauh mana

tingkat pengungkapan kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas pemerintah

menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan pemerintahan daerah.

Penelitian ini mencoba memperluas pembahasan mengenai hubungan antara

anggran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik. Termotivasi dari hasil

penelitian terdahulu, penelitian ini mengkomfirmasi kembali apakah anggaran berbasis

kinerja mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas publik instansi pemerintah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memilih Sekretaris Daerah



Bagian Keuangan Kabupaten Rokan Hilir sebagai objek penelitian, sampel penelitian

seluruh pegawai Sekretaris daerah Bagian Keuangan  Kab Rokan Hilir dari jabatan

tertinggi sampai jabatan terendah.

Berdasarkan uraian di atas, dan mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah maka penulis tertarik melakukan analisis dan penelitian dengan

judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik

pada Iinstansi Pemerintah Daerah”

1.2 Perumusan Masalah

Pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah

dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja

finansial kepada stakeholder-nya untuk menciptakan akuntabilitas kinerja.

Undangundang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004

mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas maka dapat dirumuskan suatu

permasalahan, yaitu: Apakah Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh Terhadap

Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah.

1.3 Tujuan dan Mamfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

seberapa besar Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik

Instansi Pemerintah.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:



1. Memberi mamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan peneliti mengenai

pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntablitas publik pada istansi

pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Dapat memberi manfaat dalam pengambilan keputusan di pemerintah

Kabupaten Rokan Hilir untuk mempertimbangkan aspek anggaran berbasis

kinerja dalam pencapaian akuntabilitas publik

3. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti yang ingin

meneliti hal serupa dimasa yang akan datang.

1.4 Sitematika Penulisan

Secara garis besar peneliti membagi skripsi ini kedalam lima bab pembahasan,

dimana tiap bab dibagi dalam beberapa sub-sub bab, yang masing-masing bab dan

sub-sub bab dalam sistematika penulisan secara ringkas diuraikan seperti berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan-landasan teoritis yang menjadi acuan dasar dari

perumusan masalah, kerangka pemikiran dan model penelitian yang pada

akhirnya melahirkan hipotesis yang digunakan untuk mengungkapkan

pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN



Bab ini menguraikan rangkaian metodologi penelitian yang terdiri dari

sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data,

identifikasi dan pengukuran variabel serta metode statistic yang

digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN DAN HASIL

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menguraikan,

menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan pembahasan

pada bab sebelumnya.




