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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good  governance merupakan prasyarat  bagi  setiap  pemerintahan  untuk 

mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dan mencapai  tujuan  serta  cita-cita  bangsa. 

Khususnya  yang  menganut  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan 

pemerintahan  baik  pusat  maupun  daerah (Wandari, 2015). Sejak  diberlakukannya  

otonomi  daerah secara  efektif,  banyak  perubahan  yang terjadi pada negara 

Indonesia yang menjadi sorotan,  yaitu  bersifat  signifikan  dan fundamental. Hal  

ini  tertuang sebagaimana yang  dijelaskan  dalam  UU  No.  22/1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  

Pemerintah  Pusat  dan  Daerah. Selanjutnya  implementasi  otonomi  daerah ini  

mendapat  sambutan  dengan  adanya pengesahan  UU  No.  32/2004  tentang 

Pemerintahan  Daerah  UU  No.  33/2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Adanya  perubahan  paradigma pemerintah  dari  sentralistik  (terpusat)  ke 

desentralistik  (otonomi  daerah)  memengaruhi  dinamika  penyelenggaraan 

pemerintah  daerah  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  baik  dan  berwibawa 

(good  governance),  selain  itu  membawa konsekuensi  bagi  daerah  dalam  bentuk 

pertanggungjawaban  atas  pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang 

efektif dan  efisien.  Dengan  pengalokasian  dana 
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secara  baik, maka  akan  berimplikasi  pada pembangunan  daerah  dapat  berjalan sesuai yang 

diharapkan. 

Good Corporate Governance adalah suatu penyelenggaraan negara yang mengarah 

kepada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah-

masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi, yang berlaku bagi semua orang di 

bawah sistem demokrasi. (Ulum dan Sofyani, 2016:32) 

Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabel, 

transparan, dan bertanggungjawab. Akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban 

tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah. Wujud dari 

akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dalam pelayanan 

masyarakat adalah dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban (Mulya, 2014). Pentingnya 

akuntabilitas dan transparansi ini terlihat pada Kepres No. 7 Tahun 1999 di mana pemerintah 

mewajibkan setiap instansi pusat maupun daerah sampai esselon II untuk menerapkan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Sehubungan pentingnya keterbukaan informasi tentang kegiatan dan 

aktivitas Pemerintah Daerah, diterbitkan juga Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 

(UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah. 

Kinerja berlandaskan prinsip-prinsip good governance diperlukan agar pemerintah 

daerah dapat menyusun RAPBD sesuai anggaran berbasis kinerja (Piers dan Nizam, 2008). 

Dalam pengelolaan keuangan daerah, utamanya dalam konteks otonomi daerah, konsep value 

for money merupakan jembatan yang mengantarkan pemerintah daerah mencapai good 

governance. Dengan kata lain, pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, 

efektif, dan efisien. Kinerja anggaran merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada 

output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi. Kinerja Instansi 
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Pemerintah dalam penyusunan anggaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian 

dalam penganggaran. Pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money 

atau pengawasan atas kinerja output. Value for money harus dioperasionalkan dalam 

pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, value for money 

merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai good governance yaitu 

Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien.  

Hubungan akuntabilitas dengan kinerja anggaran berkonsep value for money, peneliti 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Garini, 2011 dalam Wandari, 2015 yang 

menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep 

value for money. Jika semakin kuat penerapan akuntabilitas, maka semakin tinggi pula kinerja 

anggaran berkonsep value for money. Hal ini dikarenakan untuk menghasilkan kinerja 

anggaran yang baik dibutuhkan pertanggungjawaban anggaran agar dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang diharapkan.  

Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

sebagai kedaulatan tertinggi. (Garini, 2011 dalam Wandari, 2015). Transparansi keterbukaan 

dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja anggaran yang berkonsep value for 

money untuk menghasilkan anggaran yang diharapkan (Mulya, 2014). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin kuat transparansi, maka semakin tinggi pula kinerja anggaran 

berkonsep value for money. 

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan 

yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan internal). 

Pengawasan internal memberikan keyakinan yang memandai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 
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Efisiensi dan efektivitas merupakan elemen utama dari kinerja anggaran berkonsep value for 

money pada organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2002). Mulya (2014), menyatakan bahwa 

pengawasan internal  berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep value for 

money. 

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan anggaran saat ini adalah menguatnya 

tuntutan pelaksanan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik 

seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah 

kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut (Mulya, 2014). Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus 

informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi 

perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus 

memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 

Luwu Timur merupakan Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Luwu 

Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur berdiri pada tahun 2003 berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 

tanggal 3 Mei 2003 yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan, dan baru saja memperoleh opini 

audit WTP (wajar tanpa pengecualian) untuk periode 2015. Seperti yang dikutip dari “ LUTIM, 

BKM — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Penyerahan piagam 

tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa 20 

Desember. Penerimaan piagam Opini WTP tersebut diterima Wakil Bupati (Wabup) Luwu 

Timur, Irwan Bachri Syam bersama dengan 16 kabupaten dan kota lainnya yang ada di 

Sulawesi Selatan. Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam mengatakan, penghargaan 
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yang berhasil diterima tersebut sebagai bukti kalau pemerintahaan yang dinakhodai Bupati 

Luwu Timur, HM Thorig Husler bersama dengan jajaran telah menerapkan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran”. Capaian Opini WTP Kabupaten Luwu Timur 

tersebut menjadi empat kali, dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga 

meraih predikat serupa pada Tahun 2015 lalu atas hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 

2014, serta Tahun 2013 Aatas LKPD Tahun Anggaran 2012 dan Tahun 2012 atas LKPD Tahun 

Anggaran 2011. 

Namun pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Luwu Timur kurang 

memuaskan. Seperti yang di kutip dalam http://www.TribunLutim.com “Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur memperoleh predikat C dengan nilai 48.04 untuk hasil 

evaluasi akuntabilitas kinerja instansi tahun 2016. Penilaian dikeluarkan Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Informasi 

disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Luwu Timur Bahri Suli dalam Sosialisasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lakip), di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Senin (6/3/2017).” 

Berdasarkan uraian di atas, Good Governance merupakan suatu tata penyelenggaran 

pemerintah yang baik dengan menggunakan perumusan kebijakan sebagai sarana untuk 

mengatasi masalah-masalah sosial maupun sistem nilai yang timbul dari adanya aktivitas 

organisasi, yang dimana kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang di bawah sistem 

tersebut. Dari 8 prinsip-prinsip good governance, yang dikemukakan oleh Pieris   dan   Nizam, 

2008, penulis mengambil 3 prinsip good governance yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip 

transparansi, dan prinsip pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan 

menganalisis bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan terhadap 

kinerja anggaran pada instansi pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.  

http://makassar.tribunnews.com/tag/luwu-timur
http://makassar.tribunnews.com/tag/luwu-timur
http://makassar.tribunnews.com/tag/luwu-timur
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Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  penulis  mengangkat  judul  “PENGARUH 

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN  TERHADAP  KINERJA  

ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA INSTANSI PEMERINTAH DI 

KABUPATEN LUWU TIMUR”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for 

Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Luwu Timur ?  

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for 

Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Luwu Timur ?  

3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for 

Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Luwu Timur ?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for 

Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Luwu Timur;  

2. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for 

Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Luwu Timur; dan  

3. Mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value for 

Money pada instansi pemerintah di Kabupaten Luwu Timur.  

Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
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1. Manfaat praktis  

Pihak pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 

sebagai bahan informasi maupun sebagai bahan masukan dalam hal ini mengenai 

pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran 

pemerintah daerah.  

2. Manfaat teoritis  

a. Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik dan memahami 

lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan 

pengaplikasiannya; dan  

Sebagai referensi bagi pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai pengaruh 

akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. 


