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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Anggaran merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Menurut Mardiasmo 

(2009), anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam 

bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam 

bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang 

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi 

mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran di  Indonesia  merupakan 

hal yang sangat menarik untuk dikaji, karena banyak penyelewengan dalam 

melakukan penganggaran. Anggaran  dalam sektor publik harus transparansi dan 

akuntabel sebab anggaran itu berisikan dana dari masyarakat jadi harus bisa 

dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

      Selain itu Undang-Undang Nomor 22  tahun 1999 Republik Indonesia (1999) 

tentang Pemerintah Daerah dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan 

ketatanegaraan dan tuntutan otonomi daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan 

karena adanya kesenjangan antara pemerintah daerah dan pusat, kemudian 

tingginya kekuasaan legislatif di daerah serta maraknya korupsi di daerah membuat 

Undang-Undang ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

(Republik Indonesia, 2004a) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 Republik Indonesia (2004b) tentang Perimbangan 
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Keuangan antara Pusat dan Daerah dengan tekanan pada peningkatan pengawasan. 

      Perubahan undang-undang tersebut memberikan perubahan dalam pengelolaan 

keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya reformasi dalam manajemen 

keuangan daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah diwajibkan 

untuk memenuhi akuntabilitas yang mana memperhatikan beberapa hal, yaitu: 

anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan (Endrayani et al., 2014). 

      Akan tetapi banyak kasus atau penelitian yang menjelaskan banyak pemerintah 

daerah yang masih belum efektif, efisiensi, ekonomis, dan akuntabel. Hal ini 

terbukti dengan adanya  kasus di DPRD DKI Jakarta bahwa anggaran yang selalu 

di mark-Up dengan timbulnya dana siluman yang sangat tinggi di atas nilai tidak 

wajar oleh publik (Kurnia Sarri Aziza, 2015). Hal ini menimbulkan pertanyaan, 

apakah dana itu efisien  terhadap penganggaran yang dilakukaan. Dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004, 

membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas 

pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. 

      Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan dana publik 

yang didasarkan pada konsep dasar performance budgeting system (anggaran 

kinerja), dan itupun sudah tercantum dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007  

tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan sebelumnya Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mewajibkan 

setiap daerah menggunakan system anggaran berbasis kinerja, namun melalui 
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Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 mewajibkan setiap daerah menggunakan 

sistem pengaggaran berbasis kinerja. 

      Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi 

pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, serta rencana strategis 

organisasi (Bastian, 2010). Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi 

sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, berfungsi pula sebagai instrumen 

akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-

program yang dibiayai dengan uang publik sebagai alat akuntabilitas publik 

(Mardiasmo, 2009). Berdasarkan teori diatas dirasa perlu dilakukan penelitian 

berkaitan dengan apakah kinerja pemerintah daerah sudah akuntabel dalam 

mengelola keuangan daerah. 

      Asmoko dan Hindri (2006) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pengangaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian” menunjukkan 

bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja. 

Kemudian Avionita (2013) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Anggaran 

Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Instansi  Pemerintah Daerah” menunjukkan  bahwa implementasi anggaran 

berbasis kinerja di instansi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung berada dalam kategori baik. 

Kinerja program peningkatan disiplin aparatur di instansi pemerintah daerah dalam 

hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung telah 

berjalan dengan baik. Berdasarkan pengukuran kinerja yang menggunakan 



4 

 

4 
 

indikator efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan pegawai menunjukkan bahwa 

kinerja program peningkatan disiplin aparatur pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung berada dalam kategori baik. 

      Penelitian ini akan menganalisis akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan pada organisasi sektor publik 

yang terdapat di wilayah Kabupaten Madiun. Sebelumnya penelitian ini telah dikaji 

oleh Asmoko dan Venny Avionita. Berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah Berdasarkan   Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada 

Pemerintah Kabupaten Madiun)”. Penelitian ini akan memberikan penjelasan 

tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Madiun dilihat dari 

penganggaran yang dilakukan dalam setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

di Kabupaten Madiun. 

 

B. Perumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses penganggaran yang dilakukan dalam lingkup pemerintahn 

Kabupaten Madiun?. 

2. Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah Kabupaten 

Madiun berdasarkan implementasi anggaran berbasis kinerja?. 

C. Tujuan Penelitian 
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      Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menjelaskan proses penganggaran yang dilakukan dalam lingkup 

pemerintahan Kabupaten Madiun. 

2. Untuk menjelaskan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah Kabupaten 

Madiun berdasarkan implementasi anggaran berbasis kinerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi pemerintah daerah, untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah daerah berdasarkan anggaran berbasis kinerja di lingkup 

pemerintahan Kabupaten Madiun. 

2. Bagi peneliti lain bahwa penelitian ini masih banyak faktor-faktor lain atau 

variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, jadi, 

bagi peneliti lain akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah peneliti lain bisa menambah variabel 

lain untuk diteliti. 

 

 

 
 


