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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

 Sejak tahun 1999, sistem akuntabilitas kinerja mulai ditekankan untuk 

Instansi pemerintah di Indonesia dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik 

Indonesia No. 7 Tahun 1999 untuk menyelenggaran instansi pemerintah yang bebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Didalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa 

setiap instansi pemerintah di Indonesia agar lebih meningkatkan pelaksanaan 

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan 

bertanggungjawab.Hal ini menjadi faktor bagi instansi pemerintah untuk selalu 

memperbaiki kinerja yang ada melalui akuntabilitas kinerja 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan 

prosedur dalam menerapkan akuntabilitas di instansi pemerintah yang saat ini diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi No. 53 Tahun 

2014 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014. SAKIP 

dirancang untuk mengolah data, mengukur kinerja, dan melaporkan hasil dari 

akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban 

(Republik Indonesia, 2014). Pelaksanaan SAKIP ini diharapkan terselenggaranya  

pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) sehingga 

mampu mengubah kondisi pemerintahan yang belum mampu memberikan 

pelayanan public secara baik dan korup menjadi suatu tatanan pemerintahan yang 
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demokratis (Nur dan Rusydi, 2013) . Penyelenggaraan pemerintahan yang 

akuntabel akan mendapat dukungan dari publik karena adanya kepercayaan 

masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh 

program yang berorientasi kepada publik untuk mencerminkan komitmen 

pemerintah dalam melayani warganya.  

 Nurkhamid (2008) menjelaskan bahwa dengan adanya Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) inikinerja pemerintah akan 

dinilai secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 

demikian, LAKIP akan dapat mendorong pemerintah melaksanakan good 

governance, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholder) dengan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat 

kepada pemerintah dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja 

merupakan wujud kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan semua 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian berbagai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh 

pemerintah secara periodik. Model pertanggungjawaban dalam bentuk LAKIP ini 

merupakan langkah konkrit yang diharapkan memberikan dampak dan nilai positif 

terhadap pelaksanaan pembangunan. 

 Penelitian Taufik (2013) mengidentifikasi adanya beberapa kendala dalam 

penyusunan LAKIP instansi pemerintah yaitu masih rendahnya komitmen kepala 

daerah dan staff instansi untuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), selain itu masalah penerapan LAKIP juga masih terjadi mulai 

dari perencanaan sampai pelaporan. Faktor–faktor lain juga masih ada yaitu 
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rendahnya kemampuan PNS dan belum dimilikinya informasi data yang berkualitas 

dalam pembuatan LAKIP. Hasilnya, saat ini  LAKIP belum bisa sepenuhnya 

dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi instansi pemerintah. Santoso (2013) 

juga berpendapat masih adanya kekurangan dalam pelaporan LAKIP khususnya 

dalam tahap perancangan dan penilaian karena adanya kriteria yang tidak dapat 

dinilai tingkat SKPD. Nur dan Rusydi (2013)  menyimpulkan penelitiannya bahwa 

masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi sistem pelaporan 

kinerja dan sistem pelaporan keuangan yang terpisah, seperti pelaporan kinerja 

(LAKIP) hanya dianggap sebagai formalitas, sehingga belum bisa memberikan 

feedback yang optimal bagi perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan 

produktivitas pegawai. 

 BPKAD Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu SKPD yang menjadi 

pengemban amanat dan pemangku kepentingan sehingga mengharuskan adanya 

koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dalam kurun waktu masa 

jabatan. Selain sebagai SKPD, BPKAD Kabupaten Trenggalek juga merupakan 

Satuan Kerja Pengelola Keuangn Daerah (SKPKD) dengan jumlah dana yang harus 

dikelola pada tahun anggaran 2014 yaitu Rp.1.026.334.985.489. Jumlah anggaran 

tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan keseluruhan APBD Kabupaten 

Trenggalek yaitu sekitar 1,6 Triliun rupiah. Berarti BPKAD berperan dalam 

mengelola 62,5% dari keseluruhan APBD padahal di Trenggalek terdapat 44 

Instansi Pemerintahan. Pengelolaan anggaran tersebut tentunya harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Terlebih BPKAD 
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Kabupaten Trenggalek mempunyai salah satu misi yaitu mendorong terwujudnya 

akuntabilitas kinerja pengelolaan keuanagn daerah. Namun ternyata dalam hal 

sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah berbasis akuntabilitas, BPKAD 

Kabupaten Trenggalek belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP). Hal 

inilah yang memungkinkan adanya ketidaksesuaian atas prosedur yang dilakukan 

dalam pengukuran kinerja instansi berbasis akuntabilitas dengan menghasilkan 

output berupa LAKIP. 

 Penelitian ini fokus pada sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah 

berbasis akuntabilitas dengan output  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Agar implementasi sistem pengukuran kinerja berbasis 

akuntabilitas di instansi pemerintah dapat optimal maka perlu dicari akar 

permasalahannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dan  

menggambarkan implementasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah 

berbasis akuntabilitas sekaligus melihat kendala yang dihadapi dalam sistem 

pengukuran kinerja berbasis akuntabilitas di BPKAD Kabupaten Trenggalek. Data 

dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara dan hasil LAKIP BPKAD 

Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010-2014. 

 

B. Perumusan Permasalah 

Dengan hangatnya isu tentang akuntabilitas kinerja dan juga dirasa masih 

terdapat kekuranagn dalam sistem pengukuran kinerja berbasis akuntabilitas, maka 

peneliti  ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai sistem pengukuran kinerja 
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berbasis akuntabilitas dengan objek penelitian menggunakan salah satu SKPD yaitu 

Badan Pengelola Keuanagn dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Trenggalek. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi sistem pengukuran kinerja berbasis akuntabilitas di 

BPKAD Kabupaten Trenggalek? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam sistem pengukuran kinerja berbasis 

akuntabilitas di BPKAD Kabupaten Trenggalek? 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diats, maka 

penulis merumuskan masalah yang ada pada instansi pemerintah agar pembahasan 

tidak meluas dan tepat pada sasaran, adapun permasalahan pada penelitian ini 

dibatasi pada obyek yang diteliti yaitu SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Trenggalek dengan fokus sistem pengukuran kinerja berbasis 

akuntabilitas menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Tahun 2010-2014. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Menggambarkan dan menganalisis implementasi sistem pengukuran kinerja 

berbasis akuntabilitas di BPKAD Kabupaten Trenggalek. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam sistem pengukuran kinerja  

berbasis akuntabilitas di BPKAD Kabupaten Trenggalek. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menggali lebih dalam  sistem pengukuran kinerja instansi 

pemerintah berbasis akuntabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama bagi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek dan instansi lainnya 

dalam pelaksanaan sistem pengukuran kinerja berbasis akuntabilitas. Oleh karena 

itu, secara khusus manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dibedakan 

berdasarkan sisi (kepentingan) teoritis atau akademis dan praktisnya, sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk 

melahirkan berbagai konsep ilmiah yang dapat memberikan andil bagi 

pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi 

manajemen sektor publik, terutama yang berkaitan tentang sistem 

pengukuran kinerja berbasis akuntabilitas. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan terhadap 

penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya Kabupaten 

Trenggalek, tentang sistem pengukuran kinerja berbasis akuntabilitas 

sehingga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya bisa 

dimanfaatkan untuk sistem pengendalian. 
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b. Menambah pengetahuan, mengembangkan daya penalaran, membentuk 

pola pikir peneliti dan juga mengetahui bagaimana kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 

 


