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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerinah oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam UU Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945. Bangsa 

indonesia juga telah menuju pada era keterbukaan, dimana masyarakat 

seharusnya semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga 

negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang 

salah satunya perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan pada badan 

pemerintah.  

Undang – Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No 14 

Tahun 2008, menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang 

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan 

Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara 

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang 

sesuai dengan Undang – Undang serta informasi lain yang ada kaitannya 

dengan kepentingan publik. Salah satu lembaga instansi pemerintah di 

suatu negara pada saat ini penekanan antara masyarakat kepada lembaga 

keuangan daerah cukup sensitif, adanya hubungan yang membuat 

masyarakat menjadi lebih ingin tahu terhadap transparansi kinerja 
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pemerintahan dan tuntutan kinerja pemerintah daerah yang baik dan 

bertanggung jawab. Pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang 

berorientasi pada kepentingan mayarakat dan mendorong pemerintah 

senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupa memberikan 

layanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian 

tugas yang baik.  

Adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan memudahkan 

dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Karakteristik sasaran anggaran 

dapat berimplikasi pada kinerja aparat pemerintah daerah yang 

berpartisipasi baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai 

kebijakan umum APBD. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan 

aparat dalam penyusunan target – target anggaran, dimana akan sesuai 

dengan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah daerah. Jadi kejelasan 

sasaran anggaran akan mendorong kinerja manajer lebih efektif dan 

melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. 

Ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan pelaksana anggaran tidak 

termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.  

 Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju 

pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan 

memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat didaerah. Asas 

yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan 

bertanggungjawab. Berdasarkan asas tersebut diharapkan otonomi daerah 
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mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. 

Pengelolaan pemerintah daerah secara akuntabilitas, tidak lepas dari 

anggaran pemerintah daerah. Anggaran yang diperlukan dalam 

pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja 

yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap 

masyarakat.  

 Pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, 

efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik 

merupakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut 

dapat dilakukan apabila dilakukannya pengendalian manajemen yang baik, 

salah satunya dengan pengendalian akuntansi. Untuk memantau dan 

mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang 

telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik, dimana laporan 

harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan agar tidak terjadi 

kesalahan atau fraud, menghindari keterlambatan pelaporan dan 

meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah daerah setempat. 

Apabila dilakukan pengendalian akuntansi yang baik para manajer dapat 

mengontrol biaya dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang 

meningkat. Sehingga terciptanya kualitas kinerja yang baik pula pada 

suatu instansi pemerintah tersebut.  

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan 

undang – undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah 

pusat / daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai 

Kinerja instansi pemerintah. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah 
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relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang 

ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas pengeluaran dari setiap 

kegiatan dan hasil dari setiap perubahan. Kinerja sektor publik sebagian besar 

dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial. Dimana kinerja manajerial 

adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial 

antara lain, perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, 

pengaturan staf, negosiasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Pada 

penelitian terdahulu oleh Anjarwati (2012) adanya permasalahan yang 

berhubungan dengan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Isu pokok yang 

muncul adalah buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah.  

Pada Kabupaten Blitar timbul beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja pengelolaan pendanaan, seperti prosedur atau mekanisme penyusunan 

anggaran kas yang tidak profesional, lemahnya pengawasan internal terkait 

penyerapan dana. Maka dari itu perlu disusunnya suatu sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan 

strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintah.  

Penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya 

adalah dilakukan pada Kabupaten Blitar. Penelitian Anjarwati (2012) 

menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran dan sistem pelaporan berpengaruh 

positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan 

pengendalian akuntansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Yuliawati (2014) sedikit berbeda, dalam 

penelitiannya terdapat empat variabel yaitu kejelasan sasaran anggaran, 

kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan 
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berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya 

perbedaan tersebut saya mengambil judul penelitian yaitu, “Pengaruh 

Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap 

Kinerja Manajerial Instansi Pemerintah Daerah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh Terhadap Kinerja 

Manajerial Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah 

Kabupaten Blitar)?  

2. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh Terhadap Kinerja 

Manajerial Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah 

Kabupaten Blitar)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap 

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Blitar. 

2. Untuk menguji pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja 

Instansi Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Blitar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap dapat memberikan 

kegunaan dan manfaat bagi:  

1. Bagi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

dunia pendidikan yang berkaitan dengan kinerja manajerial dan 

juga dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi pemerintah 

dalam memaksimalkan kinerja manajerial.  

2. Bagi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan mengadakan 

kajian lebih luas dalam bahasan ini.  

 


