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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntabilitas adalah salah satu unsur pokok yang dipenuhi dalam 

perwujudan good governance yang sedang diusahakan di Indonesia 

(Lesmana dan Maimunah, 2014). Akuntabilitas di Indonesia telah menjadi 

prinsip universal penyelenggaraan Negara yang diatur dalam instruksi 

Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Melalui akuntabilitas, pemerintah diminta untuk 

melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan. Melalui laporan 

akuntabilitas masyarakat dapat menilai apakah pemerintah daerah telah 

mencapai tujuan yang diharapkan, dan apakah kepercayaan yang telah 

diberikan untuk mengelola sumber daya yang ada telah dimanfaatkan 

dengan baik. Informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah harus mampu menjadi subjek pemberi informasi 

atas aktifitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, 

tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Akuntabilitas itu menunjukkan 

bahwa pemerintah sudah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.  

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas memiliki 

hubungan dengan anggaran pemerintah. Ramandei (2009) menjelaskan 

bahwa anggaran pemerintah daerah salah satu elemen penting dalam 
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perencanaan yang dapat melakukan pengendalian dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Sebuah organisasi membutuhkan anggaran yang bertujuan 

menjelaskan keseluruhan strategi dalam rencana dan tujuan jangka pendek 

dan jangka panjang. Mengingat fungsinya, anggaran merupakan alat 

perencanaan dan pengendalian dalam organisasi maka penyusunan, 

pelaksanaan, dan evaluasi anggaran perlu dilakukan agar dapat disesuaikan 

dengan tujuan anggaran (Philipus, 2009). Akuntabilitas dengan anggaran 

meliputi penyusunan anggaran sampai pelaporan anggaran. 

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan 

pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi (Anthony dan 

Govindarajan, 2005).Menurut Ehrman dan (2006) terdapat beberapa 

karakteristik sistem penganggaran, salah satunya adalah kejelasan sasaran 

anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan 

anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat 

dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 

anggaran (Suharono dan Solichin, 2006). Dalam penyusunan anggaran 

biasanya menerapkan proses partisipasi setiap satuan kerja dalam 

penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran masing-masing satuan kerja 

dalam instansi pemerintahan disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(RKPD). Di dalam RKPD terdapat indikator kinerja yang akan dicapai 

untuk setiap program dan kegiatan yang dijalankan. Maka di dalam Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (RKPD) telah terdapat sasaran anggaran. Adanya 

sasaran anggaran yang jelas maka mempermudah menentukan target 
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anggaran, dimana target anggaran menjelaskan tentang laporan keuangan 

yang ingin dicapai pemerintah. 

Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu 

tertentu (Harahap, 2006). Dan laporan keuangan secara jelas 

memperlihatkan kondisi keuangan dari perusahaan. Menurut Munawir 

(2010), secara umum laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan laba-

rugi dan laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan jumlah aset, 

kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal yang sudah 

ditentukan. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi menunjukkan hasil-

hasil yang telah dicapai perusahaan serta beban yang terjadi selama periode 

tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan 

penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas 

perusahaan. Dan laporan keuangan yang sudah jelas tetap diperlukan adanya 

pengendalian, agar pelaksanaan dari anggaran itu tidak melewati jalur yang 

seharusnya.  

Pengendalian akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kinerja yang 

diharapkan. Pengendalian akuntansi merupakan pengujian terhadap 

pengendalian yang berhubungan dengan tugas atau transaksi akuntansi 

(Budiasih, 2002). Pengendalian akuntansi dilakukan untuk pengujian 

terhadap sistem perencanaan, sistem pencatatan transaksi dan prosedur 

monitoring yang didasarkan pada sistem informasi. Pengendalian 



4 

 

merupakan proses melalui manajemen suatu organisasi untuk membuat 

keyakinan yang beralasan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan 

andal dan kebijakan, hukum dan peraturan yang relevan. 

Sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata dapat 

dilakukan apabila dilakukan pengendalian akuntansi yang baik. 

Pengendalian  salah satunya adalah pengendalian keuangan (financial 

control) dengan memanfaatkan sistem akuntansi (Darma, 2004). Untuk 

memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan 

anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. 

Menurut Indraswari (2010) mengemukakan bahwa laporan yang baik yaitu 

laporan harus disusun secara jujur, obyektif, dan transparan. Mardiasmo 

(2009) berpendapat bahwa laporan keuangan digunakan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada publik. Dan laporan keuangan digunakan untuk 

memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk 

mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah 

ditetapkan, dan membandingkan kinerja sistem pelaporan dengan kinerja 

organisasi. 

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan 

mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang 

telah ditetapkan. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu 

menyediakan informasi keuangan yang disajikan secara akurat, relevan, 
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konsisten, dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. BPKP 

menjelaskan laporan yang baik yaitu laporan yang harus disusun secara 

obyektif, jujur, dan transparan. Anjarwati (2012) menyimpulkan bahwa 

sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah Tegal dan Pemalang. Didukung pula dengan penelitian 

Indudewi (2009) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya 

sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan 

menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan accountable. 

Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan 

akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan berdasarkan tata 

kelola ke pemerintahan yang baik (good governance government) yang 

memungkinkan pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses 

informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Laporan keuangan yaitu dasar pelaporan informasi keuangan di 

pemerintahan yang akan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan.  

Pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan, kualitas 

laporan keuangan adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan 

ataupun kriteria yang telah ditetapkan. Dan kriteria dalam menilai kualitas 

laporan keuangan adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat 

dibandingkan. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu  yang meneliti tentang 

anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap 
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akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Yulianti (2014) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kesulitan 

sasaran anggaran, akuntansi kontrol dan sistem pelaporan memiliki dampak 

yang positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2014) 

menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi 

dan sistem pelaporan memiliki dampak positif signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan diperkuat lagi oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Anjarwati (2012) menunjukkan bahwa kejelasan 

sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan  memiliki 

dampak yang positif signifikan terhadap Akuntanbilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

Dari penelitian-penelitian diatas, penelitian ini memodifikasi 

penelitian Yulianti, dkk (2014), Lesmana dan Maimunah (2014), dan 

Anjarwati (2012). Penelitian ini variabel independennya diringkas menjadi 

satu dan variabel dependennya kinerja keuangan Pemerintah sedangkan 

penelitian sebelumnya kinerja instansi Pemerintah. Selain itu objek 

penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 

Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian sebelumnya objeknya pegawai pada 

Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pelalawan.  

Sebagai alasan penulis tertarik melakukan penelitian pada Organisasi 

Pemerintah Daerah (OPD) dikarenakan kegiatan badan dan dinas secara 
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langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga 

merupakan satuan kerja pemerintah yang menyusun, menggunakan, dan 

melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari 

pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil berjudul 

“PENGARUH ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN 

SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTANBILITAS KINERJA 

KEUANGAN PEMERINTAH PADA ORGANISASI PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN JEPARA”. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengguna eksternal kinerja 

keuangan (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja keuangan) 

pemerintah kabupaten Jepara, dalam hal ini yang dituju oleh peneliti adalah 

karyawan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada pada bidang 

pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja keuangan di Kabupaten Jepara 

dengan melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen (bebas) yaitu anggaran, pengendalian akuntansi dan 

sistem pelaporan. Sedangkan variabel dependen (terikat) dalam penelitian 

ini adalah akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan penulis maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara ? 

2. Apakah Pengendalian akuntansi anggaran berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara? 

3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh anggaran pada Akuntabilitas kinerja 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian akuntansi pada 

Akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah. 

3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pelaporan anggaran pada 

Akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yang berdasarkan dari tujuan penelitian di atas 

akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara 
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Berdasarkan dari hasil penelitian yang akan diperoleh, penulis 

berharap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam 

proses penyusunan sasaran anggaran agar nantinya bisa menghindari 

perselisihan anggaran yang ada pada di Pemerintahan Daerah Jepara 

Khususnya pada Kinerja Instansi Pemerintahan. 

2. Bagi Peneliti 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

menambah pengetahuan serta mengetahui pemahaman mengenai 

pengaruh anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan 

anggaran pada akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Serta dapat dipelajari dalam bidang akuntansi sektor publik terutama 

pada Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintahan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dari penelitian yang sudah dilakukan  peneliti, diharapkan dapat 

memberikan manfaat pemikiran serta dapat sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya 

mengenai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

 

Agar skripsi ini lebih mudah dimengerti dan dipahami sebelum 

membaca secara keseluruhan, maka penulis memberikan sistematika 

pembahasan sebagai berikut : 

1. Bagian Depan Skripsi 

Pada bagian depan memuat beberapa halaman yaitu Halaman Judul, 

Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Motto dan 

Persembahan, Halaman Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan 

Daftar Lampiran. 

2. Bagian Isi 

Pada bagian ini memuat lima bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pendahuluan merupakan bagian isi yang memaparkan tentang 

latar belakang masalah yang di teliti, ruang lingkup, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari 

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi landasan teori yang dan bahasan penelitian-

penelitian sebelumnya yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam 
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membuat kerangka penelitian teoritis dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan memaparkan tentang pelaksanaan 

penelitian yang berisi informasi mengenai variabel-variabel 

yang diteliti beserta definisi operasionalnya, populasi dan 

penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan data, serta metode analisis data. 

BAB 1V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian atas 

interpretasi dari output pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS yang terdiri dari hasil analisis uji asumsi 

klasik, analisa dari persamaan regresi yang dihasilkan, serta 

jawaban atas hipotesis yang diajukan pada bab sebelumnya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir atau penutup dari penulisan 

skripsi yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan 

hasil pemikiran penulis atas analisis yang telah dilakukan 

terkait dengan penelitian. 
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3. Bagian Akhir 

Bagian ini memuat antara lain : 

DAFTAR PUSTAKA 

Merupakan daftar lengkap yang memuat segala sumber informasi 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, yang dikutip dalam bentuk 

teori, pendapat ilmiah dari penelitian terdahulu. 

LAMPIRAN 

Lampiran yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini merupakan 

hal-hal yang dianggap perlu dan mendukung proses penyusunan 

skripsi ini. 

 


