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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Diakhir abad ke 20 bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai krisis

kawasan yang tidak lepas dari kegagalan pelaksanaan akuntansi sektor publik di

Indonesia dalam mewujudkan good governance. Hal ini tercermin dari kinerja

organisasi sektor publik yang sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien,

rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas ditingkat pemerintah pusat maupun

daerah.

Menyadari akan kebutuhan pelaksanaan di pemerintahan yang mengarah

pada upaya mensejahterakan masyarakat maka pemerintah kemudian merevisi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Konsekuensi logis

dari pelaksanaan kedua Undang-Undang ini memberikan pengaruh perubahan

terhadap tata laksana manajemen keuangan di daerah baik dari proses

penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Perubahan tersebut yaitu perlu dilakukan budgeting reform atau reformasi

anggaran.
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Dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004

memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi

reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah

harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang

mengatur mengenai keuangan daerah. Selain perubahan terhadap sistem

pengelolaan keuangan daerah, kedua Undang-Undang tersebut merubah

akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari

pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban

horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Reformasi anggaran yang ditandai

dengan adanya otonomi daerah serta dikeluarkannya Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan otonomi kewajiban dikuasakan kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban yaitu kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dan

mengatur pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai prakarsa sendiri

berdasarkan keinginan dan suara masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah selain

berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang

wajib diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas,
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lebih nyata dan bertanggung jawab, utamanya dalam menggali, mengatur, dan

memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah.

Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari pendekatan

anggaran tradisional ke pendekatan baru yang dikenal dengan anggaran kinerja.

Anggaran tradisional didominasi dengan penyusunan anggaran yang bersifat line-

item dan incrementism yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya

mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, akibatnya tidak

ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Pemerintah atasan selalu dominan

perananya terhadap pemerintah di daerah yang ditandai dengan adanya petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Anggaran kinerja

merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi

pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi,

efektivitas pelayanan kepada publik yang berorientasi kepada kepentingan publik.

Artinya peran pemerintah daerah sudah tidak lagi merupakan alat kepentingan

pemerintah pusat tetapi untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja pemda harus memiliki

perencanaan strategik. Perencanaan strategik disusun secara obyektif dan

melibatkan seluruh komponen di dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem

tersebut pemda akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam

APBD. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kerja pemerintah daerah

adalah aspek keuangan berupa anggaran berbasis kinerja. Untuk melakukan suatu
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pengukuran kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain

indikator masukan berupa dana, sumber daya manusia, dan metode kerja.

Menyadari akan keterbatasan daerah dalam hal sumber daya manusia yang

mampu untuk menyusun anggaran berbasis kinerja seperti apa yang diharapkan

tersebut maka diperlukannya suatu mekanisme penyusunan anggaran yang dapat

membantu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja aparatur pemerintah masih menjadi sorotan terutama sejak

timbulnya iklim demokrasi dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan

nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi

pemerintah. Selama ini pengukuran akuntabilitas aparatur pmemerintah dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif karena

belum tersedianya suatu sistem pengukuran yang menginformasikan tingkat

keberhasilan organisasi serta masih adanya anggapan bahwa keberhasilan kinerja

suatu instansi pemerintah tergantung dari kemampuan instansi tersebut menyerap

anggaran tanpa mengukur hasil maupun  dampak yang dicapai dari pelaksanaan

program. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu model pengukuran kinerja

yang membantu memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian

kinerja suatu organisasi sebagai beban pertanggungjawaban kepala pemerintahan

terhadap masyarakat melalui lembaga legislatif.

Beberapa  tahun  kedepan  ini  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah

daerah tengah  mendapat  sorotan  yang  lebih  besar  dari  masyarakat  jika



5

dibandingkan dengan  tahun-tahun  sebelumnya,  terutama  pada  pendekatan

anggaran  berbasis kinerja  yang  dilakukan  pemerintah  karena  sebagian  besar

dibiayai  oleh  dana publik  dan  marak  terjadi  tindak  korupsi  dan  pemborosan

pengelolaan  keuangan baik  dilevel  pusat  maupun  daerah. Misalnya  yang

disampaikan  oleh  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  dalam  berbagai

kesempatan.  pada  peringatan  Hari Air  Sedunia  di  Kabupaten  Pacitan  Jawa

Timur  bulan  April  2006  lalu,  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono

menyatakan  bahwa  kegermaranya  terhadap kebiasaan  para  pejabat  instansi

pemerintah  daerah  maupun  pusat  yang  sering melakukan  pemborosan,  yang

berakibat  negara  terbebani  oleh  pembiayaan  yang meliputi  tidak produktif,

efektif, dan efisiensi kinerja  aparatnya  hingga triliun per bulannya (Bisnis

Indonesia, 4 Mei 2006).

Dari peryatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa masih  banyak

aparat  pemerintah  pusat  maupun  aparat  pemerintah  daerah  yang  memakai

dana publik  yang  tidak  dipakai  sesuai  dengan  program  kinerjanya  serta

melakukan pemborosan yang berakibat tidak efektifnya dana publik.  Maka  dari

itu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  harus  melakukan  pemeriksaan  terhadap

penggunaan  dana  publik  baik  ditingkat  daerah  maupun  tingkat  pusat  agar

tidak terjadi pemborosan maupun korupsi dalam penggunaanya.

Agar pemerintah daerah mampu menciptakan kesejahteraan bagi

warganya, maka otonomi daerah diberikan hendaknya kondusif bagi

pembangunan itu sendiri, otonomi yang berwawasan pembangunan untuk
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kesejahteraan masyarakat memerlukan adanya pemahaman keterkaitan otonomi

tersebut dengan kebutuhan msayarakat. Pemahaman akan kebutuhan masyarakat

tersebut  akan  menjadikan  landasan  berpikir  bagaimana mengoperasikan

otonomi  sehingga  betul-betul  mencapai  sasaran  yaitu  meningkatkan  taraf  dan

kualitas hidup masyarakat.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten

Bandung merupakan salah satu dinas yang telah menerapkan anggaran berbasis

kinerja disetiap unit penggunaan anggaran. Melalui pengukuran kinerja

keberhasilan DPPK akan lebih terlihat dari kemampuan pencapaian hasil sesuai

dengan perencanaan strategisnya (Renstra) dalam mengelola sumber daya yang

dimiliki.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

guna menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pengaruh Anggaran Berbasis

Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyusunan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja di

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.
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2. Bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah di Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan kabupaten Bandung.

3. Bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan

kinerja aparatur Pemerintah Daerah di Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini secara terperinci adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan dan pengelolaan anggaran

berbasis kinerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah di

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja

terhadap peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Daerah di Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan

valid, disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:
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1. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berguna untuk

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi dunia akademik

Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa khusunya

yang ingin mendalami hal ini sebagai bahan kajian selanjutnya.

3. Bagi penulis

Diharapkan dapat mengimplikasikan ilmu yang diperoleh selama

mengikuti perkuliahan seperti kemampuan teknis dan analisis dalam

melakukan pendekatan terhadap suatu masalah dan menambah wawasan

tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja

aparatur Pemerintah Daerah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Bandung

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan

penelitiannya. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Bandung sebagai tempat pengumpulan data yang berlokasi

di Komplek Pemda Kabupten Bandung Jl. Raya Soreang Km.17. sedangkan

waktu yang digunakan dimulai pada bulan november sampai dengan selesai.


