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1.1.Latar Belakang Penelitian

Dalam penyelengaraan otonomi daerah, pemerintah diberikan 

kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan semua urusan 

pemerintah, hal itu tidak terlepas dari misi dan visi yang telah ditetapkan 

melalui kegiatan, program, atau kebijaksanaan. Ciri utama yang 

menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada 

kemampuan keuangan daerah, artinya otonom harus memilki kewenangan 

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, 

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan 

kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung 

oleh kebijakan  perimbangan keuangan pusat daerah sebagai prasyarat 

mendasar dalam sistem pemerintahan negara (Pratolo, 2003).

Dalam pemerintahan dibutuhkan pembagian wewenang atau 

pendelegasian yang tepat. Saat ini Sistem Pemerintahan Repulik Indonesia 

mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi. G. Shabbir 

Cheema dan Dennis A. Rondinello dalam Decentralization and 

Development (1973:18–25) mendefinisikan desentralisasi sebagai 

penyerahan kewenangan perencanaan, pembuatan keputusan atau



kekuasaan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi –

organisasi pelaksana unit – unit administrasi lokal, organisasi – organisasi 

semi otonom, pemerintah – pemerintah lokal dan organisasi non 

pemerintah. Desentralisasi tersebut secara teoritis dan hasil penelitian 

empiris menyebabkan semakin dibutuhkan sistem pengendalian akuntansi 

(Miah & Mia, 1996).

Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke 

desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan 

pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah 

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 

pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah 

ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas 

sektor publik di Indonesia (Mardiasmo, 2002).

Pergeseran sistem pemerintah Republik Indonesia didukung oleh 

UU Otonomi Daerah yang terdiri UU No. 22/1999 tentang pemerintahan 

Daerah dan UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat yang 

selanjutnya diganti dan disempurnakan menjadi Undang – Undang No. 32 

tahun 2004 dan Undang – Undang No.33 tahun 2004 yang telah merubah 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari 

pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke 

pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat dan kepada DPRD).

Dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap 

penyelengaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip



good governance, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap tata kelola 

pemerintahan yang ada dengan melakukan reformasi birokrasi, penegakan 

hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Good Governance

disini diartikan sebagai penataan hubungan antara lembaga – lembaga 

tinggi dan tertinggi Negara, termasuk juga dalam hubungannya dengan 

masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedaulatan dalam suatu Negara, 

dimana syarat terciptanya good governance adalah adanya transparansi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi 

masyarakatnya dan Akuntabilitas (Tim AKIP – BPKP ; 1999 :6).

Beberapa bentuk pembenahan yang dapat dilakukan antara lain 

adalah dengan penyusunan anggaran yang tepat sasaran atau kejelasan 

sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap 

akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Kenis (1979) menyatakan 

bahwa kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya anggaran yang 

dinyatakan secara jelas dan spesifik, serta dimengerti oleh pihak-pihak 

yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. 

Fenomena yang dapat diamati antara lain, semakin menguatnya 

tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi sektor publik. 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 

mempertanggngjawakan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik (Stanbury, 2003). 



Upaya pencapaian target anggaran pemerintahan belum dapat 

terealisasi dengan baik, masih banyak dana – dana yang tidak teralokasi 

sesuai dengan tempatnya. Berdasarkan hasil audit BPK Provinsi Jawa 

Barat pada tahun 2010, sebesar 40% atau mencapai 2,4 Triliun 

penggunaan anggaran belum tepat sasaran. Satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD) belum memberikan porsi anggaran yang tepat bagi masalah –

masalah yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pengangguran 

atau ketenagakerjaan, pemberdayaan ekonomi atau usaha kerakyatan, dan 

perbaikan infrastruktur.( www.bandung.bpk.go.id ).

Dengan kenyataan seperti itu, kinerja dari SKPD belum mencapai 

akuntabilitas karena SKPD sebagai pengguna anggaran belum dapat 

menempatkan skala prioritas dalam program kegiatannya yaitu program 

yang bersentuhan langsung dengan kepentingan sehari – hari masyarakat. 

Seharusnya masyarakat perlu mengkritisi masalah tersebut sebagai bahan 

masukan. Hal itu dapat menjadi bahan perbaikan pada program 

penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 

anggaran berikutnya.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem 

akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun 

penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional 

bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-



masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus 

mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan 

tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam penelitian yang 

berjudul: “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian 

Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung (Survey pada

Instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung)”.

1.2. Identifikasi  Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian ini terfokus pada :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran secara parsial mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota bandung ?

2. Apakah pengendalian akuntansi secara parsial dapat 

mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah 

kota Bandung?

3. Apakah sistem pelaporan keuangan secara parsial dapat 

mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah 

kota Bandung?



4. Apakah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan 

sistem pelaporan keuangan secara simultan mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang akan peneliti lakukan adalah untuk 

mengkaji dan menjelaskan :

1. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran secara parsial terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung.

2. Pengaruh pengendalian akuntansi secara parsial terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung.

3. Pengaruh sistem pelaporan keuangan secara parsial terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung.

4. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, 

dan sistem pelaporan keuangan secara simultan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung.

1.4.  Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada 



Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. Selain itu, penelitian 

ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai adanya pengaruh 

kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung  

sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas antara kesesuaian teori 

dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung

Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan masukan 

mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, 

dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah serta dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya.

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian 

akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah kota Bandung , serta dapat memberikan masukan bagi 

penelitian selanjutnya.



1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang 

diteliti, penulis melakukan penelitian di kantor pemerintah daerah kota 

bandung yang beralamat, Jl. Wastukancana No. 2 Bandung Telp. 62-22-

4224754 Fax 62-22-4236150 E-mail: diskominfo@bandung.co.id. 

Adapun beberapa instansi atau dinas yang meliputi bagian dari 

pemerintah daerah kota bandung adalah:

1. DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN

Jl. Cianjur No.34 Bandung, Telp.(022) 7 278853

2. DINAS KEBAKARAN

Jl. Sukabumi No.17 Bandung, Telp.022-7207113 dan 113

3. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JL. Ahmad Yani No. 227 Bandung, Telp.62 22 7271724

website http://www.bandungtourism.com

4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ambon No.1 Bandung, Telp.022-4209891

5. DINAS KESEHATAN

Jl. Supratman No.73 Bandung, Telp.022-4203752 / 022-7202210

6. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Wastukencana No 2 Bandung, Telp.(022) 4234892

website www.bandung.go.id



7. DINAS KOPERASI, UKM, dan Perindustrian Perdaganan

Jl. Kawaluyaan No. 2 Bandung, Telp.7308358

website http://diskopukmperindagbdg.blogspot.com

8. DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN

Jl. Ambon No.1 A Bandung, Telp.022-4231921

9. DINAS PENDAPATAN

Jl. Wastukencana No.2 Bandung, Telp.(022) 4235052

10. DINAS PENDIDIKAN

Jl.A.Yani No. 239 Bandung, Telp.022-7106568

11. DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Soekarno Hatta No 205 Bandung, Telp.022 5220768

website http://bandung.langitbiru.or.id

12. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Arjuna No.45 Bandung, Telp.6015102

13. DINAS SOSIAL

Jl. Sindang sirna no 40 Bandung, Telp.2013139

14. DINAS TATA RUANG dan CIPTA KARYA

Jalan Cianjur No. 34 Bandung, Telp.(022) 7217451

15. DINAS TENAGA KERJA

Jl. RE. Martanegara No. 4 Bandung, Telp.022-7311330 / 022-7313130

website http://disnakerkotabandung.or.id



16. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Aceh, Bandung, Telp. 022-4212656

website : -

17. DINAS PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH

Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, Telp. 022 – 4204445

Website : -

Penelitian akan dilakukan dari bulan Maret 2013 hingga bulan Juni

2013.


