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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah 

satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni terciptanya 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sila ke 

lima. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengakibatkan 

pemerintah daerah semakin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Adanya otonomi daerah merupakan perwujudan dari pergeseran sistem 

pemerintahan, yakni sistem pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan 

desentralisasi dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber 

daya yang ada didaerahnya. Menurut Mardiasmo (2002), beberapa misi yang 

terkandung dalam otonomi daerah, Pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumber daya daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum 

dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah didasarkan pada asas 

desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas nyata dan dapat bertanggungjawab. 

Otonomi dikatakan nyata karena memerlukan kewenangan untuk menyelenggarakan, 
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tumbuh dan dapat berkembang didaerah, sedangkan dapat bertanggungjawab karena 

pemerintah pusat telah menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk mencapai 

tujuan otonomi daerah.  

Pemberian otonomi daerah yang luas berupa sistem desentralisasi, 

memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam 

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Mardiasmo (2002) menyatakan 

dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan 

pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi kepada kepentingan publik (public 

oriented). Pengelolaan keuangan daerah tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah 

untuk membuat laporan keuangan yang transparansi untuk menyediakan informasi 

yang jelas kepada publik, akibat dari adanya hal tersebut mendorong pemerintah 

untuk lebih bertanggungjawab dan transparan dalam kebijakan, tindakan dan kinerja 

yang dihasilkan. 

Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, anggaran merupakan salah satu 

hal yang sangat penting. Anggaran direncanakan dan disusun untuk menjadi pedoman 

kerja bagi seluruh kegiatan yang akan direncanakan. Anggaran juga digunakan 

sebagai standar yang akan dibandingkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai 

dari pelaksanaan kegiatan. Hasil dari perbandingan ini akan digunakan untuk menilai 

efektif dan efisiennya kegiatan tersebut. Anggaran sektor publik merupakan 

instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-

program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005). Penganggaran sektor 

publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan 
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aktivitas dalam satuan moneter. Proses penyusunan anggaran sektor publik dimulai 

ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilaksanakan. 

Anggaran pemerintah mempunyai berbagai fungsi yaitu antara lain sebagai alat 

perencanaan, alat pengendalian, dan dasar penilaian terhadap kinerja (Rosjidi, 2001). 

Fungsi anggaran yang lainnya adalah sebagai alat distribusi dan stabilisasi 

(Mardiasmo, 2002). Unit-unit kerja pada pemerintah daerah seperti satuan kerja 

perangkat daerah, merupakan unit pelaksana. Proses penyusunan anggaran 

merupakan kegiatan penting dalam melibatkan berbagai pihak bagi manajer tingkat 

atas maupun tingkat bawah yang akan memainkan peranan dalam mempersiapkan 

dan mengevaluasi berbagai alternatif dari tujuan anggaran. Menurut pendapat Milani 

(1975) bahwa penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja manajer, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara 

partisipasi disetujui maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang 

ditetapkan dan memiliki tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka 

ikut terlibat dalam penyusunan anggaran. 

Implementasi dari pelaksanaan sejumlah perangkat perundang-undangan di 

bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan 

good public governance, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah dan 

pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih dalam, salah 

satunya menyangkut pemahaman mengenai sistem akuntansi  keuangan daerah dalam 

kaitannya pelayanan publik. Suwardjono (2005:159)  menegaskan bahwa akuntansi 

akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi, jika informasi 
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yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambilan kebijakan 

ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi 

negara. Salah satu tujuan ekonomi negara adalah alokasi sumber daya ekonomi secara 

efisien sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal serupa dikemukakan oleh Hay (1997) 

bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah 

adalah untuk: (1) menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan 

keputusan ekonomi, politik dan sosial serta menampilkan akuntabilitas dan 

stewardship; (2) menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja 

manajer dan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah akuntansi menjadi salah 

satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pandangan ini 

sejalan dengan pandangan Newkirk (1986:23) yang menegaskan bahwa dari sekian 

banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang 

akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada 

masing-masing unit satuan kerja perlu diperhatikan guna menyelesaikan problem 

akuntansi dan penyajian informasi yang memadai. Mardiasmo (2002:35) 

mengemukakan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat 

berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. 

Pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam APBD memiliki posisi strategis 

dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel. Mardiasmo (2002:42) 

menyatakan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang 

pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak mengerti 
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permasalahan sesungguhnya, sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan 

pemerintah, dari kacamata akuntansi, khususnya sistem akuntansi keuangan, 

akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam 

bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasar aturan yang berlaku Suwardjono 

(2005:159). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satunya oleh Askam (2008). 

Askam melakukan penelitian mengenai pengaruh pengawasan, pemahaman sistem 

akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja unit satuan kerja 

pemerintah daerah yang dilakukan pada kabupaten dan kota di provinsi Maluku 

menyatakan hasil penelitiannya secara parsial pengawasan internal dan eksternal serta 

pemahaman mengenai sistem akuntansi  keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap 

kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah, namun secara simultan pengawasan 

internal dan eksternal, dan pemahaman mengenai sistem akuntansi serta pengelolaan 

keuangan berpengaruh relatif rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah 

daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herminingsih (2009) mengenai 

pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan peran manajerial pengelola keuangan 

daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di kabupaten Demak menyatakan hasil 

penelitiannya adanya pengaruh positif signifikan partisipasi dalam penganggaran 

terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi dalam penganggaran 

maka akan semakin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Poerwati (2002) yang menunjukan bahwa partisipasi dalam 

penyusunan anggaran tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja 
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manajerial, dan menurutnya kemungkinan harus ada variabel lain yang 

dipertimbangkan dalam hubungan antara partisipasi dengan kinerja. 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-

Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang 

No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara telah merombak secara mendasar 2 struktur anggaran negara (APBN dan 

APBD), penyimpanan kas negara/daerah maupun cara dan jadwal 

pertanggungjawaban serta pemeriksaannya. Salah satu aspek penting dari perubahan 

struktur anggaran negara adalah diwajibkannya Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk 

menyusun anggaran (APBN dan APBD) dengan pendekatan kinerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Artinya, setiap sen dana 

yang dihasilkan dialokasikan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat maupun dengan hasil yang diharapkan dapat 

dicapai.  

Paket reformasi keuangan secara paragdimatik juga telah merefomasi bidang 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Perubahan paradigmatik 

tersebut mencakup bidang penganggaran, bidang pencatatan, dan bidang pelaporan 

keuangan negara, termasuk keuangan daerah. PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai 

Standar Akuntansi Pemerintahan dimana pelaksanaan dan penyusunan laporan 

keuangan berada pada tingkat SKPD. Pemahaman prinsip dasar dan proses akuntansi 

pelaporan adalah hal yang mutlak harus dipahami dan dilaksanakan oleh staf dan 

pimpinan SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan 
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anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penerapan standar akuntansi 

pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu 

syarat dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan 

keuangan daerah yang berkualitas. 

Berita yang dikutip dari bisnis-jabar.com pada 14 Agustus 2012 menyebutkan 

Anggaran kota Cimahi pada APBD Perubahan 2012 diperkirakan mengalami defisit 

sebesar Rp 13 miliar akibat tingginya pengeluaran untuk pelaksanaan pesta 

demokrasi. Plt Sekretaris Daerah (Sekda) kota Cimahi Bambang Arie Nugroho 

mengatakan dampak dari defisitnya APBDP 2012, pihaknya kebingungan dalam 

mencari dana tambahan untuk menutupi kekurangan alokasi anggaran Jamkesda yang 

tersisa tinggal Rp 100 juta.  

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena tersebut yang menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan kota Cimahi sebagai objek penelitian, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh partisipasi dalam 

penganggaran dan pemahaman sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja 

pemerintah daerah, dengan judul 

”Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Pemahaman Sistem 

Akutansi Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penulisan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka masalah yang dapat diidentifikasikan yaitu : 
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1. Apakah partisipasi dalam penganggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah 

Daerah Kota Cimahi. 

2. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja 

Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 

3. Apakah partisipasi dalam penganggaran dan pemahaman sistem akuntansi 

keuangan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 

1.3 Maksud dan Tujuan  

 Maksud penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk mengkaji dan 

menjelaskan: 

1. Pengaruh partisipasi dalam penganggaran terhadap kinerja Pemerintah Daerah 

Kota Cimahi. 

2. Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja Pemerintah 

Daerah Kota Cimahi. 

3. Pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan pemahaman sistem akuntansi 

keuangan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi Penulis  

 Penelitian ini, penulis harapkan dapat menambah pengetahuan dan memahami 

mengenai adanya dan besarnya pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan 

pemahaman sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah  maka 
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dapat diperoleh gambaran yang jelas antara kesesuaian teori dengan fakta yang terjadi 

di lapangan. Serta untuk pengembangan dan pengayaan ilmu Akuntansi Sektor 

Publik. 

2. Bagi Pemerintah Kota Cimahi 

 Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan masukan mengenai 

pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan pemahaman sistem akuntansi keuangan 

terhadap kinerjanya serta dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya. 

3. Bagi Pihak Lain  

 Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai pengaruh partisipasi dalam penganggaran dan pemahaman sistem akuntansi 

keuangan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi, serta dapat memberikan 

masukan bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Cimahi yang berlokasi di Jln. 

Raden Demang Harja Kusuma Blok Jati, Cihanjuang, Cimahi. Nomor telepon (022) 

6642158–6642209, fax (022) 6654724 ext. 125. Penelitian dilakukan dari bulan 

Oktober 2012 hingga bulan Januari 2013. 

 


