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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang menjalankan

pemerintahan Daerah dan sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh

karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada

penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik,

sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif menyentuh pada

masyarakat (Ramandei,2009).

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau

kinerja manajerial. Secara umum kinerja merupakan gambaran pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi, (Sujarweni,2015).

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari

sasaran anggaran. Sasaran angaaran dapat meningkatkan kinerja individu dan

organisasai. Sasaran anggaran dimaksudkan untuk meningkatkan

tanggungjawab individu dan organisasi dalam pencapaian sasaran anggaran.

Sehingga diharapkan organisasi akan lebih membuka ruang dan perencanaan

yang sebaik mungkin dalam menyusun anggarannya. Sasaran anggaran akan

membantu aparatur pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang

diharapkan. Dengan mengetahui sasaran anggaran maka anggaran yang jelas,

lebih mudah dilaksanakan dan untuk mempertanggungjawabkan (
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keberhasilan atau kegagalan ). Ketidakjelasan sasaran anggaran akan

menyebabkan pelaksana anggaran tidak dapat memotivasi individu dalam

mencapai kinerja sebagaimana yang diharapkan, (Syafrial,2009).

Pencapaian kinerja yang diharapkan aparatur pemerintah daerah tidak

terlepas dari prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dimaksudkan

prinsip pertanggungjawaban yang mulai dari proses awal sampai dengan

pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada

publik. Publik memiliki hak dan kepentingan atas segala penggunaan dana

publik dan berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas rencana ataupun

pelaksanaan anggaran tersebut, ( Mardiasmo,2002).

Akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah

daerah dalam pengelolaan dana publik. Dengan adanya akuntabilitas publik,

masyarakat akan mengetahui penggunaan anggaran sehingga pemerintah

daerah berusaha untuk melaksanakan seluruh perencanaan sebaik mungkin,

(Putra Deki, 2013).

Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)  terdiri dari Dinas, Badan, Kantor,

Kecamatan, dan Inspektorat, merupakan organisasi publik dituntut memiliki

kinerja positif yang berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga kinerja

aparatur SKPD dapat memberikan pelayanan maksimal yang dilakukan secara

transparan dan akuntabilitas (Yusri Hamzi, 2012).

Fenomena yang terjadi tentang kinerja intansi Pemerintah Kota Bandung

tahun 2013 mendapatkan fakta dimana kinerja dinilai kurang baik. Kepala

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Haneda Tri Lastoto
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memaparkan  18 SKPD di Pemerintah Kota Bandung termasuk kategori zona

merah, 11 SKPD masuk dalam zona kuning dan hanya satu SKPD saja yang

masuk dalam predikat zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) terhadap

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam rangka

peningkatan pelayanan publik (http://daerah.sindonews.com/)

Kemudian ada pula fenomena yang terjadi tentang kinerja  Pemerintah

Kota Bandung tahun 2016 mendapatkan fakta dimana kinerja kurang baik .

Anggota DPRD Kota Bandung Riantono memaparkan sampah menjadi

masalah besar di Kota Bandung. Seharusnya bisa ditangani karena anggaran

untuk sampah cukup besar. Menurut Riantono dana sebesar Rp105 miliar

untuk pengangkutan sampah dan gaji pegawai PD Kebersihan. Selain dana

Rp105 miliar juga ada dana tambahan untuk membayar tenaga kebersihan di

setiap kelurahan 10 orang. Ada sekitar Rp53 miliar untuk upah tenaga

kebersihan di tiap kelurahan. Rianto menegaskan harus ada audit keuangan

dan audit kinerja di PD Kebersihan karena masalah sampah di Kota Bandung

tidak tuntas. (http://jabar.tribunnews.com/)

Fenomena berikutnya,Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan

Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015, kepada 12

pemerintah daerah di Kantor BPK Provinsi Jawa barat, Bandung.

(www.BPK.go.id 2015).

Kota Bandung menjadi satu dari empat pemda yang masih meraih opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten
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Pangandaran, Kota Cirebon dan Kota Bandung masih memperoleh opini wajar

dengan pengecualian (WDP). “ujar Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa,(bandung.merdeka.com, 2016).

Adanya permasalahan terhadap 18 SKPD PD Kebersihan, dan LKPD Kota

Bandung yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

menunjukan bahwa kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung

dianggap tidak terlaksana dengan baik. Sehingga hal ini menyebabkan harus

adanya pemetaan terhadap faktor yang menyebabkan tidak baiknya kinerja

SKPD. Penulis dalam hal ini memandang bahwa kejelasan sasaran anggaran

dan akuntabilitas publik menjadi dua hal yang cukup menarik untuk diteliti

lebih lanjut terkait hubungannya terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kota Bandung.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang

dilakukan Citra ( 2010 ) menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran,

akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kinerja manajerial

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) Dinas se-Kota Semarang. Hasil

penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan

akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas

se-Kota Semarang. Penelitian lainnya yang dilakukan Andarias (2009) tentang

pengaruh partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran

anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD yang

mana berdasarkan hasilnya disimpulkan bahwa secara simultan seluruh

variabel independen berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, pada
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penelitian ini menggunakan variabel pemoderasi yaitu pengawasan internal.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samuel (2008) tentang pengeruh

partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap

kinerja manajerial yang mana hasil penelitiannya variabel independen pada

penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial dengan

motivasi sebagai variabel intervening.

Penelitian yang dilakukan penulis juga mengacu kepada penelitian yang

dilakukan oleh Deki Putra (2013), hasil penelitiannya bahwa Akuntabilitas Publik

dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif baik secara parsial maupun

simultan terhadap Kinerja Manajerial SKPD.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul : Pengaruh Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas

Publik Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) ( Studi Survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang

akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial

SKPD

2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial

SKPD

3. Bagaimana pengaruh sasaran anggaran dan akuntabilitas publik secara

simultan terhadap kinerja manajerial SKPD
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,

maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis bukti empiris, bahwa sasaran

anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD.

2. Untuk menguji dan menganalisis bukti empiris, bahwa

akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial

SKPD.

3. Untuk menguji dan menganalisis bukti empiris, bahwa sasaran

anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh secara silmutan

terhadap kinerja manajerial SKPD.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil peneletian ini kegunaan yang diharapkan penulis adalah sebagai

berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam sasaran anggaran dan

akuntabilitas publik yang baik terhadap kinerja manajerial Satuan Kinerja

Perangkat Daerah (SKPD) agar tercapainya pemerintah yang baik.

2. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini, dapat meningkatkan dan memperluas

pengetahuan serta wawasan mengenai masalah yang diteliti, sehingga
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dapat diperoleh gambaran yang luas dan lebih jelas mengenai kesesuain

fakta lapangan dengan teori yang ada.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan referensi yang berguna

apabila akan melakukan penelitian dibidang yang sama.

4. Bidang Ilmu

Sebagai pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik, terutama

berkenaan dengan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap

Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian ini, maka penulis

melakukan penelitian dengan cara membagikan kuisioner pada 24 (dua puluh

empat) Dinas Pemerintahan Kota Bandung. Adapun penelitian ini dilakukan

pada bulan Januari 2017 sampai dengan selesai.


