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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang yang diberikan hak dan 

kewenangan yang luas untuk melaksanakan segala  urusan pemerintahan, dan 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daerah. Sesuai Peraturan Daerah 

Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 perihal Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.  Paradigma pemerintah 

daerah berubah yang mulanya sentralisasi menjadi desentralisasi pada kebijakan 

otonomi daerah hingga saat ini berdasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 

perihal Pemerintah Daerah, yang telah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 

dan UU Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, serta keinginan masyarakat yang menginginkan 

terciptanya good governance yang mengharuskan pemerintah supaya akuntabilitas 

kinerja menjadi sangat penting diterapkan dalam pelaksanaan anggaran daerah 

dan pertanggungjawaban atas rencana yang harus dipublikasikan kepada publik. 

Akuntabilitas sendiri merupakan konsep yang lengkap yang ternyata lebih 

sulit untuk diwujudkan dari pada pemberantasan fraud. Terciptanya akuntabilitas 

merupakan tujuan utama dari sektor publik. Mardiasmo  (2018:27) menyatakan 

bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) 

untuk memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan segala aktivitas dan 
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kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah (prinsipal) yang 

mempunyai hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban dalam bentuk 

pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan atas pengerjaan tugas organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui cara 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, hal ini sejalan dengan 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintahan yang menguraikan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan 

sebuah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang telah 

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah 

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.  

Perwujudan pertanggungjawaban kinerja yang dimaksud melalui laporan 

kinerja instansi pemerintah yang telah tertuang dalam Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yaitu wujud pertanggungjawaban pejabat publik 

kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran yang 

bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta 

keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas 

capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga 

dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu 
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terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah 

(Kaltsum, 2013). 

Berdasarkan penjelasan diatas, instansi pemerintahan diwajibkan untuk 

menyampaikan akuntabilitas kinerjanya melalui laporan kinerja instansi 

pemerintah secara periodik kemudian melakukan evaluasi atas kinerjanya 

tersebut. Instansi setiap daerah maupun pusat wajib melaporkan hasil kinerjanya 

secara periodik termasuk salah satunya  Kabupaten Jepara. Dapat ditinjau dari 

akuntabilitas kinerjanya, pemerintahan Kabupaten Jepara telah berhasil mencapai 

sasaran nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten 

Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada grafik  1.1 berikut 

ini: 

Gambar 1.1 

Grafik Pencapaian SAKIP 

 

 

Sumber: Bagian Organisasi Setda Jepara, 2019 
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Dilihat dari tahun 2012 – 2018 menunjukan pencapaian kinerja yang sangat 

baik, namun dari tingkat pencapaian yang diperoleh masih belum sesuai dengan 

harapan Pemkab Jepara  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP),  untuk tahun kedepannya diharapkan bisa mendapat nilai A. Selain itu 

OPD di Pemkab Jepara juga mengutamakan transparansi dan akuntabilitas saat 

menggunakan dan menyusun laporan keuangan.  

Pemerintah kabupaten Jepara juga kembali mempertahankan penilaian 

tertinggi atas laporan keuangan daerah pada 2018 dengan meraih opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kali berturut-turut 

(http://radarkudus.jawapos.com). BPK memberikan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) kepada pemerintah kabupaten Jepara pada tanggal 29 mei 

2019. Meskipun memperoleh opini tertinggi, namun sejumlah permasalahan 

keuangan untuk tahun anggaran 2018 sempat menjadi temuan dari BPK dan 

berpotensi merugikan keuangan daerah.  

Berdasarkan dengan hal tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah yang lebih baik terdapat beberapa faktor diantaranya yaitu 

diperlukan suatu pengendalian ataupun pengawasan dari internal instansi 

pemerintah, kejelasan sasaran anggaran harus menjadi sangat relevan dan penting 

sehubungan dengan fungsi pemerintahan, pergantian kepala OPD yang harus 

sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku serta sistem pelaporan yang 

telah disusun dan dilaporkan akuntabilitas kinerjanya dengan tepat dan 

dilaksanakan secara periodik. Contoh Pemerintahan Kabupaten Jepara meraih 

penghargaan SAKIP Award 2018 dengan kategori B kisaran nilai 60-70 maka dari 

http://radarkudus.jawapos.com/
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itu laporan kinerja Pemkab Jepara cukup baik karena semakin tinggi efektifitas 

gunakan sumber anggaran lebih efektif dan akuntabel. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu pengendalian 

internal, kejelasan sasaran anggran, pergantian kepala OPD, dan sistem pelaporan. 

Faktor yang pertama yaitu pengendalian internal adalah proses yang dirancang, 

diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata 

kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai 

tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan 

keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-

undangan (Agoes 2017:162). Untuk mewujudkan hal tersebut, pengendalian 

internal juga dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan 

pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya (Kaltsum, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2019) menyatakan bahwa 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil 

penelitian ini didukung oleh Arfina (2015) dan Kaltsum (2013) bahwa 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja Berbeda 

dengan Ahyari (2017) bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap 

akuntabilitas kinerja. 

Kejelasan sasaran anggaran merupakan faktor kedua yang mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja. Kejelasan sasaran anggaran adalah gambaran sejauh mana 

tujuan anggaran ditentukan secara jelas dan spesifik dengan tujuan supaya 

anggaran tersebut bisa dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas 

tercapainya sasaran anggaran tersebut. (Bastian, 2010). Oleh sebab itu, sasaran 
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anggaran daerah harus dinyatakan jelas dan spesifik dan dapat dimengerti oleh 

orang yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah agar semakin meningkat (Wahid, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2019) menyatakan bahwa 

kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Kharismawati (2017), Susilowati (2014) dan  

Kaltsum (2013) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja. Berbeda dengan penelitian Darmawis (2013) kejelasan 

sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. 

Pergantian kepala OPD merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja. Pergantian kepala OPD yang merupakan suatu proses 

pergantian pemimpin (dari pemimpin lama ke pemimpin baru) yang terjadi dalam 

suatu organisasi yang akan membawa dampak dan konsekuensi perubahan pada 

organisasi tersebut (Supit, 2015).. Adanya pergantian pemimpin menimbulkan 

dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu adanya penyegaran dan 

suasana kerja baru dengan pimpinan baru yang diharapkan lebih berkualitas. 

Dampak negatifnya yaitu terjadi kebingungan diantara staf/pegawai dalam 

mengambil keputusan karena kebijakan yang seringkali berbeda, 

perpindahan/mutasi, dan persaingan antar staf (Supit, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2019) mengemukakan bahwa 

pergantian kepala OPD berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. 

Penelitian ini juga didukung oleh Supit (2015) yang membuktikan bahwa 

pergantian kepala OPD berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. 
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Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, terdapat 

beberapa yang tidak konsisten, Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Manullang (2019). Terdapat beberapa perbedaan dari 

penelitian sebelumnya, perbedaan pertama adalah penambahan variabel 

independen yaitu sistem pelaporan. 

Sistem pelaporan adalah refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan 

melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus 

dipertanggungjawabkan (Bastian 2010). Pelaporan ini merupakan wujud dari 

proses akuntabilitas kinerja. Setiap instansi pemerintah wajib untuk menyiapkan, 

menyusun, dan melaporakan laporan keuangan secara tertulis, dan periodik. 

Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan 

dari transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja instansi 

pemerintah tertuang dalam dokumen LAKIP. 

Hasil penelitian terdahulu menurut Afrina (2015) dan Wahid (2016) 

mengemukakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja. Berbeda dengan  penelitian yang dilakukan Susilowati 

(2014) bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas 

kinerja. 

Perbedaan yang kedua berkaitan dengan objek dan rentang waktu 

penelitian. Penelitian sebelumnya memilih objek pada OPD di Sumatra Utara dan 

periode penelitiannya ditahun 2018/2019. Penelitian sekarang dilakukan pada 

OPD di Pemkab Jepara dan periode penelitian ditahun 2019/2020. Pemilihan OPD 

sebagai populasi pada penelitian ini dikarenakan untuk mengetahui gambaran 
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hasil penelitian yang berbeda dan lebih akurat mengenai akuntabilitas kinerja 

dilhat dari periode pemerintahan yang berbeda. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dilakukan  

penelitian yang judul “PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, 

KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PERGANTIAN KEPALA 

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, DAN SISTEM PELAPORAN 

TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA (STUDI PADA ORGANISASI 

PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN JEPARA)”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh pengendalian internal, 

kejelasan sasaran anggaran, pergantian kepala OPD, dan sistem pelaporan 

terhadap akuntabilitas kinerja. Variabel yang erat akan membentuk sebuah faktor 

dimana setiap faktor yang terbentuk akan menggambarkan ciri dari variabel 

pembentukanya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

mengkaji data primer dari sumber utama yang berupa wawancara atau penyebaran 

kuesioner kepada responden. Penelitian ini dilakukan pada OPD di kabupaten 

Jepara. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas menunjukan bahwa 

akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 

2017 mengalami tren peningkatan yang positif, Akuntabilitas Kinerja Instansi 
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Pemerintah (AKIP) kabupaten Jepara yang awalnya dapat kategori C, kemudian  

kategori CC, dan sampai  pada tahun 2017 dan 2018 nilai AKIP kabupaten Jepara 

telah mencapai  kategori B. Selanjutnya OPD di Pemkab Jepara harus lebih 

maksimal akuntabilitas kinerjanya dan pertahanan nilai dari BPK dalam 

pemberian opini WTP. Sesuai dengan rancangan capaian pemerintah Jepara yang 

mengharapkan sampai tahun 2022 akuntabilitas kinerjanya dapat mencapai  

kategori A. 

Selain itu juga meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

lebih baik terdapat beberapa faktor diantaranya yaitu diperlukan suatu 

pengendalian ataupun pengawasan dari internal instansi pemerintah, kejelasan 

sasaran anggaran harus menjadi sangat relevan dan penting sehubungan dengan 

fungsi pemerintahan, pergantian kepala OPD yang harus sesuai dengan peraturan 

pemerintah yang berlaku serta sistem pelaporan yang telah disusun dan dilaporkan 

akuntabilitas kinerjanya dengan tepat dan dilaksanakan secara periodik. Penelitian 

ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran, pergantian kepala OPD dan 

sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian terdahulu  dari 

(Manullang, 2019)  yaitu pengaruh pengendalian internal, kejelasan sasaran 

anggaran dan pergantian kepala OPD, menjadi pengaruh pengendalian internal, 

kejelasan sasaran anggaran, pergantian kepala OPD, dan sistem pelaporan 
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terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD di kabupaten Jepara yang dilandasi oleh 

teori agensi yaitu adanya hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih 

(prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent 

tersebut. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Instansi Pemerintah Daerah  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 

pengambil keputusan khususnya pada instansi pemerintah dalam menentukan 

arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

2. Bagi Akademisi  

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam 

penelitian selanjutnya agar wilayah penelitian lebih meluas dan mendalam. 

Dan dapat memberikan konstribusi pengembangan literatur akuntansi sektor 

publik dan sebagai acuan penelitian terutama untuk peneliti yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut.  

3. Bagi Peneliti  

Dari penelitian yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai wawasan 

dalam pengembangan sektor publik terutama akuntabilitas. Hasil dari 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi untuk 
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pengembangan teori, yang utama didalam bidang akuntansi tentang beberapa 

faaktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja.  

4. Bagi Masyarakat 

Dari penelitian ini masyarakat selaku stakeholder pihak luar, bisa ikut 

membantu menganalisis tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan ikut 

memberikan dorongan serta berpartisipasi dalam pengawasan serta mendorong 

peningkatan kinerja keuangan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


