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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu kondisi di mana prinsipal memberikan

wewenang kepada agen, yang nantinya akan menjalankan amanat prinsipal sesuai

ketentuan yang diberikan (Mack dan Ryan, 2006). Halim dan Abdullah (2006)

menyatakan bahwa di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah dalam

pelimpahan wewenang (keagenan). Keterkaitan prinsipal dengan agen dapat

diketahui dengan melacak proses-proses anggaran (Moe, 1984). Hal ini

menandakan bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah, khususnya dalam

penyusunan anggaran berbasis kinerja, mengindikasikan munculnya asimetri

informasi, yang muncul dalam teori keagenan, antara masyarakat atau DPRD

sebagai principal dan pihak eksekutif (SKPD) yang bertindak sebagai agen

(pengelola pemerintahan) sehingga dalam penyusunan anggaran diperlukan

prinsip akuntabilitas dan transparansi di dalamnya.

Karakteristik utama hubungan keagenan terletak pada kontrak pelimpahan

wewenang dan tanggungjawab dari prinsipal kepada agen. Jensen dan Meckling

(1976:4) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas

yang mengandalkan pada kontrak, baik eksplisit ataupun implisit, sebagai acuan

pranata perilaku partisipan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan

keagenan terjadi pada setiap entitas.

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan menggunakan

agency theory, dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami
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sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent)

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh

DPRD (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dan transparansi memiliki karakter yang berbeda. Namun

dalam penerapannya, akuntabilitas memiliki kaitan dengan transparansi (Shende

dan Bennett, 2004). Hasil riset Meutia dan Nurfitriana (2011) menunjukkan

bahwa secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat,

efisiensi dan efektivitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran

berbasiskinerja.

2.1.2 Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan Instansi Pemerintah

Daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas

pokok dan fungsinya, oleh karena itu mempunyai kewajiban untuk membuat

akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan Instansi Pemerintah Daerah

Kabupaten atau Kota merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu

Instansi Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) kabupaten atau kota dalam menjalankan program dan kegiatan

untuk melaksanakan misi organisasi guna mencari tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 20 Ayat 1

dan 2, tolak ukur kinerja Pemda adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada
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setiap unit organisasi perangkat daerah. Bastian (2006) mendefinisikan kinerja

sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja

merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun

organisasi (Hamzah, 2008). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008)

mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu

entitas  selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan

pekerjaan. Adapun menurut Mulyadi (2000:419) penilaian kinerja organisasi yaitu

“penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian

organisasi dan karyawannya, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya”.

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja

pimpinan OPD dilakukan untuk menilai seberapa baik Pimpinan OPD tersebut

melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode

tertentu. Pengukuran kinerja pimpinan SKPD merupakan wujud dari vertical

accountability yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai

bahan horizontal accountability pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas

amanah yang diberikan kepadanya (Mangkuprawira, 2004:225).

Menurut Sucipto (2007), kinerja keuangan pemerintah sebagai tingkat

tercapainya hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator

keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-

undangan selama satu periode anggaran (Junarwati, 2013:188). Arfianto (2010)

menjelaskan, pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana

organisasi menjalankan fungsinya dan sebuah program atau pelayanan dijalankan

serta untuk menilai prestasi organisasi ataupun pelaksana program atau pelayanan.
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Menurut Indra (2006) Pengukuran kinerja sektor publik meliputi aspek-

aspek antara lain: kelompok masukan (input), kelompok keluaran (output),

kelompok hasil (outcome), kelompok manfaat (benefit), kelompok dampak

(impact). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja

yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi

organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi

upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang

(Bastian, 2006). Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) mengungkapkan

bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh

informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga

akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu cara

yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah

dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Hamzah, 2008).

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran

(goals and objectives) dengan elemen kunci sebagai berikut:

(1) Perencanaan dan penetapan tujuan;

(2) Pengembangan ukuran yang relevan;

(3) Pelaporan formal atas hasil; dan

(4) Penggunaan informasi.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja organisasi sektor publik menurut

Mahmudi (2005:14) adalah sebagai berikut:

(1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi;
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(2) Menyediakan sarana pembelajaran pegawai;

(3) Memperbaiki kinerja periode berikutnya;

(4) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan

keputusan pemberian reward dan punishment;

(5) Memotivasi pegawai; dan

(6) Menciptakan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus

dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara

pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi

dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data

informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan atau program.

Dalam pengukuran kinerja diperlukan juga penetapan capaian kinerja, yang

dimaksud untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan

kegiatan atau program kebijakan yang telah ditetapkan.

Kinerja manajerial organisasi perangkat daerah mempunyai arti yang

sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan

oleh pelayanan masyarakat di daerah, oleh karena itu kinerja manajerial organisasi

perangkat daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil

guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda

pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja manajerial pemerintah daerahnya untuk dinilai

apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.

Organisasi Perangkat Daerah merupakan pusat pertanggungjawaban yang

dipimpin oleh kepala organisasi dan bertanggung jawab atas entitasnya, misalnya:
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dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga dan lainnya.

Kumorotomo (2005:103), mengungkapkan kinerja organisasi publik adalah hasil

akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, transparan dalam

pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak pengguna jasa organisasi,

visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta diselenggarakan dengan sarana

dan prasarana yang memadai.

2.1.3 Transparansi dan Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Transparansi

Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan

bahwa pengertian tentang transparansi adalah sebagai berikut:

“Transparency is to provide financial information that is open and honest

with public on the basis that the public has a right to know in an open and

through on government accountability in the management of the resources

entrusted to it and obedience to the laws and regulations. While accountability is

accountable for the management of resources and the implementation of policy is

entrusted to the reporting entity in achieving the goals set periodically”.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen

Dalam Negeri dalam Loina Lalolo Krina P (2003), Transparansi merupakan

prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang

dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan,

sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan
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informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran,

dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Transparansi berarti

suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh

lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan

sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat

didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan

struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan

proyeksi-proyeksinya (Nico Andrianto, 2007: 20).

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (opennsess)

pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas

pengelolaan seumber daya publik kepada pihak–pihak yang membutuhkan

informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan

daninformasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh

pihak – pihak yang berkepentingan.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability

antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan

daerah yang bersih, efektif, efisien , akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan

kepentingan masyarakat.

Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta

hasil–hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi

pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi

mengenai setiap aspek  kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik.
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Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang

sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Menurut Andrianto (2007:20) transparansi adalah “keterbukaan secara

sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari

seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik”.

Selanjutnya Krina (2003) menyatakan transparansi sebagai “prinsip yang

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses

pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil–hasil yang dicapai”.

Lismawati (2013), menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu,

demikian pula dengan hasil penelitian Meidawati (2012) juga menyimpulkan

bahwa penerapan prinsip transparansi keuangan daerah berpengaruh signifikan

terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di kabupaten Situbondo. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan

keuangan maka akan semakin meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah secara

keseluruhan.

Prinsip transparansi menurut Werimon, Ghozali, dan Nasir (2007:8)

meliputi 2 aspek, yaitu “komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat

terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang

luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam kontek

pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak

untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam

melaksanakan tugas pemerintahan”.
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Beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu dapat

mencegah terjadinya korupsi, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan

kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat

akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, meningkatkan kepercayaan

terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu,

menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan

terbentuk, dan menciptakan iklim investigasi yang lebih baik sehingga dapat

meningkatkan kepastian usaha (Nico Andrianto, 2007: 21).

Peran media menjadi sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik

sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun

menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas

berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi.

Namun media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers,

bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari

masyarakat dan bahkan oleh media masa, karena itu, kewajiban akan keterbukaan

harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari

para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada

siapa informasi tersebut diberikan (Nico Andrianto, 2007:21).

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut Nico

Ardianto (2007: 21), Indikator transparansi yaitu:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi

a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan

transparansi.



26

b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas

tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari

manajemen fiskal.

c. Adanya basis legal untuk pajak.

d. Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan

memungut pajak dari pemerintah daerah.

e. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-

masing tingkatan pemerintahan.

2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.

a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses

penganggaran).

b. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.

c. Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh

lembaga yang berwenang [BPK RI])

d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa

indikasi fiskal.

e. Terbukannya informasi tentang pembelanjaan aktual.

3. Adanya audit yang independen dan efektif

a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.

b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.

c. Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus

buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.

4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keutusan anggaran

a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran
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b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam

proses penganggaran

2.1.3.2 Pengertian Akuntabilitas

Definisi dari akuntabilitas menurut (Gray et al., 1996 dalam Masiyah,

2008) adalah :

“Accountability is the duty of an entity to use (and prevent the misuse) of

the resources entrusted it in a effective, efficient and economical manner,

within the boundaries of the moral and legal framework of the society and

to provide an acoount of its actions to accountees who are not only the

persons who provided  it with its financial resources but to groups within

society and society at large”.

Akuntabilitas apabila dikaitkan dengan organisasi pemerintahan, dapat

didefinisikan sebagai suatu pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja

pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik pusat

maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka

pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas dan responsibilitas (responsibility) itu berbeda, akuntabilitas

merupakan salah satu elemen dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas

merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hal yang telah dilakukan

atau tidak dilakukan, sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang

berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada pihak lain yang memiliki

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Kunci

penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk

melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan (diskresi) dan
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adanya pemberian kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan

utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan

lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada

pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability), bukan hanya

pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) (Mahmudi 2005: 9).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah

tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang

informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana

masyarakat beserta penggunaannya. Menurut Kim (2008 : 2) mendefinisikan

akuntabilitas sebagai berikut:

Accountability is basically the obligation to perform as expected or bear

the consequences of failure. Accountability is also defined as, “A is

accountable to B when A is obliged to inform B about A’s actions or

decisions”.

Dengan kata lain akuntabilitas adalah kewajiban yang pada dasarnya

melaksanakan seperti yang diharapkan atau membawa konsekuensi terhadap suatu

kegagalan. Akuntabilitas juga dapat digambarkan seperti “A dikatakan akuntabel

kepada B ketika A berkewajiban memberi informasi pada B tentang tindakan atau

keputusan A.

Budiarjo (1998:78) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggung

jawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi

mereka wewenang”. Selanjutnya Widodo (2011:67) menjelaskan akuntabilitas

sebagai “konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan

kebenaran suatu tindakan birokrasi”.
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Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good

governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta

untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga

masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis,

efisien dan efektif (Sadjiarto, 2000).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa

proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus

benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan

masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran

tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana

ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002).

Guy Peter dalam Krina (2003) menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas

yaitu: (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas administratif, dan (3)

akuntabilitas kebijakan publik.

Menurut Solihin (2007) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui prinsip

ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai, dan

dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat

ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat

diterima secara logis.

Menurut Sadjiarto (2000) akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai

perspektif. Dari perspektif akuntansi, American Accounting Association
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menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam

empat kelompok.

a. Sumber daya financials

b. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif.

c. Efisiensi dan ekonominya suatu kegiatan.

d. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian

tujuan, manfaat dan efektivitas.

Suatu organisasi publik dapat dikatakan akuntabel apabila memenuhi

empat dimensi akuntabilitas. Adapun keempat dimensi akuntabilitas yang harus

dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for

probity and legality).

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) berkaitan dengan

penghindaran penyalah gunaan jabatan (abuse of power), sedangkan

akuntabilitas hukum (legal accountability) berkaitan dengan jaminan

adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan

dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses (process accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan sudah cukup

baik atau belum dalam menjalankan tugas, yang meliputi kecukupan

sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur

administrasi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian

pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan

pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan,
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misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan

lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan

pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan

kelambanan dalam pelayanan

c. Akuntabilitas Program (program accountability)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan sudah mempertimbangkan

alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya

yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban

pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan

masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan yang diambil Ellwood (1993)

dalam Mardiasmo (2002: 21).

Meidawati (2012) dalam Rido (2014), menyatakan bahwa akuntabilitas

Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Daerah,

hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah

Daerah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Rohmah (2003). Hasil dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa akuntabilitas

dalam pemerintahan daerah diperlukan guna mewujudkan suatu kondisi yang

akuntabel dalam pemerintahan daerah. Sehingga dengan terciptanya kondisi yang

akuntabel, memudahkan pengawasan atas kinerja pemerintah itu sendiri dan

dengan pengawasan yang baik akan menjadi pemicu kinerja pemerintahan yang

semakin baik pula.
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Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan

data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan

dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan

digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu

mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan

metode pengumpulan data kinerja.

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang

dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk

mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan

program (Maryanto, 2014:7). Auditya et al. (2013) juga mengemukan dalam

penelitiannya bahwa semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan

keuangan dalam SKPD, kinerja akan semakin meningkat. Tingginya akuntabilitas

pada pengelolaan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat meningkatkan investasi.

Zeyn (2011) menjelaskan akuntabilitas keuangan adalah sorotan utama

masyarakat karena merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik

untuk menggunakan dana publik (public money) secara ekonomis, efisien dan

efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas ini

mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan kinerja keuangan

organisasi kepada pihak luar (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh

kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut.

Akuntansi sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan
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pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta

memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.

Adapun indikator Akuntabilitas menurut (Loina Lalolo Krina P, 2003)

dibagi menjadi lima yaitu:

a. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia

bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil

sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan caracara

mencapai sasaran suatu program.

c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.

d. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa

akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat

dan mekanisme pengaduan masyarakat.

e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil

2.1.4 Tinjauan Keuangan Daerah

2.1.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk pemerintah

provinsi dan kabupaten atau kota. Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan

dengan tata cara yang berlaku pada pemerintah pusat. Pendapatan daerah provinsi

seperti yang tertulis dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak pusat diserahkan

kepada daerah pemerintah pusat, antara lain: pajak rumah tangga, pajak kendaraan

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan

bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pemerintah kabupaten atau kota
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mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak

restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral

bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung

walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasl 1 ayat 17 menyebutkan bahwa

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah. APBD merupakan rencana keuangan

tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna

membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan

disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang

telah dianggarkan.

Struktur APBD Kabupaten Tegal secara umum terdiri dari Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah. Untuk memahami kinerja

keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya

analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis

pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan

kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan

datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Pendapatan Daerah dapat didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang

diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka

Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber penerimaan yaitu  Pendapatan
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Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah.

2.1.4.2 Pengelolaan Penerimaan Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 157 dan UU No. 33 tahun 2004

pasal 6, serta PP No. 58 tahun 2005 dan PP No 28 tahun 2009, sumber-sumber

penerimaan dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan

yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan

aset negara dan jasa giro.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Dana perimbangan tersebut saling mengisidan melengkapi.

Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari :

a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber

Daya Alam
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b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.4.3 Pengelolaan Pengeluaran Daerah

Dalam Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pengeluaran Daerah adalah semua

pengeluaran kas daerah periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi

belanja rutin (operasional), belanja pembangunan (belanja modal) serta

pengeluaran tidak disangka.

1. Belanja Rutin (Belanja tidak langsung)

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun

anggaran dan menambah aset atau kekayaan bagi daerah. Belanja rutin

terdiri dari:

1) Belanja pegawai

2) Belanja barang

3) Belanja bunga

4) Belanja subsidi

5) Belanja hibah

6) Belanja bantuan keuangan

7) Belanja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana

2. Belanja Investasi atau Pembangunan (Belanja Langsung)

Belanja investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi

satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan
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selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya rutin untuk biaya

operasional dan pemeliharaannya. Belanja investasi terdiri dari :

a. Belanja modal

b. Belanja aparatur

3. Pengeluaran Tidak Tersangka

Pengeluaran tidak tersangka adalah yang disediakan untuk pembiayaan:

a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yangdapat

membahayakan daerah.

b. Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan atau tidak tersedia

anggarannya pada tahun yang bersangkutan.

c. Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang

dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

2.1.4.4 Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan

daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan

daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan

merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam

melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005,

menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

temasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak

dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan

pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator
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untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri.

Dengan  dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah,

membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar

daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan

daerah, antara lain (Nataluddin, 2001: 167):

1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah

2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah

3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan;

4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu

melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahannya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan

terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan

daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan
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keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth

Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi

daerah (Nataluddin, 2001: 168) :

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari

pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu

melaksanakan otonomi daerah)

2. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai

berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan

otonomi.

3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang,

mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati

mampu melaksanakan urusan otonomi.

4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak

ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam

melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.1.4.5 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (2010:8), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan

keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary

report) dan laporan finansial, komponen yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

3. Laporan Operasional;

4. Laporan Perubahan Ekuitas;
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5. Neraca;

6. Laporan Arus Kas;

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas keuangan

daerah terhadap kinerja pada satuan kerja perangkat daerah, terdapat beberapa

penelitian terdahulu yang relevan dan mengkaji mengenai transparansi dan

akuntabilitas keuangan daerah, dan kinerja sebagaimana termasuk dalam

penelitian akuntansi keprilakuan dapat dikemukakan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No Nama

Peneliti

Judul Variabel Hasil Penelitian

1. Hari Eka

Setiyawan

(2016)

Analisis

Pengaruh

Akuntabilitas

Publik,

Transparansi

Publik dan

Pengawasan

Terhadap

Kinerja Satuan

Kerja Perangkat

Daerah di

Kabupaten

Bungo

Penelitian ini

menggunakan 3

(tiga) variabel

bebas

(independen):

akuntabilitas

publik (X1),

transparansi

publik (X2) dan

pengawasan

(X3). Variabel

terikat Kinerja

SKPD (variabel

Y). Variabel

penyela/antara

(intervening)

pengelolaan

Hasil pengujian yaitu

dengan uji secara

bersama-sama yang

dilakukan pada

variabel akuntabilitas

publik (X1),

transparansi publik

(X2) pengawasan

(X3), dan pengelolaan

keuangan daerah (Z)

terhadap Kinerja

SKPD (Y) pada

Pemerintah Kabupaten

Bungo menunjukkan

hasil F hitung sebesar

47,677 dengan hasil

tingkat signifikansi
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keuangan daerah

(variabel Z).

0,000 < 0.05 yang

menunjukan nilai yang

signifikan. Haltersebut

berarti akuntabilitas

publik, transparansi

publik pengawasan

dan pengelolaan

keuangan daerah jika

diregresikan bersama

akan berpengaruh

positif dan signifikan

terhadap kinerja SKPD

pada pada Pemerintah

Kabupaten Bungo.

2. Rido Agung

Gigih

Krisherdian

(2015)

Pengaruh

Transparansi

Dan

Akuntabilitas

Keuangan

Daerah

Terhadap

Kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Jember

Penelitian ini

terdiri dari 3

variabel yaitu:

1) Variabel

independen:

Transparansi

(X1),

Akuntabilitas

(X2),

2) Variabel

dependen:

Kinerja

Pemerintah

Daerah (Y).

Hasil penelitian

menggunakan model

regresi menyatakan

bahwa secara statistik

signifikan terdapat

pengaruh positif dan

signifikan antara

partisipasi anggaran

dengan senjangan

anggaran. Dengan

demikian Hipotesis 1&

2 diterima dengan

simpulan Transparansi

laporan keuangan

daerah berpengaruh

signifikan terhadap

kinerja pemerintah

daerah kabupaten

Jember dengan arah

positif.

3. Muhammad Akuntabilitas, Dalam Penelitian ini
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Firdiansyah

Adiwirya

(2015)

Transparansi,

Dan Anggaran

Berbasis Kinerja

Pada Satuan

Kerja Perangkat

Daerah Kota

Denpasar

penelitian ini

terdapat

variabel

independen

Akuntabilitas

(X1) dan

transparansi

(X2)

variabel

dependen

anggaran

berbasis

kinerja (Y)

menyimpulkan bahwa

secara simultan

akuntabilitas dan

Transparansi

berpengaruh positif

pada anggaran

berbasis kinerja. Dikaji

secara parsial,

ditemukan bahwa

akuntabilitas tidak

berpengaruh pada

anggaran berbasis

kinerja sedangkan

transparansi

berpengaruh positif

pada anggaran

berbasis kinerja.

Temuan ini

menunjukkan bahwa

akuntabilitas dan

transparansi memang

dipersepsikan

memiliki peranan yang

sangat penting dalam

penyusunan anggaran

berbasis kinerja.

Penelitian ini juga

menemukan bahwa

para responden

menempatkan

keterbukaan atau

transparansi sebagai

faktor yang lebih

penting dari faktor

akuntabilitas.
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4. Putra (2010) Pengaruh

Penerapan

Anggaran

Berbasis Kinerja

dan Sistem

Informasi

Pengelolaan

Keuangan

Daerah terhadap

Kinerja SKPD

Di Pemerintah

Kabupaten

Simalungun

Variabel

Inddependen:

penerapan

anggaran

berbasis kinerja,

Variabel

Dependen:

Kinerja SKPD

di lingkungan

Pemkab

Simalungun

Kesamaan pada

variabel penerapan

anggaran berbasis

kinerja. Beda pada

variabel kinerja SKPD.

Bahwa baik secara

simultan maupun

parsial penerapan

anggaran berbasis

kinerja (X) dan sistem

informasi keuangan

daerah (X)

berpengaruh terhadap

kinerja SKPD (Y)

dilingkungan Pemkab

Simalungun.

5. Lailatur

Rohmah

(2012)

Persepsi

Mahasiswa

Akuntansi

Unesa Tentang

Pengaruh

Transparansi

Dan

Akntabilitas

Keuangan Partai

Politik Terhadap

Kinerja Partai

Dan Upaya

Pemberantasan

Kejahatan Kerah

Putih

Variabel

Inddependen:

penerapan

anggaran

berbasis kinerja,

Variabel

Dependen:

Kinerja SKPD

di lingkungan

Pemkab

Simalungun

Hasil dari penelitian

ini menunjukan bahwa

transparansi dan

akuntabilitas keuangan

partai politik masih

rendah berpengaruh

dan kejahatan kerah

putih di Indonesia

susah di minimalisir.

Mahasiswa

mengharapkan kinerja

politik akan meningkat

kembali setelah

mengalami penurunan

dan transparansi

menjadi alat untuk

mengembalikannya.

Sumber: Data diolah dari berbagai referensi, 2014
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2.3 Kerangka Pemikiran

Pengaruh penerapan keuangan daerah terhadap kinerja OPD mengenai

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah sebagai pengetahuan yang

mambantu dalam mengawasi kinerja Pemerintah Daerah tentunya menjadi salah

satu faktor yang bisa mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah supaya dapat

memberikan kinerja yang lebih baik dimasa baktinya. Pemahaman anggota dewan

mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas baik secara teoritis maupun secara

praktis saat ini sangat diperlukan.

Transparansi adalah upaya untuk memberikan informasi keuangan yang

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanmya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintah, 2010;7). Dengan penerapan pemerintah yang transparan diharapkan

masyarakat luas dengan mudah ikut mengawasi jalannya proses pemerintah

sehingga kinerja aparat Pemerintah Daerah menjadi semakin terkendali dan

potensi dalam melakukan kecurangan selama proses pemerintah berlangsung

dapat diminimalisir.

Transparansi artinya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi

yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak–pihak

yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi

keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan

keputusan oleh pihak–pihak yang berkepentingan.
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Akuntabilitas diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Pengertian accountability dan responsibility seringkali diartikan sama. Padahal

maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam

kaitannya dengan birokrasi, responsibility merupakan otoritas yang diberikan

atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan accountability merupakan

kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya

tersebut. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-

individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik

dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang

menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan kontrol

terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pengelolaan

keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang  transparansi  dan  akuntabilitas

terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat diakses oleh berbagai

pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui

informasi tersebut.

Akuntabilitas publik pemerintah daerah berhubungan erat dengan kinerja

Pemerintah Daerah itu sendiri, dikarenakan pengawasan kinerja tidak bisa

memberikan hasil yang maksimal jika pihak yang diawasi kurang memiliki

kesadaran untuk bersikap jujur dan terbuka, dengan akuntabilitas yang tinggi

maka akan muncuk kesadaran dari Pemerintah Daerah selaku pemegang amanah

untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dilaksanakan kepada
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stakeholders selaku pemberi amanah secara jujur dan terbuka. Oleh karena itu,

dari pengembangan logika tentang hubungan transparansi dan akuntabilitas

tentang laporan keuangan  daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja Organisasi

Perangkat Daerah.

Berdasarkan masalah tersebut maka dalam penelitian ini menghubungkan

atau mencari hubungan antara empat variabel yang akan diteliti.

H1

H2

H3

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Skripsi Rido 2014

2.4 Hipotesis

2.4.1 Transparansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal

Transparansi merupakan hak dasar untuk mengetahui informasi tentang

apa yang sedang di programkan oleh pemerintah dan mengapa program tersebut

Transparansi Keuangan
Daearah (X1)

Akuntabilitas Keuangan
Daearah (X2)

Kinerja Organisasi
perangkat daerah (Y)
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dipilih dan di biayai. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam

memperoleh informasi yang berkaita dengan kepentingan publik secara langsung

di peroleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18). Transparansi

dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan

informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan

integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi dan

penjabarannya.

Transparansi anggaran biasanya didefinisikan sebagai pengungkapan

penuh dari semua informasi fiskal yang relevan secara tepat waktu dan sistematis

(lihat OECD, 2002). Kopits dan Craig (1998) mendefinisikan transparansi fiskal

sebagai “keterbukaan terhadap masyarakat luas tentang struktur dan fungsi

pemerintah, niat kebijakan fiskal, rekening sektor publik, dan proyeksi.

Transparansi anggaran adalah salah satu fitur dari lembaga membentuk

lingkungan dari proses anggaran (lihat von Hagen, 2007, hlm. 29 dan 31).

Ada tiga alasan utama untuk inefisiensi alokasi sumber daya yang berasal

dalam rangka proses anggaran: ilusi fiskal, Bias defisit dan penyalahgunaan dana

publik (lihat von Hagen dan Harden, 1994). Dua alasan pertama cukup mirip satu

sama lain: dalam kedua kasus warga meremehkan harga sebenarnya dari barang

publik yang mengarah ke kelebihan pasokan yang baik, yaitu, untuk belanja

publik yang berlebihan dan pembiayaan utang konsekuen. Dalam kasus ilusi

fiskal warga gagal untuk mengenali beban pajak dan dalam kasus bias defisit

kewajiban masa depan yang didiskontokan pada tingkat diskonto terlalu tinggi.

Alasan ketiga adalah konsekuensi dari hubungan principal-agent antara warga

dan politisi.
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Lismawati (2013) menyimpulkan

bahwa antara transparansi dan kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan

positif dimana semakin tinggi tingkat transparansi yang dilakukan oleh Satuan

Kerja Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu maka semakin tinggi juga tingkat

kinerja para pegawai di Stasiun Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Rohmah (2012) yang

menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja partai politik

dengan demikian hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Transparansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap

kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal

2.4.2 Akuntabilitas Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal

Menguatnya tuntutan akan akuntabilitas pada perkembangan sektor publik

di Indonesia dimana akuntabilitas dan kejelasan atas pertanggungjawaban kinerja

dari setiap instansi pemerintah menjadi salah satu yang sangat dituntut oleh

masyarakat. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai dasar pelaporan keuangan yang

didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan

atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (GASB dalam Mardiasmo

2009:3). Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan

masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pengguna anggaran atas semua

aktivitas yang dilakukan (pemerintah).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai

integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan

perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan
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dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan,

penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah,

data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi

dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran

tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik,

sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk

manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan

pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Meidawati 2012) menyimpulkan

bahwa antara akuntabilitas dan kinerja mempunyai pengaruh yang signifikan

positif dimana semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dilakukan oleh Satuan

Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Situbondo maka semakin tinggi  juga

tingkat kinerja para pegawai di Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten

Situbondo. Hal serupa dinyatakan dalam penelitian Hartanti (2011) yang

menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

di Provinsi Jawa Tengah. Maka hipotesis kedua dapat di rumuskan sebagai

berikut:

H2: Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap

kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
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2.4.3 Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah secara simultan

berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Tegal

Haspiarti (2012) mengatakan hadirnya reformasi pengelolaan keuangan

daerah di Indonesia melalui sistem penganggaran berbasis kinerja (performance

based budgeting). Hal senada diungkapkan oleh Andriani (2012) yang

menyatakan bahwa anggaran tradisional yang diterapkan dahulu, telah tergantikan

oleh anggaran berbasis kinerja yang sejalan dengan berlakunya otonomi daerah di

Indonesia. Penekanan terhadap efisiensi, efektivitas dan ekonomis menjadi inti

dari metode penganggaran berbasis kinerja (Kurniawan, 2009).

Pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manejerial,

karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya

untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan

yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam

melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh

masyarakat.

Adapun penelitian 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 menunjukkan bahwa partisipasi

penyusunan anggaran dan akuntabilitas berpengaruh signifikan sedangkan

tranparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas

se-Kota Semarang.



51

Berjalannya reformasi semakin menghidupkan kembali arti demokrasi

dalam kehidupan bernegara. Demokrasi identik halnya dengan akuntabilitas.

Menerapkan akuntabilitas berarti menerapkan transparansi pula sehingga di antara

akuntabilitas dengan transparansi memiliki keterkaitan (Mohamad dkk., 2004:33).

Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi

keinginan dan perbuatan kepada yang berkepentingan (Hunt, 2006:43). Lain hal

dengan transparansi yakni mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan

dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka pada pihak

luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan

(Haryatmoko, 2011:112). Pada akhirnya, unsur akuntabilitas dan transparansi

menjadi suatu kebutuhan di dalam pengelolaan pemerintah termasuk bidang

keuangan (Hudayah, 2012), khususnya dalam hal penyusunan anggaran berbasis

kinerja.

Beberapa penelitian yang terkait dengan fenomena tersebut telah banyak

dilakukan. Asrida (2012), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi

tidak berpengaruh pada kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten Bireuen, dan

akuntabilitas secara parsial mempengaruhi kinerja penyusunan RAPBD

Kabupaten Bireuen. Berbeda dengan Meutia dan Nurfitriana (2011), yang

menunjukkan bahwa hasil penelitian secara simultan variabel akuntabilitas,

transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas berpengaruh

terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Secara parsial variabel

akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas juga

berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.
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Akuntabilitas dan transparansi memiliki karakter yang berbeda. Namun

dalam penerapannya, akuntabilitas memiliki kaitan dengan transparansi (Shende

dan Bennett, 2004). Hasil riset Meutia dan Nurfitriana (2011) menunjukkan

bahwa secara simultan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat,

efisiensi dan efektivitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis

kinerja.

H3: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah secara simultan

berpengaruh positif terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Tegal.


