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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era reformasi, tuntutan akan transparansi dalam sistem pemerintah 

semakin meningkat, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan 

pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh 

pemerintah pusat  dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang 

bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang 

mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal itu berarti 

bertambah pula urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai konsekuensi 

dari otonomi daerah terutama berkenaan dengan penatausahaan keuangan daerah 

dan pengelolaan aset daerah. 

Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada 

ditangan pemerintah daerah. Hal tersebut akan memperlihatkan bagaimana cara 

pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya serta bagaimana kinerja 

yang mereka hasilkan. Kinerja merupakan penentuan efektifitas operasional pada 

suatu waktu tertentu dalam organisasi, bagian-bagian organisasi, dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya.Kinerja pengelola keuangan tergantung pada kemampuan 

staf/pegawai untuk menyusun laporan keuangan.Dalam penyusunan laporan 

keuangan daerah, salah satu hal yang mendasar dan penting dari penerapan 

akuntansi adalah sistem akuntansi. 

Sistem akuntansi yaitu serangkaian prosedur yang saling berhubungan, 

yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukan untuk 

menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan 

pihak intern dan ekstern pemerintah daerah dalam rangka 
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pertanggungjawabanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah(APBD) yang dapat 

dilakukan secara manual atau komputerisasi (Nordiawan, 2006). 

Untuk menghasilkan sebuah laporan yang relevan dan reliable di perlukan 

juga adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pula yang memahami 

sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD).Pengelolaan keuangan daerah harus 

dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.Oleh karena itu, harus ada pembentukan 

ataupun program untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut dengan adanya 

pelatihan. 

Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk 

melaksanakan pekerjaan saat ini.Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan 

membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan terutama agar 

berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika harapan pegawai terhadap 

pemerintahan telah tercapai, maka tingkat motivasi kerja pegawai akan 

meningkat. Sebaliknya, jika harapan pegawai tidak terpenuhi, maka motivasi kerja 

pegawai akan menurun. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan 

individu.Sikap dan nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang 

memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai 

tujuan (Vaithzal Rivai, 2013). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sri Winanti (2014) yang 

berjudul  “Pegaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelatihan Dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bengkulu” 

yang memberikan hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi keuagan daerah 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan, dan Pelatihan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan, dan Komiten 

Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan. 

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya peneliti 

melakukan perubahan pada variabel independen. Dalam penelitian sebelumnya 

variabel yang digunakan yaitu, pemahaman sistem akuntansi, pemahaman 
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pengelolaan keuangan daerah, Pelatihan dan Komitmen Organisasi sedangkan 

didalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu pemahaman sistem akuntansi 

keuangan daerah, Pengawasan Internal, pelatihan dan komitmen organisasi. Selain 

perbedaan masing-masing variabel tersebut peneliti juga membedakan lokasi yang 

dijadikan objek penelitian. Lokasi dalam penelitian sebelumnya yaitu kota 

bengkulu, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih kota Bandar Lampung 

sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan berita Lampost.co pada 22 september 2020 Pemerintah Kota 

(Pemkot) Bandar Lampung mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Pemberian penghargaan tersebut 

dilaksanakaan secara langsung oleh Kemenkeu melalui webminar, di aula Gedung 

Semergou Pemkot setempat. Walikota Bandar Lampung menginginkan dengan 

WTP ini dapat menjadikan daya dorong untuk seluruh Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) Pemkot Bandar Lampung dalam hal meningkatkan kinerja, terlebih 

dalam hal administrasi keuangan dan aset milik Pemkot setempat. 

Sebagai pemerintah Kota hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi 

pemerintah Kota Bandar Lampung karena dapat mempertahankan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) selama kurun waktu 10 tahun terakhir 

(http://www.BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung).Penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis kinerja pengelola keuangan instansi pemerintah dengan studi 

kasus di Pemerintah kota Bandar Lampung. Pemerintah kota Bandar Lampung 

dipilih sebagai tempat studi kasus karena berdasarkan data yang di peroleh 

pemerintah kota Bandar Lampung memiliki kinerja keuangan yang baik dengan 

memperoleh predikat WTP selama kurun waktu 10 tahun terakhir. 

Dari uraian diaatas, peneliti tertarik untuk melakukn penelitian yang di 

tuangkan dalam sebuah judul “ Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah, Pengawasan Internal, Pelatihan, dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Kinerja Pengelola Keuanga Satuan Kerja Perangkat 

Daerah”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

merumuskan masalah : 

1. Apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 

terhadap kinerja pengelolaa keuangan satuan kerja perangkat dearah di 

kota Bandar Lampung? 

2. Apakah Pengawasan Internal berpengaruh terhadap kinerja pengelola 

keuangan satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung? 

3. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan 

satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung? 

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pengelola 

keuangan satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari peneliti ini yaitu 

untuk menguji secara empiris dan membuktikan pengaruh : 

1. Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja 

pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar 

Lampung. 

2. Pengawasan Internal terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja 

perangkat daerah Kota Bandar Lampung 

3. Pelatihan terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja perangkat 

daerah Kota Bandar Lampung. 

4. Komitmen Organisasi terhadap kinerja pengelola keuangan satuan kerja 

perangkat daerah Kota Bandar Lampung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat : 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dan 

referensi dalam melakukan lebih lanjut, khusunya dalam pemahaman 

sistem akuntansi keuangan daerah. 

b. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan 

dan pemikiran yang bermanfaat dalam membangun daerah kedepannya 

dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan 

kinerja pemerintahan Kota Bandar Lampung. 

 

 

  


