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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

1.11.11.11.1 LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami

perkembangan yang sangat pesat. Tata kelola yang baik merupakan isu yang

paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Pola-pola lama

penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat

ini terlihat dari perilaku usaha dan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah

selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai bentuk

tindakan, kegiatan dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, adanya tuntutan yang lebih besar

dari masyarakat terhadap penerapan akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga pemerintah dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah seperti

sekarang ini lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman

daerah. Hal ini merupakan perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam

pelaksanaan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang

Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemberian otonomi luas kepada

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Agar
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mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang

seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah

daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri

dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan

jangka menengah, dan perencanaan pembangunan tahunan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya keterpaduan dan

keselarasan antara program-program pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta

pemerintahan daerah dengan pembangunan kabupaten/kota. Di sini Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan penting dalam

perencanaan pembangunan daerah yang merupakan salah satu lembaga teknis di

lingkungan pemerintahan.

Sudah hampir empat tahun Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbit. Perancangan PP

tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

sebagai pelaksanaan dari Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penerapan SPIP di lingkungan instansi

pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola
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pemerintah yang baik sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu proses pengendalian

yang integral dengan tindakan dan kegiatan manajemen penyelenggaraan

pemerintahan yang meliputi perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, yang

melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai, baik di lingkungan pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, para pimpinan wajib melakukan pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas SPIP, maka Peraturan Pemerintah

Nomor 60 tahun 2008 dalam lampirannya menyajikan daftar uji pengendalian

intern pemerintah. Pengujian kualitas pengendalian intern harus dilakukan dalam

tingkatan umum yaitu untuk tingkatan organisasi instansi pemerintah secara

keseluruhan, maupun dalam tingkatan yang lebih rendah atau khusus seperti

pengendalian intern untuk suatu unit, fungsi, atau proses yang ada yang berjalan

dalam instansi pemerintah.

Peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah

menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan pembaharuan

manajemen pemerintahan yang sedang dijalankan dalam kerangka reformasi
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birokrasi. Dengan kualitas pengendalian intern yang semakin baik, maka

keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan

kekuasaan diyakini akan semakin kecil. Sehingga integritas pejabat dan pegawai

pemerintahan akan semakin meningkat dan pada akhirnya wibawa pemerintahan

di mata masyarakat akan semakin baik.

Kualitas pengendalian intern suatu organisasi sangat mempengaruhi

kinerja organisasi. Premis ini menunjukkan bahwa kualitas pengendalian intern

suatu organisasi yang baik dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Sementara kualitas pengendalian intern yang buruk dapat mendorong kinerja

organisasi semakin menurun. Di sisi lain kualitas pengendalian intern juga

mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi pegawai yang bekerja mulai dari

tingkatan pemimpin organisasi hingga pegawai di tingkat paling bawah.

Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan masyarakat adalah

tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, di mana pemerintah

harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di

dalam mencapai tujuan pemberdayaan maupun tujuan program yang sesuai

dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, membangun sebuah

sistem pengendalian intern merupakan sebuah keniscayaan dan telah menjadi

kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan-tujuan berikut :

1) Kegiatan yang efektif dan efisien

2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan

3) Ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku

4) Pengamanan aset negara
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Jika keempat kategori tersebut dapat dipenuhi, maka diharapkan organisasi

yang berorientasi laba maupun nirlaba akan terus meningkat kinerjanya secara

umum karena segala operasi dalam sebuah organisasi dapat dikendalikan dengan

baik sehingga tidak akan ada atau dapat diminimalisir kesalahan atau kecurangan-

kecurangan yang kemungkinan akan terjadi. Oleh karena itu, pengendalian adalah

kunci utamanya. Pengendalian dalam hal ini dapat berbentuk prosedur, peraturan,

dan instruksi yang didesain untuk memastikan bahwa tujuan sistem operasi akan

dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dengan adanya tata kelola yang baik terhadap pengelolaan perencanaan

pembangunan daerah yang terintegrasi, maka visi dan misi Bappeda telah berjalan

secara amanah, profesional, dan transparan yang berdampak pada kepercayaan

masyarakat yang semakin meningkat dari setiap tahunnya.

Ini semua merupakan suatu perwujudan dari pengendalian intern yang

nyata dan bertanggungjawab serta mendapat kepercayaan masyarakat bukanlah

suatu hal yang instan semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan komitmen

yang kuat, proses pembelajaran yang terus-menerus serta kesabaran kolektif dari

segenap pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul :

““““PengaruhPengaruhPengaruhPengaruh PenerapanPenerapanPenerapanPenerapan PengendalianPengendalianPengendalianPengendalian InternInternInternIntern TerhadapTerhadapTerhadapTerhadap PeningkatanPeningkatanPeningkatanPeningkatan

KepercayaanKepercayaanKepercayaanKepercayaan MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat (Studi(Studi(Studi(Studi KasusKasusKasusKasus padapadapadapada BadanBadanBadanBadan PerencanaanPerencanaanPerencanaanPerencanaan

PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan DaerahDaerahDaerahDaerah KotaKotaKotaKota Bandung)Bandung)Bandung)Bandung)””””....
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1.21.21.21.2 IdentifikasiIdentifikasiIdentifikasiIdentifikasi MasalahMasalahMasalahMasalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka muncul permasalahan yang

harus dipecahkan. Supaya masalah yang diteliti dapat terjawab secara akurat,

maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana penerapan pengendalian intern pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung.

2) Bagaimana peningkatan kepercayaan masyarakat pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

3) Bagaimana pengaruh penerapan pengendalian intern terhadap

peningkatan kepercayaan masyarakat pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung.

1.31.31.31.3 TujuanTujuanTujuanTujuan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Tujuan diperlukan agar penelitian memiliki arah permasalahan yang jelas.

Tujuan penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui penerapan pengendalian intern pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

2) Untuk mengetahui peningkatan kepercayaan masyarakat pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

3) Untuk mengetahui pengaruh penerapan pengendalian intern terhadap

peningkatan kepercayaan masyarakat pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung.
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1.41.41.41.4 KegunaanKegunaanKegunaanKegunaan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan

bagi semua pihak antara lain :

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang

diperoleh di bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan

dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah.

2) Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Hasil penelitian ini dapat sebagai masukan dan sasaran yang bermanfaat

untuk bahan pertimbangan dalam perbaikan yang berkelanjutan

sehingga dapat meningkatkan pengendalian intern di instansi

pemerintahan.

3) Bagi Para Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan

pengetahuan dan bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik

yang berkaitan dengan pembahasan tersebut pada masa yang akan

datang.

1.51.51.51.5 LokasiLokasiLokasiLokasi ddddaaaannnnWaktuWaktuWaktuWaktu PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Jalan Taman Sari No.76 Bandung. Adapun

waktu penelitian dimulai bulan September 2012 sampai dengan Oktober 2012.


