
 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang Penelitian 

 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Peraturan 

pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah 

dua undang-undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas berarti memberikan kebebasan untuk 

mengelola segala segi pemerintahan baik pengelolaan keuangan, sumber daya, bahkan 

pemanfaatan potensi daerah. Namun, dibalik kebebasan itu harus ada 

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat agar tercipta akuntabilitas 

yang baik dalam pengelolaan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut 

diperlukan kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, terutama mengenai 

keuangan. Hal ini dapat dilaksanakan apabila masyarakat menerima informasi akuntansi 

yang berkualitas. 

 Dalam mendapatkan informasi akuntansi yang berkualitas, diperlukan 

penyempurnaan yang berkesinambungan agar dapat menghasilkan terciptanya 

pengelolaan keuangan daerah yang accountable. Menurut Mardiasmo (2002:20) 

akuntabilitas yaitu 

“ Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 
pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggung jawaban tersebut”.  

 



 Seiring dengan pemberlakuan Keputusan Mendagri No 29 Tahun 2002, maka 

tuntutan akuntabilitas tertuju pada pemerintahan daerah. Terutama laporan 

pertanggungjawaban yang terdiri dari Neraca, Laporan Keuangan, Perhitungan 

Anggaran, Laporan Arus Kas. 

 Agar akuntansi sektor publik terjamin, diperlukan sistem akuntansi  yang baik, 

karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan Keuangan 

Daerah yang accountable. Sistem akuntansi yang selama ini diterapkan di Pemerintah 

Daerah merupakan sistem akuntansi anggaran, dimana cenderung hanya 

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Pengembangan 

sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah 

menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti 

sistem akuntansi yang selama ini diterapkan di pemerintah daerah. 

Akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi yang memiliki 

pola atau standar akuntasi keuangan tersendiri yang memiliki ciri khas yang membedakan 

dengan akuntansi komersial ataupun akuntansi sosial. Akuntansi keuangan daerah 

tidaklah sama dengan tata buku yang dipraktekan dalam tata usaha keuangan di entitas 

pemerintah daerah selama ini. Perbedaan pokok antara tata buku di akuntansi terletak 

pada sistem pencatatan dan asumsi dasar yang digunakan oleh akuntansi. Akuntansi pada 

dasarnya menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double entry) dengan asumsi 

dasar akrual. Di lain pihak, tata buku pada umumnya menggunakan sistem pencatatan 

tunggal (single entry) dan asumsi dasar kas. 

 Permasalahan yang diuraikan diatas memberi keyakinan bahwa suatu penyusunan 

pedoman akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan,  mengingat adanya batas waktu 



bagi Pemerintah Daerah untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berisikan 

laporan keuangan. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk di implementasikan di 

daerah menghasilkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diharapkan dapat 

mengganti sistem akuntansi yang selama ini ditetapkan di Pemerintah Daerah yang 

disebut dengan manual administrasi keuangan daerah (MAKUDA). Sistem Akuntansi 

Keuangan daerah baru diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang pada 

tahun 2006. Penerapan sistem akuntansi yang cenderung masih baru akan menimbulkan 

banyak perbaikan dan penyesuaian dalam penerapannya untuk mencapai akuntabilitas. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan judul: 

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. 

(Studi kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang). 

 

I.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah yang 

akan diteliti adalah apakah sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan dapat 

mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui sistem 

akuntansi keuangan daerah yang diterapkan dapat mewujudkan akuntabilitas laporan 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. 



 

I.4 Kegunaan Penelitian 

 Data, informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi : 

1. Penulis 

Sebagai suatu pengalaman berharga karena dengan penelitian ini penulis dapat 

memperoleh gambaran secara langsung mengenai teori-teori sistem akuntansi 

keuangan daerah dapat diterapkan dalam praktek.  

2.   Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan bahan pertimbangan penerapan 

sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

3.   Bagi pihak lain 

Diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

I.5 Kerangka Pemikiran 

Akuntansi sektor publik adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan 

pemerintahan dan lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi terdiri 

atas tiga bidang utama yakni akuntansi komersial atau akuntansi perusahaan, akuntansi 

pemerintahan, dan akuntansi sosial. 



Akuntansi pemerintah daerah merupakan akuntansi yang memiliki pola atau 

standar akuntansi tersendiri yang memiliki ciri khas yang membedakannya dengan 

akuntansi komersial ataupun akuntansi sosial. 

Dalam rangka pengembangan akuntansi pemerintah menurut Mardiasmo (2002 : 

156),  

“Sistem akuntansi pemerintah menggunakan  sistem tata buku berpasangan 
(double entry) untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan 
traceable. Sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik”. 
 
Dengan sistem tata buku berpasangan akan lebih mudah dalam menyusun laporan 

keuangan, sehingga setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan pelaporan 

keuangan dapat dibuat sebaik mungkin dan memenuhi standar akuntansi yang telah 

ditetapkan.  

Standar akuntansi tersebut merupakan ketentuan yang telah dibuat oleh Menteri 

Keuangan dengan Keputusan Nomor 355/KMK.07/2001. Ketentuan tersebut terbentuk 

dengan adanya Tim Evaluasi dan Pemantapan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah. Dimana tim tersebut terdiri dari berbagai Kelompok Kerja (Pokja), 

diantaranya Pokja Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah. Salah satu wujud nyata 

hasil dari Pokja Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah tersebut adalah pembuatan 

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan akan 

diimplementasikan oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten dan kota agar 

transaksi keuangan yang terjadi dapat dicatat dengan baik, diungkapkan dan dapat 

dijadikan evaluasi untuk kemajuan daerah. 

Menurut Kep.Bupati (2006 : 04) mengatakan bahwa sistem akuntansi adalah: 



“Serangkaian prosedur (mekanisme) yang digunakan dalam  rangka 

penyusunan laporan keuangan”. 

 Abdul Halim (2002 : 35) mengatakan Akuntansi Keuangan Daerah adalah: 

“Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi 
ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang 
dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi 
oleh pihak-pihak yang memerlukan”. 
 
Sehingga, dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur yang saling 

berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditujukan 

untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan 

pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. 

Menurut Abdul Halim (2002 : 159) Laporan Keuangan adalah  

“Suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang merupakan hasil akhir dari 

proses akuntansi”. 

Menurut Mardiasmo (2002:20), akuntabilitas yaitu  
 
“Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak 
pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggung jawaban tersebut”. 
 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah 

merupakan gambaran posisi keuangan yang dapat dijadikan sebagai alat pengukur kinerja 

pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

 

 



I.6  Metodologi Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 159) penelitian deskriptif adalah : 

“Suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan variabel, 

gejala atau keadaan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, 

serta menganalisis berbagai macam data yang ditemukan”.  

Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut :  

1.  Penelitian lapangan (field research) dengan cara : 

A. Observasi, dilakukan penulis secara langsung pada kantor Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang. 

B. Wawancara, dilakukan terhadap pegawai bagian verifikasi dan akuntansi 

yang berhubungan langsung dengan pencatatan dan pelaporan keuangan. 

2. Penelitian kepustakaan (library research) yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Dari data yang berhasil dikumpulkan, didapatkan landasan teori   

untuk membahas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.  

 

I.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Penulis melaksanakan penelitian di Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah 

Kabupaten Tangerang, yang berlokasi di Gedung Lingkup PU Komplek Perkantoran Tiga 

Raksa Tangerang 15720. Dan waktu penelitian dilaksanakan selama bulan Juli 2007. 

 

 
 


