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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat 

terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah 

merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan 

kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Sejalan dengan pelaksanaan 

otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah 

daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi daerah yang baik untuk 

mengelola keuangan secara adil, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. 

 Untuk dapat menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik 

harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah. Dengan demikian, dalam sistem akuntansi keuangan daerah 

terdapat 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 baik pihak intern 

maupun pihak ekstern Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. 

 Menurut Darise (2008: 41) prosedur yang dimaksud yaitu dimulai dari 

pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan 

serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ini, harus berdasarkan pada 
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standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual yaitu dengan Peraturan 

Pemerintah No 71 Tahun 2010. Penerapan basis akrual memberikan hasil yang 

lebih baik dan memberikan keuntungan untuk meningkatkan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik. 

Menurt Halim (2008:35) dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah 

daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) untuk 

memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Dengan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akuntabilitas yang 

diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai. 

 Beberapa karakteristik akuntansi keuangan daerah yang harus 

dipertimbangkan dalam pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah adalah : 

a. Kebijakan akuntansi yang akan diterapkan (berhubungan dengan 

asset/kekayaan, kewajiban, modal, pelaporan dll), 

b. Perlakuan akuntansi untuk berbagai hal (pendapatan, belanja/pengadaan, 

pembentukkan dana cadangan, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan), 

c. Kode rekening yang berlaku standar, 

d. Prosedur akuntansi (pengajuan dana, penganggaran, pengadaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, persediaan, penerimaan pendapatan, dll), dan 

e. Perlu diciptakan formulir-formulir standar. 

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  

adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan 
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keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi 

pemerintahan. 

Fenomena yang terjadi dalam pengembangan sektor publik di Indonesia 

dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga 

publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk 

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Stanbury, 

2003). Terkait akuntabilitas, kita dapat menemukan adanya aturan mengenai 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diatur 

dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/1999 serta Keputusan Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) No. 598/IX/6/Y/99 juncto Keputusan Kepala LAN 

No. 239/IX/6/8/2003.  

Namun demikian, mekanisme akuntabilitas sebagaimana diatur oleh 

sejumlah peraturan tersebut belum memenuhi kriteria akuntabilitas publik. 

Mekanisme akuntabilitas yang diatur dalam LAKIP hanya ditujukan secara 

internal kepada atasan saja serta hanya mengukur sejauhmana target yang sudah 

ditetapkan telah tercapai dalam rangka pelaksanaan misi organisasi. Akutabilitas 

publik yang seharusnya dibangun dalam pandangan para pakar sebagaimana 

dikutip oleh Callahan (2007) adalah akuntabilitas publik yang tidak hanya 

ditujukan secara internal (pemerintah atasan saja) tetapi juga ditujukan kepada 

para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat. Selain itu, mekanisme 

akuntabilitas publik juga tidak hanya ditujukan untuk mengukur kinerja, tetapi 
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juga dapat memantau perilaku dari pejabat publik agar sesuai dengan etika dan 

aturan hukum yang berlaku. 

Salah satu masalah yang sangat kritis diperhatikan oleh sebagian besar 

masyarakat adalah akuntabilitas Laporan keuangan. Akuntabilitas Laporan 

keuangan bagi pemerintah (khususnya pemerintah daerah) memberikan arti bahwa 

aparatur pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat 

yang ada dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan 

retribusi. Format baru yang perlu dikembangkan dan diterapkan oleh pemerintah 

daerah agar terciptanya pemerintah yang bersih dan good governance adalah 

dengan cara adanya akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu 

bagian dari akuntabilitas yang dapat diciptakan oleh aparatur pemerintah daerah 

adalah dengan adanya akuntabilitas keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan 

daerah akan tercapai adalah dengan dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan 

daerah yang baru yang sesuai dengan paradigma good governance, dimana 

akuntabilitas merupakan kunci dalam mewujudkan good governance. 

 Menurut Gade (2002) di kuitip dari Angga (2014) salah satu fungsi 

akuntansi pemerintah adalah akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan 

pengurusan keuangan Negara, Seiring dengan pemberlakuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah maka 

tuntutan akuntabilitas sektor publik lebih tertuju kepada pemerintahan daerah. Di 

samping itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 30 bahwa aspek akuntabilitas terdiri 

dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan 
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barang. Dimana laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan 

keuangan tersebut dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan daerah. 

 Maka agar akuntabilitas sektor publik terjamin, diperlukan sistem 

akuntansi, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan 

keuangan daerah yang transparan, adil, efektif dan efisien. Dengan diterapkannya 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan dapat tercapai khususnya akuntabilitas pada Satuan Kerja 

Perangkat Derah (SKPD), dimana laporan keuangan SKPD merupakan dasar 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

 Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung masih bermasalah dalam hal 

keuangan khususnya pengelolaan aset, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan 

keuangan Pemerintah Kota Bandung. Penilaian itu menunjukan bahwa belum ada 

perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota 

Bandung sehingga Pemerintah Kota Bandung terus gagal mendapat opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP). 

 Masalah yang paling utama yang dialami Pemerintah Kota Bandung yaitu 

masalah pengelolaan aset dimana beberapa aset milik Pemerintah Kota Bandung 

belum teradministrasi dengan baik dan juga aset-aset yang ststusnya masih tidak 

jelas. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), persoalan aset 

tersebut menyangkut aset tetap yang belum tertib yaitu penyajian aset tetap yang 

belum didukung dengan daftar rincian, pencatatan ganda, dan penomoran atau 

kodefikasi yang belum dilakukan sehingga harus dibentuk Pansus Penataan Aset 
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Daerah yang bertugas mendata ulang lebih rinci jumlah aset milik Pemerintahan 

Kota Bandung. (Nurmatari,2014) 

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan, maka penulis melakukan analisis dan penelitian 

untuk membahas hal tersebut dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas 

Laporan Keuangan” (Studi pada Pemerintahan Kota Bandung). 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Sebagaimana yang telah diungkapkan, bahwa untuk menilai akuntabilitas 

laporan keuangan,maka pemerintah daerah dituntut untuk  menerapkan sistem 

akuntansi keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan. 

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut, maka akan diidentifikasi dalam 

penyusunan skripsi adalah : 

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas 

laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Bandung? 

2. Bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap 

akuntabilitas laporan laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Bandung? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

 Maksud diadakannya penelitian ini, adalah untuk menganalisis peranan 

sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Bandung  dalam 

kaitannya dengan akuntabilitas laporan keuangan. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan pada Pemerintahan 

Kota Bandung. 

2. Untuk mendapatkan bukti empriris mengenai pengaruh penerapan penerapan 

sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan 

pada Pemerintah Kota  Bandung.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Harapan penulis semoga hasil penelitian mengenai pengaruh peranan 

sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada 

Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 Dasar untuk dilaksanakan dan diterapkannya sistem akuntansi keuangan 

daerah, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, demikian pula 

dengan penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan 

pada, yaitu : 
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1. Bagi Instansi yang Terkait, dapat dijadikan objek penelitian, pengevaluasian 

serta bahan sumbangan pikiran dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan 

keuangan dan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik.  

2. Penulis Sendiri, diharapkan dapat memahami bagaimana peranan sistem 

akuntansi keuangan daerah dalam kaitannya dengan mewujudkan 

akuntabilitas laporan keuangan serta dapat menambah pengetahuan, 

pengalaman. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai peranan sistem akuntansi keuangan daerah 

dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan dan dapat memberikan 

sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis melakukan 

penelitian pada Kantor DPRD Kota Bandung yang berlokasi Jl.Sukabumi  No.30, 

Bandung, Telp : 0224207706, waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan 

September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. 


