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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive 

activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil 

tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta 

maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda (Mardiasmo, 2009:). 

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-

lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik  

(Muindro, 2008). 

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja sektor 

publik. Sektor publik juga diperlukan sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan. 

Tetapi untuk pelaksanaan fungsi birokrasi pemerintahan, keberadaan sektor publik 

tidak dapat digantikan oleh sektor privat (Mardiasmo, 2009). Kinerja instansi 

pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya 

iklim yang lebih demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat 

mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran belanja pemerintah 

(government expenditure) semakin meningkat, nampaknya masyarakat belum 

puas atas kualitas barang dan jasa yang diberikan oleh instansi pemerintah. 

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan suatu instansi 

pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam 
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menyerap anggaran, dengan kata lain suatu instansi akan dinyatakan berhasil 

apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun 

dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di 

bawah standar (Modul SAKIP, BPKP dan LAN, 2001). 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerahsaat 

ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi juga harus mengelola dana publik sesuai 

dengan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi 

terwujudnya tata pemerintahan yang baik atau good governance. 

Demi terwujudnya good governance maka dalam pelaksanaan otonomi daerah 

diperlukan transparansi dan akuntabilitas publik. Pemerintahan yang transparan 

dapat dilihat dari adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi 

secara akurat dan memadai bagi mereka yang membutuhkan. Sedangkan 

akuntabel berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah kepada 

stakeholder atas setiap aktivitas yang dilakukannya. (Mardiasmo, 2009). 

Menurut Wahyudi (2010) ada beberapa permasalahan yang berhubungan 

dengan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Berkaitan dengan administrative 

accountability dan profesional accountability isu pokok yang muncul adalah 

buruknya kinerja pengelolaan anggaran daerah. Kenyataan tersebut bisa diketahui 

dari semakin sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang 

mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan 
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(BPK). Tahun 2009 jumlahnya hanya 8 dari 164 LKPD yang dilaporkan. Padahal 

pada tahun 2004 lalu jumlah laporan keuangan daerah yang mendapat opini 

terbaik berjumlah 21 laporan. Pada tahun 2005 turun menjadi 17 laporan, bahkan 

pada tahun 2006 merosot tajam menjadi kurang dari 10 laporan. 

Berdasarkan temuan yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

BPK RI atas LKPD Tahun 2011 ditemukan beberapa masalah, diantaranya, 

penatausahaan aset tetap belum tertib, penyajiannya belum didukung daftar 

rincian, belum ada penomoran atau kodefikasi, dan lemahnya sistem pengendalian 

internal atas pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang 

belum didukung laporan pertanggungjawaban dari penerimanya. Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) ternyata tidak diikuti oleh rekomendasi tentang 

bagaimana peningkatan kinerja Kepala Daerah tetapi justru menjadi ajang KKN 

bagi eksekutif dan legislatif. (www.bandung.bpk.go.id). Berdasarkan temuan yang 

terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI menunjukan bahwa, kinerja 

instansi pemerintah belum mencapai akuntabilitas karena belum dapat 

menempatkan skala prioritas dalam program kegiatannya. 

Selain itu,fenomena di masyarakat yang menggambarkan akuntabilitas belum 

berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya 

penyalahgunaan dana bantuan hibah yang bersumber dari dana APBD Kota 

Bandung Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.175.000.000. Penyalahgunaan 

tersebut dilakukan oleh mantan Anggota DPRD Kota Bandung, akibat perbuatan 

tersebut negara dirugikan Rp. 2.175.000.000, dalam penerimaan dana hibah 

tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima dana bantuan 



4 
 

 
 

hibah, dan juga ada unsur kolusi pada proses seleksi yang tidak sesuai dengan 

aturan. (detik.com). 

Atas berbagai kelemahan tersebut, maka untuk mencapai akuntabilitas kinerja 

intansi pemerintah, gubernur dan bupati/walikota dapat menerapkan sistem 

pengendalian internal pemerintah dan sistem pelaporan. Pengendalian intern pada 

pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem 

pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang 

memadai bagi tercapaianya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan 

aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang. Sistem pengendalian intern 

yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan 

mencegah terjadinya kerugian negara. (BPK, 2012). 

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan 

mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah 

ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan 

informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, 

sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.Instansi pemerintah yang 

berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan 

pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah 

kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional 
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bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. 

Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan 

dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul : “Pengaruh 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan Sistem Pelaporan 

Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

Kota Bandung (Survey Pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung. 

2. Apakah sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung. 

3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem pelaporan 

keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah kota Bandung. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi 

yang terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem pelaporan 
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keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada instansi 

pemerintah daerah kota Bandung yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk 

mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut : 

Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung. 

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan keuangan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan 

sistem pelaporan keuangan secara simultan (bersama-sama) terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi S1 pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. Selain itu, penelitian 

ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai adanya pengaruh 

sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem pelaporan keuangan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bandung 
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sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas antara kesesuaian teori 

dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberi masukan mengenai 

pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem pelaporan 

keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah serta 

dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem 

pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

daerah kota Bandung, serta dapat memberikan masukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis 

melakukan penelitian di Pemerintahan Kota Bandung yang berlokasi di Jl. 

Watukencana No.2 bandung Telp. 62-22-4224754 Fax 62-22-4236150 E-mail: 

diskominfo@bandung.co.id. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 

2014 sampai dengan bulan Oktober 2014. 
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