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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Keinginan untuk mewujudkan good governance merupakan salah satu 

agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten 

oleh pemerintah daerah. Salah satu titik berat yang diharapkan yaitu dalam 

pengelolaan keuangan daerah yang dituntut adanya akuntabilitas laporan yang 

dihasilkan, agar para shareholder dapat ikut serta mengawasi dan memperbaiki 

kinerja pemerintah daerah yang baik. (Mardiasmo, 2009) 

Upaya pemerintah dalam  mendukung adanya suatu pengelolaan keuangan 

daerah dengan baik dimulai dari membuat dasar hukum tentang kebijakan 

pengelolaan keuangan daerah setelah adanya otonomi daerah, yaitu melalui 

Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada bab 

IV tentang Penyusunan dan Penetapan APBD, bab VII tentang Pelaksanaan 

APBN dan APBD, dan bab VIII tentang Pertanggungjawaban APBN dan APBD 

Setelah Undang-Undang diterbitkan, maka selanjutnya lebih ditekankan lagi 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah dimana pasal 3 disebutkan bahwa informasi keuangan daerah 

yang disampaikan harus akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dimaksud dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2005 diselenggarakan untuk 
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mendukung pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan 

anggaran, dan pelaporan keuangan daerah. 

Keinginan untuk mereformasi pengelolaan keuangan daerah setelah 

dikeluarkannya peraturan pemerintah, secara lebih teknis dijelaskan lagi dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana didalamnya memuat apa yang seharusnya 

dilakukan oleh pemerintah daerah dari mulai tahapan penganggaran hingga 

pertanggungjawabannya menyusul setelah itu, adanya penyempurnaan teknis 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri nomor 55 tahun 2008. 

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 

(Mardiasmo, 2006). 

 Menurut Muhammad Gade (2002), 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. Disamping itu dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
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pasal 30 bahwa aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, 

catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang, di mana laporan realisasi 

anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan tersebut dihasilkan oleh 

sistem akuntansi keuangan daerah. 

Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan sangat menarik untuk 

dikaji lebih jauh. Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih 

banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip 

akuntansi berlaku umum. Banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini 

tidak wajar dan disclaimer karena dalam penyusunannya belum sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah 

ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang dapat ditemukan. (Wati, 

Herawati, Sinarwati, 2014) 

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bandung masih bermasalah dalam hal 

keuangan khususnya pengelolaan aset yaitu selama 4 tahun berturut-turut, 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) (pikiranrakyat.com, 

2014) 

 Masalah yang paling utama yang dialami Pemerintah Kota Bandung yaitu 

masalah pengelolaan aset yaitu aset berupa tanah dan bangunan bermasalah 

senilai Rp 3,6 triliun karena luasnya tak diketahui. Data aset yang bermasalah itu 
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tercantum di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 yang dilakukan Badan Pemeriksa 

Keuangan Perwakilan Jawa Barat Laporan itu tuntas dikerjakan akhir Mei 2014 

(www.bpk.go.id,2014) 

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 

(Zayadi dalam Gala,2012).  

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:35) dalam mengelola keuangan 

daerah, pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah (SIPKD) untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban 

penggunaan dana. Dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD) diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat 

tercapai. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “ PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS 

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH “. (Penelitian Pada 

Pemerintah Kota Bandung). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

           Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah telah dijalankan. 

2. Apakah Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

(SIPKD) berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah 

daerah.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

           Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah : 

1. Mengetahui implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang 

dijalankan Pemerintah Kota Bandung. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh implementasi sistem informasi pengelolaan 

keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah di 

Pemerintah Kota Bandung.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian juga 

menambah pemahaman tentang bagaimana pengaruh implementasi sistem 

informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan 
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keuangan pemerintah daerah di kota Bandung beserta fenomena yang 

terjadi didalamnya 

2. Kegunaan Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan 

dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam implementasi sistem 

informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan 

keuangan pemerintah daerah agar terciptanya sistem informasi 

pengelolaan keuangan yang baik. 

     3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti 

selanjutnya dalam bidang yang sejenis.  

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

      Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang diteliti dalam 

skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada Pemerintahan Kota Bandung. 

Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 sampai dengan 

bulan November 2015. 

 

 

       


