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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tata kelola yang baik (good governance) merpakan isu yang paling 

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pola-pola lama 

penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini. 

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan 

yang baik harus direspon baik oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-

perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik. 

Praktik kepemerintahan yang baik juga dapat meningkatkan iklim 

keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar 

good governance pada sektor publik. Pertama, keterbukaan memang sangat 

diperlukan untuk meyakinkan bahwa steakholder memiliki keyakinan dalam 

proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap institusi pemerintah dan 

terhadap pengelolaan kegiatan oleh instansi pemerintah tersebut. Iklim 

keterbukaanyang diciptakan melalui proses komunikasi yang jelas, akurat dan 

efektif dengan pihak tseakholder dapat membantu proses pelaksanaan suatu 

kegiatan secara tepat waktu dan efektif. Kedua, integritas mencakup dua hal 

pokok yaitu kejujuran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada 

masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan publik. Ketiga, 

akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individu 
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maupun secara organisatoris pada institusi publik kepada pihak-pihak luar yang 

berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh unsur kinerja 

yang dimanfaatkan keapda mereka. (Diana Sari,2012:2) 

Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perwakilan 

Provinsi Jabar masih menemukan banyak masalah dalam penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2011 di delapan kota/kabupaten di 

Jawa Barat. Temuan tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

BPK RI atas LKPD tahun 2011 yang disampaikan kepada delapan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota/kabupaten di Jabar. Delapan pemerintah 

daerah yang dimaksud adalah Pemerintah koto Depok, Pemerintah kabupaten 

Cirebon, Pemerintah kabupaten Majalengka, Pemerintah kabupaten Subang, 

Pemerintah kabupaten Indramayu. Pemerintah kabupaten Karawang, Pemerintah 

kabupaten Bogor, Pemerintah kota Bogor. Dari delapan daerah dimaksud, hanya 

Pemerintah kota Depok yang diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Sementara sisanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).  

Masalah pertama yang ditemukan adalah pengelolaan dan 

pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum 

sesuai ketentuan. “Belanja yang bersumber dari dana BOS, belum 

dipertanggungjawabkan oleh sekolah-sekolah. Juga seluruh aset tetap dari 

realisasi belanja BOS belum semuanya dicatat dan dilaporkan dalam LKPD 

2011,” ungkap Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar BPK RI Slamet 

Kurniawan (2012). Untuk temuan berikutnya , BPK RI menyoroti penatausahaan 

aset tetap belum tertib, penyajiannya belum didukung daftar rincian, belum ada 
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penomoran dan kodefikasi. Bahkan ada aset tetap yang tidak diketahui 

keberadaannya. Dan masalah terakhir berupa lemahnya sistem pengendalian 

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

“seperti biasa belum didukung laporan pertanggungjawaban dari penerimanya,” 

ujar Slamet. (Slamet Kurniawan:2012) 

Luasnya ruang lingkup usaha mengakibatkan pimpinan dan manajemen 

tidak dapat secara langsung mengawasi semua aktivitas, baik aktivitas intern 

maupun aktivitas ekstern, yang terjadi dalam perusahan tersebut. Oleh karena itu, 

pimpinan dan pihak manajemen memerlukan pengawas intern yang memiliki 

sikap independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja dalam menilai efektivitas 

penerapan struktur pengendalian intern. 

Peran kunci dari audit internal adalah memonitor keefektifan pengendalian 

intern dalam organisasi (Ratliff, 1996). Hal tersebut senada dengan pendapat 

Hiro Tugiman (2006) yang menyatakan lingkup pekerjaan dari auditor internal 

harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan 

pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi dan kulaitas pelaksanaan 

tanggung jawab. Oleh karena itu, adanya temuan audit tentang kelemahan 

pengendalian intern merupakan hal yang harus menjadi perhatian auditor internal. 

Kekurangan material dalam desain dan implementasi pengendalian internal 

berakibat buruk terhadap keandalaan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas 

kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan, dan ketaatan terhadap ketentuan dan 

aturan yang berlaku. 
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Seorang auditor yang memadai dituntut untuk memiliki independensi yang 

tinggi, kompetensi yang memadai mampu melaksanakan fungsi-fungsi audit 

internal, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab audit internal yang 

efektif. Sehinnga dengan adanya kemampuan tersebut, seorang manajer dalam 

organisasi akan memandang seorang auditor internal layak dalam melaksanakan 

tugasnya. Dengan kata lain, jika seorang auditor memiliki kompetensi, 

independensi dan objektivitasnya tinggi, maka akan terwujudnya  transparansi dan 

akuntabilitas dalam lingkungan pemerintahan daerah. 

Berdasarkan uraian di atas dalam penyusunan skripsi ini penulis 

mengambil judul : 

“Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Transparansi Dan 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Kasus pada 

Inspektorat di Kota Bandung) 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah pelaksanaan Audit Internal di Pemeritahan Kota Bandung telah 

dilakukan dengan efektif. 

2) Bagaimana transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintah 

Kota Bandung. 

3) Bagaimana peran Audit Internal dalam mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas laporan keuangan di Pemerintahan Kota Bandung. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk  mengetahui apakah pelaksanaan Auditor Internal didalam Pemerintah 

Kota Bandung telah dilakukan secara efektif. 

2) Untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas laporan 

keuangan  pada Pemerintahan Kota Bandung. 

3) Untuk mengetahui apakah audit internal telah berperan dalam mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dalam Pemerintahan Kota 

Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1) Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan 

mempraktekannya sesuai dengan kondisi yang ada. Dan untuk memenuhi 

syarat dalam memenuhi ujian Sarjana Ekonomi dengan program studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2) Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk 

mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesaui dengan 

kebutuhan dan kondisi. 

3) Memberikan bahan masukan yang bermanfaat bagi instansi dan pihak-pihak 

yang terkait dalam melakukan perbaikan dan pengembanngan pemerintah 

daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi 

ini, penulis melakukan penelitian pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang 

berlokasi di Jalan Tera No. 20. Penelitian dilakukan pada waktu yang telah 

ditentukan.  

 

 


