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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia pada saat sebelum era 

reformasi dapat dinilai kurang pesat, pada saat itu yang lebih mendapat perhatian 

yakni pada pembangunan sektor industri yang mengakibatkan sektor publik 

tertinggal dengan sektor swasta. Pada era globalisasi dewasa ini perkembangan 

akuntansi sektor publik di Indonesia semakin maju pesat, terutama pada 

pelaksanaan kebijikan otonomi daerah.  

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah 

otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat daerah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau 

kewenangan guna untuk membuat aturan untuk mengurus daerahnya sendiri. 

Pelaksanaan otonomi daerah serta pengelolaan keuangan sepenuhnya ditangani 

oleh pemerintah daerah, oleh karena itu dibutuhkakan sistem akuntansi daerah 

untuk mengatur segala sesuatunya agar aktivitas pengelolaan keuangan secara jujur, 

transparan, adil, efektif serta efisien. 

Menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik harus dipenuhi 

beberapa hal yang merupakan syarat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. 

Dalam penerapan sistem akuntansi daerah ini, harus berdasarkan dan disesuaikan 
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dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual dengan 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Untuk dapat menerapkan sistem 

akuntansi keuangan daerah secara baik harus dipenuhi beberapa hal yang 

merupakan syarat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. 

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 : 2010). Prosedur yang dimaksud menurut 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian 

prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan 

peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam 

rangka pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang 

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

Menurut Halim dan Kusufi (2012 : 52) penerapan basis akrual memberikan 

hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan untuk meningkatkan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas 

publik. Adapula manfaat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah bertujuan untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengeloaan keuangan pemerintah 

melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. 
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Fenomena yang terjadi dalam pengembangan sektor publik di Indonesia 

dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, 

baik dipusat ataupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk 

kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Stanbury, 

2003).  

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN)  RI dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2001 bahwa akuntabilitas keuangan 

merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan 

ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah 

laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang 

mancakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi 

pemerintahan. Dengan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas laporan keuangan memiliki peranan yang 

sama dan tidak memiliki perbedaan.  

Akuntabilitas laporan keuangan itu merupakan salah satu masalah yang 

sangat kritis diperhatikan oleh sebagian besar masyarakat. Akuntabilitas laporan 

keuangan untuk pemerintah (khususnya pemerintah daerah) memberikan arti 

bahwa aparatur pemerintah harus bertanggungjawab setiap rupiah uang rakyat yang 

ada dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan 

retribusi. 
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Menurut (Dita, 2015) 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 

pemerintah. Salah satu bagian dari akuntabilitas yang dapat diciptakan oleh aparatur 

pemerintah daerah adalah dengan adanya akuntabilitas keuangan daerah. 

Akuntabilitas keuangan daerah akan tercapai dengan dilaksanankanmnya sistem 

akuntansi keuangan daerah yang baru dan sesuai dengan paradigma good 

governance.  

Perlunya sistem akuntansi, agar akuntabilitas sektor publik bisa terjamin, 

karena sistem akuntansi memiliki peran mendukung munculnya pengelolaan 

keuangan daerah yang jujur, transparan, adil, efektif serta efisien. Dengan adanya 

penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan dapat dicapai khususnya akuntabilitas pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena laporan keuangan SKPD merupakan dasar 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pada permasalahannya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tiga tahun ini 

berturut turut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) usai diperiksa 

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena dokumen pelimpahan aset yang 

kurang lengkap saat pemekaran Bandung Barat dari Kabupaten Bandung Induk. 

Aset sendiri merupakan permasalahan yang terus menjadi isu dalam setiap 

pemberian opini oleh BPK kepada Pemkab Bandung Barat atas setiap pemeriksaan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Masalah yang paling utama 

Pemkab Bandung Barat sering mendapati sejumlah catatan mengenai aset dari 
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induk (Kabupaten Bandung) yang masuk kedalam catatan aset Bandung Barat pada 

saat pelimpahan, sementara pada kenyataannya sendiri aset tersebut sudah tidak ada 

(www.jabar.pojoksatu.id). 

Sekda Kabupaten Bandung Barat (KBB) Maman S Sunjaya (2016), 

mengatakan “Misalkan dalam catatan di induk ada tanah Disdik tapi sebenarnya 

dari sejak dulupun aset itu sudah tidak ada di lapangan, jadi kalau bicara aset 

Bandung Barat jangan bicara Bandung Barat, tapi bicara aset Kabupaten Induk 

yakni Kabupaten Bandung yang telah lama berdiri” dan “Seperti Motor terus 

kendaraan bak terbuka yang tadinya aset Kabupaten Bandung, itu masih tercatat, 

sementara pisiknya dari dulu juga sudah tidak ada”. Oleh karena itu, sumber 

masalah catatan aset KBB disebabkan oleh dokumen pelimpahan aset yang tidak 

lengkap, karena jika dokumen atas aset pemerintah daerah tidak lengkap maka akan 

berakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah tersebut tidak akurat 

(www.jabar.pojoksatu.id). 

BPK sendiri memberikan opini WDP kepada Pemkab Bandung Barat. 

Penilaian itu artinya menunjukan bahwa belum ada perkembangan yang signifikan 

dalam pengelolaan keuangan Pemkab Bandung Barat sehingga saat ini Pemkab 

Bandung Barat terus gagal meraih prestasi untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). Karena saat BPK memberikan opini terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan 

suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar 

dan berkualitas (Nurillah, 2014). 

http://www.jabar.pojoksatu.id/
http://www.jabar.pojoksatu.id/
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 Meskipun Pemkab Bandung Barat tidak mengindikasikan adanya 

penyalahgunaan keuangan, namun tetap saja Pemkab Bandung Barat tidak 

mendapatkan WTP, yang artinya belum dikatakan bahwa laporan keuangan 

tersebut jujur, akurat, transparan, dan patuh terhadap peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian LKPD Pemkab Bandung Barat belum dikatakan 

akuntabilitas (www.jabar.pojoksatu.id). 

 Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui 

seberapa efektif dan berpengaruhnya  penerepan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah terhadap akuntabilitas keuangan, maka dari itu penulis melakukan alisis dan 

penelitian untuk membahas hal tersebut maka penulis mengambil penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

Terhadap Akuntabilitas Keuangan” (Survey Pada 12 Dinas Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan  yang telah di kemukakan, 

bahwa untuk menilai akuntabilitas keuangan, maka pemerintah daerah dituntut 

untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan Pemerintahan. Maka penulis merumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas 

keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 

http://www.jabar.pojoksatu.id/
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2. Berapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan 

akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan diadakannya penelitian ini, adalah untuk menganalisis 

peranan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bandung 

dalam kaitannya dengan akuntabilitas keuangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan bukti berdasar pengamatan mengenai penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan pada Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat. 

2. Untuk mendapatkan bukti berdasar pengamatan mengenai pengaruh penerapan 

dari sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas keuangan pada 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Harapan dari hasil penelitian mengenai pengaruh mengenai pengaruh 

peranan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan pada 

Pemerintah Kabupaten Bandung dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan serta bahan sumbangan pikiran dalam rangka 
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meningkatkan mutu pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat 

agar semakin membaik. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tambahan dan perluasan 

wawasan untuk memahami mata kuliah akuntansi sektor publik bagaimana 

peranan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kaitannya untuk 

mewujudkan akuntanbilitas keuangan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai peranan sistem akuntansi keuangan daerah 

agar dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan serta dapat memberikan 

sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis melakukan 

pengamatan dan observasi pada Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang 

berlokasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Jl. Padalarang - 

Cisarua km 2, Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah, kode pos : 40552, Email 

Admin : kbbkominfo@gmail.com. Waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan 

Februari 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016. 

  

mailto:kbbkominfo@gmail.com

