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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Good governence merupakan function of governing, salah satunya untuk 

memberikan pelayanan masyarakat yang baik oleh jajaran pemerintah dalam 

segala aspek kehidupan. Menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 2000 pada 

dasarnya good governence merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara 

yang bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergian 

interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan 

masyarakat. (Kurniawan, 2005) 

Otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang 

mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagai penganti Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1999). Kedua landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat 

dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan 

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah 

membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara mengatur antara lain 

pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat 

dalam bentuk laporan keuangan. 
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Laporan keuangan pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas penglolaan dana publik baik 

dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mahmudi, 2010). Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa: 

“ Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut.” 

Informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan harus 

memiliki karakteristik kualitatif. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas 

informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah 

mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan pada kerangka konseptual 

akuntansi pemerintahan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari 

relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam menyajikan 

laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan adanya suatu standar akuntansi 

bagi pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan informasi 

keuangan yang berkualitas. Hal ini dijelaskan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan 

merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan 

PP Nomor 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan 

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintahan. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah Peraturan Pemerintah 

sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Sesuai 

dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat 

dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas 

Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. 

Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas 

Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak 

tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis 

Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas 

yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Oleh karena hal 

tersebut kita dapat mengetahui bahwa PP Nomor 71 tahun 2010 mengatur SAP 

Berbasis Akrual, dan PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas 

Menuju Akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitias (Malau, 2014). 

Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan (Dinas Pertasih) 

Kabupaten dimana Dinas Pertasih Kabupaten Bandung telah ditekankan untuk 

lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan yang meliputi tata kelola laporan 

keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. BPK RI 

(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) pada tahun 2014 tidak 

memberikan pendapat (Disclaimer) terhadap laporan keuangan Dinas Pertasih 

Kabupaten Bandung. Menurut Kepala Dinas Pertasih Kabupaten Bandung Ir. 

Erwin Rinald (2014)  mengemukakan bahwa Dinas Pertasih belum mengetahui 

apakah alasan BPK memberikan opini disclaimer, karena pada tahun sebelumnya 

mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan adanya kasus 
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seperti ini, Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten 

Bandung berusaha keras untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan demi 

mencapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan keuangan yang 

tidak baik adalah laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP. Perlu 

dilakukan evaluasi sistem informasi akuntansi keuangan di Dinas Pertasih untuk 

melihat pos apa saja yang tidak sesuai dengan SAP tersebut. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Olga Yani 

Singkali dan Retnaningtyas Widuri (2014) yang meneliti tentang “Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara”. Penulis mereplikasi 

penelitian tersebut tetapi terdapat perbedaan penelitian yaitu penulis mengevaluasi 

seluruh laporan keuangan yang ada pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan 

Kebersihan Kabupaten Bandung. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertatik melakukan 

penelitian yang berjudul : 

“Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas Perumahan, 

Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan bahwa belum 

memadainya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Dinas Perumahan, 

Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung, maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian yaitu apakah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  di 
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Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung sudah 

diterapkan dengan benar. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di 

Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung  

2. Untuk mengetahui faktor apa yang membuat Dinas Perumahan, Penataan 

Ruang, dan Kebersihan Kabupaten Bandung memperoleh opini 

disclaimer. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang diterapkan di Dinas Perumahan, Penataan 

Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung. 

2. Bagi Pemerintah 

Bahan masukan pada Dinas Perumahan, Pentaan Ruang, dan Kebersihan 

dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan laporan 

keuangan yang baik untuk mencapai opini WTP dari BPK. 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti 

selanjutnya dalam bidang yang sama. 

4. Bagi Akuntansi Sektor Publik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 

untuk instansi akuntansi sektor publik agar dapat memahami Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam meraih opini WTP dari BPK. 

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Data yang dibutuhkan oleh peniliti dalam penulisan skripsi ini 

dikumpulkan dari Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan Kebersihan Kabupaten 

Bandung Jalan Raya Soreang KM 17 Kabupaten Bandung. Waktu Penelitian 

dilakukan dari bulan November 2015 sampai dengan selesai. 

 


