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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Fenomena yang harus diamati untuk dikembangkan dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat saat ini yaitu tuntutan untuk organisasi yang 

bergerak di bidang jasa seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemda 

maupun lembaga-lembaga negara yang dituntut dalam melaksanakan akuntabilitas 

publik. Tuntutan dalam pengelolaanya harus melakukan transparansi dan 

pertanggungjawaban atas menyusun, menyajikan, melaporkan dan pemberian 

informasi kepada publik sesuai pemenuhan hak-hak publik (mardiasmo, 2002). Setiap 

negara mempunyai aktivitas dalam mengelola keuangan negaranya dengan tujuan 

mensejahterakan bangsa dan negara. Kewajiban pemerintah dalam menyusun laporan 

keuangan diwujudkan sebagai akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. 

Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat dan daerah untuk 

menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara. Saat ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan negara, perubahan tersebut antara lain meningkatnya 

kesadaran masyarakat untuk  memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 

transparan dalam mengelola keuangan negara. Tuntutan akuntabilitas menekankan 

pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) bukan hanya 

pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). Tuntutan yang kemudian 

muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan 

kinerja lembaga sektor publik (Turner and Hulme, 1997) dalam (Mardiasmo 2002). 
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Berkaitan dengan isu pentingnya tentang akuntabilitas (Haque, 1997) dalam 

(Pamungkas, 2012) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas senantiasa dikaitkan 

dengan meningkatnya tanggung jawab yang harus di miliki oleh pemerintah daerah, yaitu 

dengan mendorong terciptanya tuntutan dalam memenuhi peraturan yang ada atas kinerja 

akuntabilitas. Hal ini dilakukan untuk lebih berakuntabilitas dalam melaksanakan 

fungsinya. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Akuntabilitas 

menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 

Rahmanurrasjid (2008) melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Dan 

Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan 

Pemerintah Yang Baik Di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen).  Hasil dari 

penelitian ini Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penyampaian 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Di 

Kabupaten Kebumen Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemda disampaikan 

melalui media a.) Media Surat Kabar Harian Suara Merdeka b.) Direct Mail 

“Surat Bupati” c.) Di dalam website. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah yang 

disampaikan kepada DPRD dapat lebih akuntabel dan transparan, maka DPRD 

dalam pembahasan ditingkat Panitia Khusus melakukan publik hearing (dengar 

pendapat) dengan berbagai unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Kebumen 

yang terdiri dari para tokoh masyarakat, unsur LSM, unsur Organisasi 

Masyarakat, unsur Kepala Desa dan BPD, unsur perguruan tinggi untuk diminta 

tanggapan dan responya terhadap LKPJ Bupati. 
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Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good 

governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi 

sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang 

menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai 

tujuannya (Indra Bastian, 2010). Akuntabilitas mengandung arti kewajiban untuk 

menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan seseorang atau lembaga 

terutama dibidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya 

(LAN dan BPKP:2000) dalam Abdul Halim (2007). Terdapat dua hal bahwa 

transparansi dan akuntabilitas dapat diindikasikan dalam hal berikut : a) pembuatan 

keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai 

dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku bagi 

stakeholders. b) adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai 

dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku. c) adanya mekanisme yang 

menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme 

pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi. d) konsistensi maupun 

kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam 

mencapai target tersebut. e) penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, 

malalui media masa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal. f) terdapat 

akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai 

sasaran suatu progam. g) ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring 

hasil yang telah dicapai pemerintah. h) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan 

maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam 

kegiatan melayani indikator dan trasnparansi. Dikemukakan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (2003) dalam (Aprianti dan Nursiam, 2013). 
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Akuntansi mempunyai kaitan sangat erat dengan beberapa prinsip good 

governance diatas, karena akuntansi pada hakekatnya adalah proses pencatatan secara 

sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara kepada pelaporan keuangan daerah. 

Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh 

suatu sistem maupun laporan akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat 

waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya pelaporan mengenai 

informasi akuntansi yang kurang dan tidak akurat akan terlihat bahwa kinerjanya 

kurang dalam partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 

2006). Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan 

oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemampuan untuk memberikan 

aksesibilitas, tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada stakeholder adalah 

kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah. 

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. 

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 

kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota 

sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan 

dipimpin oleh camat. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah 

tertentu sebagai kecamatan dikabupaten/kota. (PP. 19 tahun 2008) 

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait 

dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang 

baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi 

dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja 
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pemerintah daerah khususnya pada kecamatan yang merupakan bagian wilayah 

administratif dibawah kabupaten. 

Upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah 

nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah 

maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan 

Pemerintah Daerah. Di sisi lain, publikasi dalam pengelolaan keuangan oleh 

pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum 

menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah terutama pada instansi kecamatan. 

Ketidak mampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja 

disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan 

yang dibutuhkan para pengguna. 

Obyek penelitian ini memilih pada Kantor kecamatan Ngoro Kabupaten 

mojokerto. Dimana anggaran yang tersedia untuk setiap Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) pada setiap akhir tahun anggaran di lakukan evaluasi antara 

anggaran dengan realisasi. Dana yang dipakai di peroleh dari APBD yang berupa 

dana Desa.  Maka peneliti tertarik untuk mengambil pada obyek tersebut utnuk 

dilakukannya penelitian akuntabilitas dan transparansi.  

Pemerintah  Daerah  diwajibkan  menyusun laporan pertanggungjawaban 

yang menggunakan sistem akuntansi yang  diatur  oleh  pemerintah  pusat  dalam  

bentuk  Undang-undang  dan  Peraturan  Pemerintah  yang  bersifat  mengikat  

seluruh  Pemerintah  Daerah Khususnya kecamatan, oleh karena itu setiap 

kecamatan harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin.  keterbukaan 

merupakan data atau informasi bagi masyarakat yang dapat di akses sesuai 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan dapat juga menunjuk 

pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk 

mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai 

melalui sebuah kebijakan publik. Transparansi dapat juga diwujudkan dalam 

bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang dapat diakses 

oleh masyarakat. Hal ini dapat menciptakan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat luas (horizontal accountability) antara pemerintah dengan masyarakat 

sehingga terwujud pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan 

efisien terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada instansi kecamatan dengan judul : “Akuntabilitas Dan Transparansi 

Pengelolaan Keuangan  Pada Kantor Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan untuk mempermudah 

pembahasan penelitian ini memberikan perumusan masalah yaitu “Bagaimana 

akuntabilitas dan transparansi  pengelolaan keuangan pada Kantor Kecamatan Ngoro ?”.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

Mendiskripsikan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan pada 

Kantor Kecamatan Ngoro. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat utama penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: 

1. Bagi Teoritis  

Hasil peneliti ini diharapkan memberikan masukan dan membantu 

dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan  keuangan 

pada setiap instansi. 

2. Bagi Praktis  

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memperluas wawasan peneliti 

lain dan bahan utnuk menambah pengetahuan ilmu Akuntansi Sektor 

Publik, khususnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

pemerintrah daerah. 

 


