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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tuntutan akan transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan Negara 

sebagai implementasi good govermence dan clean government serta hak publik 

untuk memperoleh  informasi sesuai peraturan perundang-undangan menjadi 

kewajiban Polri selaku badan publik. Sektor publik yang disertai tuntutan 

demokratisasi menjadi suatu fenomena di Indonesia. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan tuntutan saat ini yang tidak dapat dihindari, menuntut 

adanya suatu perubahan yang positif termasuk dalam kemajuan ekonomi suatu 

negara. Terutama dalam hal penyusunan pengelolaan dan pelaporan akuntansi. 

Tentunya, dengan berdasarkan UU atau peraturan yang dibuat oleh 

Pemerintah/Kementrian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan partisipasi atau 

kerjasama antara pemerintah Pusat dan Daerah beserta jajaran – jajarannya 

termasuk dalam hal ini lingkup Kepolisian Resor (Polres Malang) (Dico dan 

Tinangon, 2014).  

Setiap entitas memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan 

sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Mengingat aktivitas yang 

dilakukan menggunakan dana publik, maka pertanggungjawaban atas pengelolaan 

dana tersebut menjadi tuntutan publik. Pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja 

Bidang Keuangan Kepolisian Resor (Polres Malang) dilatarbelakangi oleh 
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Peraturan Kepala Kepolisian (2011) bab II Pasal 4 tentang Pengelolaan Keuangan 

Negara di Lingkungan Polri. Selain itu dalam hal pertanggungjawaban keuangan 

Satuan Kerja Bidang Keuangan Polres Malang dilatarbelakangi oleh Republik 

Indonesia (2006) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

dan  (Republik Indonesia, 2010) tentang yang berbasis kas menuju akrual adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah.  

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, 

Sadjiarto (2000) dalam penelitiannya tentang akuntabilitas dan pengukuran suatu 

kinerja pemerintah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia 

masih berfokus hanya dari sisi pengelolaan masyarakat tentang akuntabilitas 

pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Darwanis 

dan Chairunnisa (2013) dalam penelitiannya tentang akuntabilitas kinerja pada 

instansi pemerintah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara 

kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah daerah hanya ditinjau dari aspek penerapan akuntansi 

keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran 

anggaran. Kusuma (2012) dalam penelitiannya tentang bagaimana pengaruh 

akuntabilitas terhadap transparasi penyusunan pada laporan keuangan pemerintah 

daerah. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat transparansi penyajian laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan 
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signifikansi thitung sebesar 0.000 lebih kecil dari alpha 5. Hal ini berarti H0 

ditolak. 

Menurut Dico et al. (2014) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

memberikan rambu-rambu bagi Pemerintah/Kementerian Negara/Lembaga 

(Polres Malang dalam hal ini bagian Satuan Kerja Bidang Keuangan) dalam 

menyusun laporan keuangan yang handal. Landasan hukum Standar Akuntansi 

Pemerintahan di Indonesia dilandasi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP), yang disertai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), 

bulletin teknis dan jika memungkinkan disertai juga interprestasinya.  

Penyajian pelaporan di lingkup kepolisian merupakan salah satu aspek penting 

yang perlu untuk dianalisis agar dapat menciptakan laporan keuangan yang 

berkualitas dan penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Informasi 

lain menyebutkan bahwa masalah dari SDM (Sumber Daya Manusia) nya, perlu 

ditingkatkan serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung menghambat 

pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Bidang Keuangan Polres Malang sesuai 

dengan Peraturan Kepala Kepolisian (2011) agar dapat menciptakan laporan 

keuangan yang handal, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) Republik Indonesia (2010). Terkait dengan penerapan basis 

akrual sendiri, satuan kerja bidang keuangan pada Polres Malang  harus 

melakukan berbagai kesiapan. Berdasarkan hal tersebut akan dilakukan penelitian 

tentang Analisis Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Polres 

Malang. 
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B. Rumusan Masalah 
Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab pendahuluan maka peneliti 

mengidentifikasi masalah yang diteliti yaitu: “Bagaimana penyajian laporan 

keuangan di Polres Malang dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010?” 

 

C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu, untuk mengkaji penyajian 

laporan keuangan di Polres Malang dalam menerapkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Secara Praktisi 

Bagi Kepolisian Resor Malang dapat dijadikan sebagai masukan 

terhadap kesiapan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 pada Polres Malang. 

2. Secara Akademis 

Bagi mahasiswa sebagai bahan kajian mendalam terhadap penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada satuan kerja bidang 

keuangan di Polres Malang. 

 



 
 

 

 

 


