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BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Reformasi merupakan perubahan yang mendasar menuju perbaikan 

tatanan kenegaraan secara menyeluruh baik dalam sektor pemerintah maupun 

swasta. Reformasi sering diartikan untuk menunjuk kegiatan seperti perbaikan, 

pembaharuan, penyempurnaan, ataupun perubahan yang radikal. Selain itu, secara 

lebih jelas diungkapkan oleh Basri dan Kahzim (1998:78) pengertian reformasi 

mengandung dua unsur yaitu: 

1. Pembaharuan, karena sistem yang ada tidak mampu lagi merespon 

persoalan-persoalan yang muncul akibat dari perubahan 

lingkungan internal ke eksternal. 

2. Perubahan ke arah yang lebih baik, karena kemenangan-

kemenangan dari pola-pola normal, nilai-nilai universal dan hukum 

alam. 

Pemerintah senantiasa dituntut untuk terus mengikuti perkembangan 

zaman dan tuntutan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan 

pelayanannya. Dengan lengsernya pemerintahan Soeharto terjadilah pelaksanaan 

reformasi nasional, dimulai dengan menata kembali sistem ketatanegaraan dengan 

melakukan amandemen terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 

sebanyak empat kali.  
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 Dengan adanya perubahan dari sistem politik dan pemerintahan yang 

sentralistik di era reformasi ini terdapat suasana sistem politik dan pemerintahan 

yang lebih demokratis. Dengan adanya pendemokrasian tersebut, maka sistem 

pemerintahan yang cocok adalah desentralisasi dengan otonomi yang seluas-

luasnya. Dalam desentralisasi, daerah otonom dapat meningkatkan pelayanannya 

sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah tersebut. 

Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan 

dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan 

Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya 

Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga 

telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-

Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan Otonomi Daerah 

tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 32 dan Undang-Undang No. 

33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah memberikan kekuasaan yang besar terhadap Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti meminta pertanggungjawaban kepada 

Kepala Daerah, meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu perencanaan dibidang 
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keuangan daerah yang akan menentukan besarnya jumlah pengeluaran (out-put) 

maupun penerimaan (in-put) daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah 

dalam satu tahun anggaran, seperti pembangunan insfrastruktur, penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, dan kegiatan-kegiatan lainnya (Josef Riwu Kaho,1997:2). 

Menurut Mardiasmo (2002:9) APBD merupakan instrumen kebijakan 

yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan yang utama 

bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah 

menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. 

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan 

pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, 

otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan 

ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para 

pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. 

Tranparansi atau keterbukaan yang sangat diperlukan oleh publik adalah 

akuntanbilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan akuntabilitas 

atas pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem ekonomi 

pemerintah yang mampu menyediakan informasi untuk tujuan 

pertanggungjawaban (stewardship and accountability), mengontrol dan 

pengawasan atau pengendalian manajemen pemerintah daerah. Akuntabilitas 

menjadi sangat penting karena akuntabilitas merupakan salah satu elemen 

manajemen keuangan pemerintah untuk mengontrol kebijakan pengelolaan 

keuangan, disamping konsep value for money, kejujuran, transparansi dan 

pengendalian. 
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Munculnya tuntutan mengenai “anggaran yang akuntabel” merupakan 

wacana yang semakin marak dan menjadi sebuah penantian yang dinantikan oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Istilah ini umumnya digunakan sebagai suatu bentuk 

kritikan atas praktek pengganggaran baik APBN maupun APBD. Walaupun 

beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri telah mengatur tahapan 

penyusunan APBD dengan cukup rinci namun ada beberapa hal yang sering 

terabaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses 

perencanaan APBD. 

Beberapa peneliti melakukan penelitian terfokus pada satu proses saja 

tanpa melihat kesinambungan antara praktek anggaran dan akuntabilitasnya. 

Seperti Kurniawan (2008) misalnya, yang menjelaskan bagaimana peranan 

akuntabilitas dalam menyiasati tindak kecurangan (fraud) yang terjadi di 

pemerintahan. Selain itu, Rahmanurrasjid (2008) juga di dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penyampaian 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.  

Kabupaten Malang Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di 

Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagai Kabupaten terbesar kedua di 

Jawa Timur memiliki berbagai potensi. Kabupaten Malang memiliki potensi 

pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk 

perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan 

menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak 

digunakan ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka.  
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Kabupaten Malang juga memiliki berbagai potensi dari sektor wisata, baik 

dari wisata gunung, wisata air, wisata sejarah, dan wisata agro. Oleh karena 

berbagai sumber daya alam yang dimiliki, kabupaten Malang memiliki berbagai 

potensi yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat 

Kabupeten Malang itu sendiri  

. Kegagalan dalam perencanaan APBD yang berarti kegagalan di dalam 

praktek penganggaran sama artinya dengan kegagalan perencanaan pelaksanaan 

Pemerintahan Daerah sehingga implementasi dari akuntabilitas menjadi sulit 

terlaksana. Rumusan program anggaran yang jauh dari kebutuhan, tingginya 

tingkat pemborosan anggaran serta maraknya korupsi anggaran adalah fakta-fakta 

yang menunjukan akuntabilitas anggaran negara kita rendah. Oleh karena itu 

penulis mengadakan penelitian dengan judul: 

“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN PRAKTEK 

PENGANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH (APBD)” 

(Studi pada Pemerintah Kabupaten Malang). 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek  akuntabilitas di Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana praktek penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Malang? 
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1.3  Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah, yaitu: 

1. Akuntabilitas pada penelitian ini hanya difokuskan pada akuntabilitas 

hukum, keuangan, profesional, dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan 

Pemerintah Kabupaten Malang. 

2. Pada penelitian ini hanya fokus pada praktek penyusunan anggaran yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2009. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan praktek penganggaran pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Kabupaten Malang. 

1.5  Kontribusi Penelitian 

1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pemahaman akan teori-teori yang ada dalam penelitian termasuk strategi 

penerapan akuntabilitas dan praktek penganggaran pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang guna menunjang ilmu 
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yang telah ada. Dan dapat menjadikan bahan masukan bagi peneliti lain 

yang meneliti akuntabilitas dalam praktek penganggaran. 

2. Manfaat Praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi input 

dan bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten Malang dan 

pemerintah daerah lainnya dalam menciptakan akuntabilitas praktek 

penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas 

praktek penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan 

yang melatarbelakangi penelitian, perumusan masalah yang merupakan 

permasalahan yang timbul, tujuan penelitian yang menjelaskan hasil apa yang 

ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian yang merupakan pernyataan 

tentang kontribusi hasil penelitian secara spesifik, serta sistematika penelitian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini diuraikan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan 

atau dasar bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam 

penelitian.  
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 BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan digunakan 

oleh penulis dalam penelitian. Metode penelitian ini meliputi fokus penelitian 

yaitu masalah yang menjadi perhatian utama untuk diteliti, sumber data yaitu 

orang atau data-data yang terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data 

yaitu cara-cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan dapat yang diperlukan, 

instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam menggali dan 

menganalisa data. 

 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini dijelaskan mengenai data-data yang diperoleh penulis 

selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga terdapat gambaran umum mengenai lokasi 

dan situs penelitian dalam hal ini yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Pemerintah Kabupaten Malang. Serta memuat pembahasan yang 

membahas hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan apa 

yang diteliti selama penelitian. 

 BAB V : PENUTUP 

 Bab ini menguraikan kesimpulan dari semua yang telah dibahas dan 

diuraikan berdasarkan hasil penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan oleh 

penulis dan dianggap perlu guna menghasilkan keadaan yang lebih baik bagi 

instansi atau obyek yang diteliti. 


