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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntansi manajemen sektor publik (pemerintah daerah) sangat di butuhkan 

dalam pengelolaan organisasi sektor publik (pemerintah daerah), akuntasi 

manajemen memberikan informasi bukan hanya keuangan saja tetapi juga 

memberikan informasi secara keseluruhan. Akuntansi manajemen membantu 

organisasi sektor publik (pemerintah daerah) dalam proses perencanaan dan 

pengendalian.  

Pada masa moderenisasi ini sektor publik (pemerintah daerah) telah 

melaksanakan pembangunan yang sangat maju dan berkembang, dalam 

melaksanakan pembangunan suatu organisasi sektor publik membutuhkan 

anggaran sektor publik yang sangat baik, anggaran sektor publik yang ada di 

pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

APBD dibuat oleh pemerintah Daerah yang terdiri dari pendapatan yang 

sumber utama dari penerimaan Pajak Daerah,Retribusi Daerah, hasil pngelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Proses pelaporan keuangan sektor publik (pemerintah Daerah ) sangat penting 

karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja, dapat 

menggagalkan perencanaan yang sudah disusun dengan baik.  

Bentuk pelaporan keuangan sektor publik pada pemerintah daerah berbentuk 

laporan realisasi anggaran  untuk acuan pemerintah daerah dalam mengambil 

keputusan. 

Menurut Menurut A Statement of Basic Accounting yang di terbitkan oleh 

American Accounting Association dalam buku (Hery, 2013) Akuntansi 

merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi 

ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif 

yang ada dan membuat kesimpulan. 

Menurut (Dewi Utari, 2016) Akuntansi Manajamen merupakan informasi 

untuk  pengambilan keputusan semua tingkat manajer dalam suatu organisasi. 
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Menurut (Sujarweni, 2015) Sektor publik merupakan suatu organisasi semua 

hubungannya dengan kepenttingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa 

yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara 

lainnya yang sudah diatur dalam hukum.   

Menurut (Sujarweni, 2015) definisi Akuntansi manajemen sektor publik 

adalah  suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi 

yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan dengan maksud untuk 

perencanaan dan pengendalian. 

Menurut (Garrison, 2014) Anggaran merupakan rencana terperinci untuk masa 

depan yang diekspresikan dalam bentuk kuantitatif. 

 Menurut (Sujarweni, 2015) APBD merupakan rencana keuangan yang 

dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh DPRD. 

Menurut (Sujarweni, 2015) laporan realisasi anggaran merupakan laporan 

yang berisi dari kolom anggaran dan realisasi kemudian prestasi pencapaian. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 

2012-2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bekasi.’’ 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Dari latar belakang di atas maka penulis membuat  rumusan masalah  

1. Berapa besar realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 

2012-2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi?  

2. Berapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi tahun 

2012-2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi?  

3. Apakah faktor penyebab terjadinya perbedaan antara realisasi dan anggaran 

pendapatan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset 

Daerah Kota Bekasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui berapa besar realisasi Pendapatan Belanja Daeah Kota 

Bekasi tahun 2012-2016 pada  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Bekasi 

2. Untuk mengetahui berapa besar Anggaran Pendapatan Belanja Daeah Kota 

Bekasi tahun 2012-2016 pada  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Bekasi 

3. Untuk mengetahui Apakah faktor penyebab terjadinya perbedaan antara 

realisasi dan anggaran pendapatan belanja daerah pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 

Penulis berharap manfaat dapat diterima bagi penilis sendiri, perusahaan dan 

ilmu pengetahuan (ilmu Ekonomi)  

1. Bagi Akademis 

Untuk memperoleh wawasan lebih luas terhadap perkembangan ilmu 

akuntansi khususnya dalam bidang anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah kota bekasi di Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kota 

Bekasi dan dapat bermanfaat sebagai bahan refrensi untuk penelitian lebih 

lanjut di masa yang akan datang dengan topik yang sama. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

perusahaan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan di teliti yaitu 

hanya pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan 

Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, dan faktor penyebab terjadinya 

perbedaan antara realisasi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada 

Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah 
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1.6 Sistematis Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

  

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi 

serta beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

 

BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini berisikan desain penelitian tahap penelitian, definisi 

Operasional Variabel , Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan sampel 

dan Analisis Data   

 

BAB IV  Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini berisi gambaran umum perusahaan, dan 

Pembahasan penelitian yang diperoleh setelah dilakukan penelitian 

 

BAB V  Kesimpulan dan Implikasi Manajerial 

Pada bagian ini berisi kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah 

dilakukan penelitian, setelah itu berisi saran dan keterbatasan dan 

pengembangan penulis berikutnya 
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