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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang Masalah  

Penatausahaan kendaraan operasional merupakan fungsi yang sangat 

strategis dan vital, agar kendaraan operasional tersebut pengamanannya terjamin, 

maka haruslah dilakukan proses penatausahaan secara menyuluruh, yang mana 

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, 

dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. hal ini diperjelas dalam PP nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan 

barang milik daerah. 

Dalam akuntansi pemerintahan, kendaraan opersional merupakan bagian 

dari aset pemerintah yang berwujud. Informasi barang milik daerah memberikan 

sumbangan yang signifikan di dalam proses penatausahaan yang didalamnya 

termasuk proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan keuangan (neraca) yaitu 

berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. 

Pemerintah wajib melakukan proses penatausahaan kendaraan opersional 

dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan seperti yang dijelaskan dalam PP No 27 

tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dalam rangka 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah dibutuhkan 

penatausahaan yang dapat meciptakan pegendalian (controlling) atas barang milik 

daerah. Selain berfungsi sebagai alat control, sistem penatausahaan tersebut juga 
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harus dapat memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah di dalam perencanaan 

pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal). 

 Siregar, (2004:534) Salah  satu  wujud  dari  keberhasilan  pemerintah  

daerah yaitu  dengan  mewujudkan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah 

yang efektif dan efisien yang nantinya akan menjamin penatausahaan barang milik 

daerah yang tertib dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

ada.  

Sementara fenomena yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 

terdapat sebuah temuan yang peneliti temukan terkait adanya ketidaksesuaian 

antara peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan barang milik 

daerah dengan proses penatausahaan kendaraan operasional. 

Dari hasil rekpitulasi data kendaraan operasional dilingkungan Pemerintah 

Kota Bandung terdapat 5153 jumlah kendaraan yang meliputi kendaraan roda dua, 

kendaraan roda tiga, kendaraan roda 4, dan kendaraan roda 6, yang masing-masing 

memiliki temuan atau permasalahan seperti ditemukannya kendaraan hilang, 

kendaraan yang dikuasai pihak lain, kendaraan yang tidak memiliki nomor polisi, 

DLL 

Adapun disajikan pula data rekpitulasi kendaraan operasional dilingkungan 

Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 1.1 
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Data rekapitulasi barang milik daerah (kendaraan operasional) 

dilingkungan Pemerintah Kota Bandung per 31 2015 

 

NO 

 

URAIAN 

 

JUMLAH 

KENDARAAN 

 

 

KENDARAAN 

HILANG 

 

KENDARAN 

DIKUASAI 

PIHAK LAIN 

 

KENDARAAN 

DITEMUKAN 

1 RODA 2 2171 25 31 107 

2 RODA 3 1782 - - - 

3 RODA 4 1066 24 69 74 

4 RODA 6 134 - - 6 

JUMLAH 5153 49 100 187 

Sumber : DPKAD Kota Bandung 

Dari tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa dilingkungan Pemerintah kota 

Bandung terdapat 5153 jumlah kendaraan operasional yang meliputi kendaraan 

roda 2 berjumlah 2171, kendaraan roda 3 berjumlah 1782, kendaraan roda 4 

berjumlah 1066, roda 6 berjumlah 134. Dari jumlah kendaraan tersebut terdapat 

temuan seperti ada kendaraan hilang sekitar 49 kendaraan yang meliputi 25 

kendaraan roda dua dan 24 kedaraan roda 4. Selain itu terdapat temuan Kendaraan 

dikuasai pihak lain berjumlah 100, yang terdiri dari 31 kendaraan roda 2 dan 69 

kendaraan roda 4. Kemudian kendaraan yang ditemukan kembali berjumlah 187 

kendaraan yang meliputi 107 kendaraan roda 2, 74 kendaraan rda 4, dan 6 

kendaraan roda 6.  

Melihat data tersebut, proses pelaksanaan penatausahaan kendaraan 

operasional di Dinas Pengalolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dikota Bandung 

belum berjalan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
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sehingga hal ini dapat menjadikan kendala dalam proses pelaksanaan 

penatausahaan kendaraan operasional di Dinas Pengelolaan Kuangan Dan Aset 

Daerah Di Kota Bandung.  

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Penatausahaan 

Kendaraan Operasional Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Bandung” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, agar proses penelitian 

terorientasi dengan jelas, peneliti membatasi permasalahan-permasalahan menjadi 

sebagai berikut : 

1. Kurang tertibnya proses penatausahaan kendaraan operasional 

dilingkungan pemeritah Kota Bandung seperti adanya proses pembukuan, 

penginventarisan, dan pelaporan yang tidak sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

2. Terdapat beberapa kendaraan yang dikuasai pihak lain dan kendaraan yang 

hilang dilingkungan pemerintah Kota Bandung. 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan 

diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  
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1. Bagaimana proses pelaksanaan penatausahaan Kendaraan Opersional Di 

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung ? 

2. Bagaimana hambatan dalam proses pelaksanaan penatausahaan Kendaraan 

Opersional Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota 

Bandung ? 

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penatausahaan 

Kendaraan Opersional Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kota Bandung. 

D. Tujuan penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses pelaksanaan penatausahaan 

Kendaraan Opersional Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kota Bandung ? 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan penatausahaan 

Kendaraan Opersional Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kota Bandung 

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan  pelaksanaan penatausahaan 

Kendaraan Opersional Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kota Bandung. 

E.  Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, diharapkan akan bermanfaat 

bagi peneliti, pegawai, dan Pemerintah Daerah Kota Bandung khususnya Dinas 
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Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Adapun manfaat penelitian 

ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

ilmiah dan pengalaman bagi peneliti, terutama dalam mengaplikasikan teori 

yang diterima di perguruan tinggi dengan praktek yang ada di lapangan. Serta 

dapat menjadi bahan kajian pustaka bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti 

dengan permasalah yang sama. 

b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung untuk lebih meningkatkan kualitas 

penatausahaan kendaraan operasional di kota Bandung agar tercapainya 

efektifitas pengamana barang milik daerah di Kota Bandung. 

 

 


