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KATA PENGANTAR KETUA PANITA 

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XXIV JAMBI 

 

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan 
karunia-Nya pula kegiatan Simposium Nasional Akuntansi ke-24 ini dapat 
terlaksana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi sebagai tuan rumah 
penyelenggaraan, seharusnya melaksanakan SNA ke-23 tahun 2020. Namun 
dikarenakan pada tahun tersebut merupakan awal terjadinya pandemi Covid-19 maka 
setelah panitia berkonsultasi dengan berbagai pihak, maka pelaksanaan di 
Universitas Jambi ditunda dan digantikan dengan pelaksanaan SNA secara Virtual. 

Pada kegiatan Simposium Nasional Akuntansi XXIV adalah yang pertama kalinya 
diselenggarakan secara Hybrid yaitu dengan memadukan pertemuan tatap muka 
(luring) dan pertemuan secara daring. Lonjakan angka pandemi Covid 19 pada awal 
Juli hingga Agustus 2021 yang menghantam kita Bangsa Indonesia. Dalam prahara 
yang demikian, semangat dan optimisme tetap kami jaga dengan keyakinan bahwa 
tidak ada badai yang tidak berlalu. Dengan terus berkonsultasi dan berkordinasi 
kepada berbagai pemangku kebijakan, baik pengurus pusat Kompartemen Akuntan 
Pendidik IAI, Pimpinan Perguruan Tinggi, Kepala Daerah pada tingkat Provinsi, 
Kota dan Kabupaten, kami panitia pelaksana SNA XXIV tetap istiqomah untuk 
melaksanakan silaturahmi ilmiah SNA XXIV di Universitas Jambi. 

Tema pada SNA XXIV tahun 2021 adalah “Sailun Salimbai Membangun Negeri, 
Akuntansi Pendidik Siap Berperan Untuk Mewujudkan Sustainable Development 
Goals”. Kegiatan ini mendapatkan banyak respon yang positif dari berbagai peneliti, 
akademisi, mahasiswa dan praktisi. Tercatat ratusan paper yang masuk dan telah 
melalui proses review yang ketat. Tentu saja hasil hasil riset tersebut sangat 
memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi. 

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah mendukung 
terselenggaranya kegiatan SNA XXIV tahun 2021 di Universitas Jambi. Selamat 
datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dan pemakalah di Bumi Sepucuk Jambi 
Sembilan Lurah. Sirih berlipat sirih pinang, Sirih dari pulau berhala, Kami ucapkan 
selamat datang, Kepada seluruh akuntan di kegiatan SNA. 

 

       Jambi, 11 Oktober 2021 

 

       Dr. Ilham Wahyudi, SE, M.Si 
       Ketua Panitia 
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SAMBUTAN DEKAN FEB 

SAMBUTAN 

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS JAMBI 

 

Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 
melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua. Simposium Nasional Akuntansi 
diselenggarakan secara rutin setiap tahun dengan bergantian dari satu Universitas ke 
Universitas yang lain, namun dikarenakan pandemi COVID 19 kegiatan ini sempat 
tertunda. Salah satu keberkahan Tuhan yang saat ini kita rasakan adalah nikmat kesehatan 
sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan SNA ke XXIV di Universitas Negeri 
Jambi tahun ini. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Jambi berkesempatan serta dipercaya untuk menjadi tuan rumah SNA 
ke XXIV yang digelar secara Hybrid 

Saya, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi mengucapkan selamat 
datang kepada peserta, para akademisi, peneliti, dan praktisi, dimana kita memiliki 
kesempatan memanfaatkan acara seperti ini untuk berbagi ilmu pengetahuan dan 
membangun jaringan dengan peneliti lainnya, khususnya dalam bidang akuntansi. Semoga 
dengan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk pengembangan dunia riset akuntansi kedepan 

Pada SNA XXIV tahun 2021 ini, tema yang kami angkat adalah “Sailun Salimbai 
Membangun Negeri, Akuntansi Pendidik Siap Berperan Untuk Mewujudkan Sustainable 
Development Goals” 

Kegiatan SNA ke XXIV ini dapat terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak. 
Untuk itu pada kesempatan ini izinkan kami megucapkan terima kasih kepada panitia yang 
telah bekerja keras demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih atas kehadiran 
peserta dan pemakalah yang telah menyukseskan pelaksanaan SNA ke XXIV, para 
sponsor, serta semua pihak yang membantu terlaksananya kegiatan ini sehingga dapat 
berjalan dengan baik.  

         Jambi,  11 Oktober 2021 

 

 

         Dr. H. Junaidi, SE, M.Si 
         Dekan 
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SAMBUTAN REKTOR 

UNIVERSITAS JAMBI 

 

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 
rahmat-Nya dan berkah-Nya kepada kita semua. Saya menyambut baik berkenaan dengan 
pelaksanaan Simposium Nasional Akuntansi tahun 2021 di Universitas Jambi. Suatu 
kebanggaan bagi kami diberikan kepercayaan yang sungguh luar biasa untuk menjadi tuan 
rumah. Meskipun kegiatan ini tertunda dari tahun sebelumnya, disebabkan Pandemi Covid-
19. Namun, hal tersebut mengajarkan kita untuk sabar, tawakal dan ikhtiar bahwa segala 
cobaan pasti ada akhirnya. Proses tersebut harus disambut bukan dengan menyerah pada 
keadaan akan tetapi bertahan dan berjuang memperbaiki keadaan. Semangat inilah yang 
harus kita gelorakan dan sekaranglah momentum kita sebagai pendidik untuk dapat 
memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa kita. Hal ini sejalan dengan Tema yang 
diangkat dalam kegiatan Simposium Nasional Akuntansi ke XXIV tahun 2021 di 
Universitas Jambi “SAILUN SALIMBAI MEMBANGUN NEGERI, AKUNTAN 
PENDIDIK SIAP BERPERAN UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS”. 

Saya, selaku Rektor Universitas Jambi mengucapkan selamat datang kepada peserta, para 
akademisi, peneliti, dan praktisi serta mahasiswa pada Simposium Nasional Akuntansi ke 
XXIV tahun 2021 di Universitas Jambi. Harapan saya kegiatan ini tentunya menjadi wadah 
dalam bertukar pikiran, ide dan berbagi pengetahuan mengenai riset terkini di bidang 
akuntansi untuk dapat memberikan dampak nyata bagi kemaslahatan umat dan kemajuan 
bangsa ini. 

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mempersiapkan 
kegiatan ini, baik panitia lokal maupun panitia pusat yang telah bekerja keras untuk 
mewujudkan dan mensukseskan Simposium Nasional Akuntansi ke XXIV tahun 2021 di 
Universitas Jambi. Kemudian, penghargaan dan terimakasih kepada Pemerintah Daerah, 
Instansi Swasta dan Stakeholders yang turut membantu dan mendukung kegiatan ini. 
Permohonan maaf secara tulus saya sampaikan atas hal-hal yang kurang berkenan terkait 
dengan penyelenggaraan kegiatan ini. 

Demikian sambutan dari saya disertai harapan semoga kegiatan ini menjadi pengalaman 
berharga bagi seluruh peserta dan legacy bagi Universitas Jambi untuk menggelorakan 
“SAILUN SALIMBAI MEMBANGUN NEGERI”. 

       Jambi, 11 Oktober 2021 

 

       Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D. 
       Rektor 
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SAMBUTAN KETUA IAI-KAPd 

 

Puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 
kasih sayangnya, Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd) 
bekerjasama dengan Universitas Jambi (UNJA) Provinsi Jambi dapat menyelenggarakan 
Simposium Nasiona Akuntansi pada tahun 2021 ini, SNA XXIV mengambil tema: “Sailun 
Salimbai Membangun Negeri Akuntan Pendidik Siap Berperan Mewujudkan Sustainable 
Development Goals”. 

Pada era Revolusi Industri 4.0 para Akuntan harus mulai membuat beberapa perubahan 
agar dapat menjawab tantangan di era Revolusi 4.0. Sebagai Akuntan pendidik, kita juga 
dihadapkan pada tantangan untuk membuat kurikulum yang dapat mencetak para Akuntan yang 
dapat berkiprah di era Revolusi Industri 4.0. Good governance memiliki hubungan yang erat 
dengan Revolusi Industri 4.0. Pemerintah telah mengesahkan peraturan maupun perundangan 
dalam bidang sistem informasi untuk mewujudkan e-government. Pemerintah telah 
menuangkan Good governance dalam pengelolaannya, agar tercipta pemerintahan yang efektif 
dan efisien. Pemanfataan teknologi informasi (e-government) diyakini akan dapat 
meningkatkan Good Governance. 

Di era revolusi  industri 4.0, aktivitas-aktivitas rutin perusahaan sudah dapat digantikan 
oleh teknologi. Namun, hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan karakter tidak dapat 
dilakukan oleh tekhnologi. Sebagai contoh membangun teamwork yang solid, kejujuran, 
kedisiplinan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan karakter yang tidak dapat digantikan oleh 
tekhnologi. Kompentensi saja tidak cukup dalam menghadapi era Revolusi Industri  4.0 tetapi 
harus mengutamakan kolaborasi dan sinergi. 

Terima kasih kepada seluruh Perguruan Tinggi di Provinsi Jambi dan lainnya yang telah 
bekerja keras agar penyelenggarann Simposium Nasional Akuntansi XXIV ini menjadi sukses. 
Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi atas kontribusi 
dan perkenaannya menerima delegasi SNA untuk melakukan simposium di Jambi. Terima 
kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Reviewer, presenter, dan peserta yang telah dapat 
berkontribusi untuk suksesnya penyelenggaraan SNA XXIV Jambi 2021. 

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan pada kita semua. Aamiin Ya Robbal 
Alamin. 

 

Jambi, 11 Oktober 2021 
Ketua IAI KAPd  

 
 
 

Prof. Dr. Dian Agustria,SE.,M.Si,Ak,CA. 
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SAMBUTAN KETUA DPN IAI 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA 
kita dapat melaksanakan kembali Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXIV di Universitas 
Jambi pada 27-29 Oktober 2021 di tengah keterbatasan adanya pandemi Covid-19.  

Adanya pandemi tidak menyurutkan semangat para akuntan pendidik yang tergabung dalam 
Kompartemen Akuntan Pendidik Ikatan Akuntan Indonesia (KAPd IAI) untuk melaksanakan 
SNA, ajang pertemuan akbar akuntan pendidik yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. 
Untuk pertama kalinya SNA digelar secara Hybrid, yakni diselenggarakan secara tatap muka 
dan secara online sehingga dapat menjangkau seluruh akuntan pendidik yang tersebar di 
berbagai provinsi di Indonesia. 

Saya mengapresiasi segenap usaha KAPd IAI atas terselenggaranya SNA XXIV ini.  Atas nama 
IAI, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan 
Universitas Jambi yang telah menjadi tuan rumah SNA XXIV, serta yang turut membantu 
sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. 

Peran aktif KAPd IAI dalam peningkatan kualitas riset di Indonesia sejalan dengan program 
kerja strategis IAI yang telah ditetapkan Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI pada Kongres 
IAI ke-XII di tahun 2018, yakni Prakarsa 6.1: Mengusai Perubahan, Menyiapkan Masa 
Depan. Di mana di dalamnya terdapat Prakarsa 2 program kegiatan yang bertujuan untuk 
meningkatkan peran inklusif akuntan pendidik melalui riset akuntansi, keuangan, dan bisnis 
serta sesuai bidang keilmuan yang aplikatif dalam menjawab permasalahan bangsa 

Tema SNA kali ini adalah “Sailun Salimbai Membangun Negeri, Akuntan Pendidik Siap 
Berperan untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals”. Tema ini sudah sesuai dengan 
acuan agenda pembangunan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih 
lagi dengan adanya pandemi Covid-19, Akuntan diharapkan dapat meningkatkan perannya 
sebagai katalisator dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.  

Saya yakin dengan kompetensi Chartered Accountant yang dimiliki oleh para Akuntan 
pendidik dapat meningkatkan peran dan kontribusi Akuntan Pendidik sebagai solution of the 
nation melalui riset-riset yang bermanfaat, aplikatif, dan inovatif sehingga dapat mendorong 
percepatan pemulihan ekonomi nasional demi terwujudnya prosperous society. 

Saya ucapkan selamat bagi Bapak/Ibu Akuntan pendidik yang hasil risetnya telah berhasil 
diterima oleh panitia untuk dapat dipresentasikan dalam kegiatan bergengsi ini. Saya berharap 
hasil riset yang terkumpul pada SNA ini dapat menjadi karya nyata yang dapat memberi 
rekomendasi strategis kepada pemerintah, khususnya Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

 

Selamat Bersimposium. 
Jambi, Oktober 2021 
Dewan Pengurus Nasional IAI 
Prof. Mardiasmo, MBA., Ph.D., CFrA., QIA., Ak., CA., FCMA., CGMA., ASEAN CPA., 
CPA (Aust.)., CSFA  
Ketua 
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NARASUMBER 

 

No Nama Instansi 

1 Sekar Mayangsari Universitas Trisakti 

2 Syaiful Ali, MIS., Ph.D., CA. Universitas Gadjah Mada 

3 
Imam Wahyudi, Drs., Ak., CA., M.Com.(Hons.), 
Ph.D. 

Perbanas Institute Jakarta 

4 Dr. Luciana Spica Almilia, SE.,M.Si. Perbanas Surabaya 

5 Djoko Susanto, Prof., Dr, MSA, Ak., CA. STIE YKPN 

6 Prof. Dr. Andreas Lako, M.Si Unika Soegijapranata 

7 Dr. Sartini Wardiwiyono Universitas Ahmad Dahlan 

8 Dian Agustia (Prof., Dr., SE., M.Si., Ak.) Universitas Airlangga 

9 Zaenal Fanani (Dr., SE., MSA., Ak.) Universitas Airlangga 

10 Rahmat Febrianto Universitas Andalas 

11 Dr. I Putu Sugiartha Sanjaya, SE.,M.Si,. Ak., CA 
Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta 

12 Dr. Meinarni Asnawi,SE, M.Si Universitas Cenderawasih 

13 Dr. Fuad Universitas Diponegoro 

14 Dr. Choirunnisa Arifa Universitas Gadjah Mada 

15 Abdul Hamid Habbe Universitas Hassanudin 

16 Dr. Aria Farah Mita Universitas Indonesia 

17 Dr. Sylvia Veronica Siregar Universitas Indonesia 

18 Dr. Fitriany, SE, M.Si., Ak. Universitas Indonesia 

19 Dr. Dyah Setyaningrum, SE, MSM Universitas Indonesia 

20 Dr. Sri Fadilah, SE. M.SI.Ak.CA.ACPA 
Universitas Islam Bandung 
(UNISBA) 

21 
Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., 
Ph.D., Ak., CA 

Universitas Islam Indonesia 

22 Dr. Yosefa Sayekti Universitas Jember 

23 
Prof. Dr. Intiyas Utami, M.Si.,Ak., CA., CMA., 
QIA 

Universitas Kristen Satya 
Wacana 

24 Dr. Icuk Rangga Bawono Universitas Jenderal Soedirman 

25 Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. Universitas Lampung 

26 Dr.Harnovinsah,Ak.,CA.,CIPSAS.,CMA.,CSRS Universitas Mercu Buana 

27 Ihyaul Ulum, Prof. Dr., M.Si., Ak., CA. 
Universitas Muhammadiyah 
Malang 

28 Prof. Rizal Yaya SE., M.Sc., PhD. Ak, CA 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta 

29 Wulan I R Sari Universitas Mulawarman 

30 Dr. Puji Handayati, SE, MM, Ak . CA, C.MA Universitas Negeri Malang 
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31 Dr. Dini Rosdini,SE, MAk, Ak, CA Universitas Padjajaran 

32 Dr. Nanny Dewi Universitas Padjajaran 

33 
Prof. Doddy Setiawan SE., M.Si, IMRI, Ph.D., 
Ak, CA 

Universitas Sebelas Maret 

34 Dr. Junaidi, M.Si., Ak., CA., CSP 
Universitas Teknologi 
Yogyakarta 

35 Dr Fitra Roman Cahaya University of Essex, UK 

36 
Dr. Iskandar Muda, SE, M.Si,Ak,CA, CSRS, 
CPA 

Universitas Sumatera Utara 

37 Erwin saraswati FEB Universitas Brawijaya 

38 Dr.Soni Agus Irwandi, SE, Ak, M.Si, CA, ACPA 
Universitas Hayam Wuruk 
Perbanas. Surabaya 

39 Ronny Prabowo 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Kristen Satya 
Wacana 

40 Dr. Dodik Ariyanto, SE.,M.si., Ak.,CA 
Prodi Akuntansi, FEB, 
Universitas Udayana 

41 Dr. Heru Fahlevi, SE. M.Sc Universitas Syiah Kuala 

42 Hasan Mukhibad Universitas Negeri Semarang 

43 Ardi Gunardi Universitas Pasundan 

44 Aprilia Beta Suandi Universitas Gadjah Mada 

45 
Dr. Aviandi Okta Maulana, S.E., M.Acc., Ak., 
CA. 

Universitas Gadjah Mada 

46 Wiwit Apit Sulistyowati 
Universitas Swadaya Gunung 
Jati Cirebon 

47 Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M. UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

48 Dr. Judi Suharsono, SE., Ak., MM., CA., CSRA. 
Universitas Panca Marga 
Probolinggo 

49 Rini Indriani FEB Universitas Bengkulu 

50 Nadia Anridho Universitas Airlangga 

51 Alfiyatul Qomariyah Universitas Airlangga 

52 Iman Harymawan Universitas Airlangga 

53 Novrys Suhardianto Universitas Airlangga 

54 Dr, Wiwiek Dianawati, MSi, Ak Universitas Airlangga 

55 Dr.Hamidah, M.Si,Ak Universitas Airlangga 

56 Prof. Dr.I Made Narsa, SE.,M.Si.,Ak., CA FEB Universitas Airlangga 

57 Prof. Dr. Mediaty, SE, M.Si., Ak., CA Universitas Hasanudin 

58 Unggul Purwohedi Fakultas Ekonomi UNJ 

59 Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, S.E., M.S.Ak. Universitas Trilogi 

60 
Prof. Erlina, SE, MSi, PhD, Ak, CA, CMA, 
CPA, CSRA, Cert.IPSAS 

FEB USU 

61 Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. STIESIA Surabaya 



 

Simposium Nasional Akuntansi XXIV, Jambi 2021  Page | x 

62 Dr. Zuni Barokah Universitas Gadjah Mada 

63 Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak. CA Universitas Merdeka Malang 

64 Prof. Hasan Fauzi Universitas Sebelas Maret 

65 Juniati Gunawan, PhD Universitas Trisakti 

66 Dr. Yvonne Augustine Universitas Trisakti 

67 Dr. Nurhastuty Kesumo Wardhani, SE, CA, MSc Universitas Trisakti 

68 
Ni Putu Sri Harta Mimba, 
PhD.,MSi.,SE.,Ak.,CA.,CMA 

Universitas Udayana 

69 Prof. Djoko Suhardjanto Universitas Sebelas Maret 
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SUSUNAN PANITIA 

 

 

 



 

Simposium Nasional Akuntansi XXIV, Jambi 2021  Page | xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simposium Nasional Akuntansi XXIV, Jambi 2021  Page | xiii 

 

 



 

Simposium Nasional Akuntansi XXIV, Jambi 2021  Page | xiv 

 

 



 

Simposium Nasional Akuntansi XXIV, Jambi 2021  Page | xv 

RUNDOWN ACARA 

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI (SNA) XXIV JAMBI 2021 
27-29 OKTOBER 2021 | KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK ( KAPd) IAI 

TEMA: "SAILUN SALIMBAI MEMBANGUN NEGERI, AKUNTAN PENDIDIK SIAP BERPERAN UNTUK MEWUJUDKAN 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS" 

 

Hari Pertama, Rabu 27 Oktober 2021   
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Abstract: This study aims to understand how the budgeting accountability system actually is in 
budget management from the maqashid shariah perspective at the Fisheries Service Office of 
Pinrang Regency. This type of research is qualitative, using a critical paradigm. The data 
sources of this research are primary data obtained from several informants and the results of 
field observations, as well as from various other references. The results showed that the 
involvement of all related elements in the budgeted program at the Fisheries Service of Pinrang 
Regency was due to the application of the principles of planning, organizing, implementing 
and controlling in budget management. The novelty in the results of this study is that the 
accountability of budget management in the Fisheries Service of Pinrang Regency has been 
realized based on the five maqashid shariah concepts, namely Hifdz ad-din, Hifdz an-nas, Hifdz 
al-aql, Hifdz al-mal, and Hifdz an- nasb.  

Keywords: Budget, Accountability, Maqashid Shariah 
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ABSTRACT : This study aims to understand how the budgeting accountability system actually 

is in budget management from the maqashid shariah perspective at the Fisheries Service Office 

of Pinrang Regency. This type of research is qualitative, using a critical paradigm. The data 

sources of this research are primary data obtained from several informants and the results of 

field observations, as well as from various other references. The results showed that the 

involvement of all related elements in the budgeted program at the Fisheries Service of Pinrang 

Regency was due to the application of the principles of planning, organizing, implementing 

and controlling in budget management. The novelty in the results of this study is that the 

accountability of budget management in the Fisheries Service of Pinrang Regency has been 

realized based on the five maqashid shariah concepts, namely Hifdz ad-din, Hifdz an-nas, Hifdz 

al-aql, Hifdz al-mal, and Hifdz an- nasb.  

Keywords: Budget, Accountability, Maqashid Shariah 

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sebenarnya system 

akuntabilitas penganggaran dalam pengelolaan anggaran perspektif maqashid shariah di 

Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang.. Jenis Penelitian ini adalah qualitative, dengan 

menggunakan paradigm  kritis. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperolah 

dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan, serta dari berbagai referensi lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keterlibatan semua unsur yang terkait dalam program 

yang dianggarkan di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang, yaitu berkat penerapan prinsip 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengelolaan anggaran. 

Kebaruan (novelty) dalam hasil penelitian ini yaitu, akuntabilitas pengelolaan anggaran di 

Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah direalisasikan berdasarkan lima konsep maqashid 

shariah yaitu hifdz ad-din, hifdz an-nas, hifdz al-aql, hifdz al-mal, dan hifdz an-nasb. 

Kata Kunci: Anggaran, Akuntabilitas, Maqashid Shariah 

 

1. Pendahuluan 

Membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja 

dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan 

hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis 

Kinerja (ABK) (Hamidi, 2014). Perubahan sistem penganggaran di Indonesia ke sistem 

penganggaran yang berbasis kinerja merupakan faktor penting untuk mendorong dan 

meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah dan dalam mendukung terselenggaranya Good 

Governance yang merupakan prasyarat utama dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa 

(wowurantu dan Runtu 2014). 

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yang menunjukkan terdapat banyaknya 

penyelewengan ataupun penyimpanan dalam pengelolaan anggaran diinstansi-instansi 



pemerintah. Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan 

barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan 

pengelolaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat 

daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna anggaran. Penelitian hanifah 

(2015)menunjukkan bahwa akuntabilitas anggaran di kabupaten Banyuwangi telah 

menunjukkan akuntabilitas yang baik, tetapi dari sisi pencatatan akuntasinya masih 

membutuhkan pembinaan dan pelatihan karena belum sesuai dengan ketentuan. 

Pangumbalerang dan pinatik (2014) Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan 

pengelolaan anggaran daerah. Desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara 

otonom. 

Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

penyusunan APBD, dimana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting 

bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi 

dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya sehingga tercipta perencanaan 

dan pelaksanaan yang efektif (Lontaan dan Pangerapan, 2016). Adanya otonomi daerah adalah 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi 

kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan 

responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik didaerah masing-masing 

(Korompot dan poputra, 2015). 

Tingkat akuntabilitas di Indonesia masih lemah sehingga perlu dilakukan suatu upaya 

perbaikan. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong instansi pemerintah untuk 

meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah telah memberikanpenghargaan atas akuntabilitas 

entitas (Afriyanti et al.,2015). Anggriani et al. (2019) menunjukkan permasalahan mengenai 

akuntabilitas di desa Citalangar karena kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat mengenai 

pengelolaan anggaran serta kurangnya musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat 

sehingga akses masyarakat untuk memeperoleh informasi mengenai pengelolaan anggaran 

menjadi tertutup. Pada pemerintah kabupaten Blitar menunjukkan bahwa akuntabilitas telah 

terlaksana dengan baik, namun proses penganggaran secara manual masih rawan terjadinya 

penyimpangan karena masih tertutupnya proses penganggaran yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

Penganggaran telah berhasil di banyak Negara termasuk Selandia Baru, Australia, 

Singapura, Belanda, Norwegia, Swedia, Amerika Serikat, Kanada, Mauritius, Rwanda dan 

Afrika Selatan tetapi gagal pada Negara lain seperti Sri Lanka dan Thailand di Kanada 

misalnya, bahkan di mana ada kepemimpinan dan akuntabilitas yang jelas, penuh implementasi 

mengakibatkan perubahan nyata dalam budaya organisasi. Fenomena ini kemudian disikapi 

oleh pemerintah Kenya dengan membentuk sebuah sistem akuntabilitas penganggaran yang 

disebut dengan reformasi sistem penganggaran (Rotich dan Ngahu, 2015). Berbagai reformasi 

juga dilakukan di Negara lain seperti Rusia. Namun, Metode yang digunakan masih memiliki 

beberapa kelemahan, seperti pemahaman terkait akuntabilitas yang kurang dan pengawasan 

anggaran yang masih jauh dari kata maksimal (Klychova et al., 2014). 

Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia 



semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutamadisebabkan oleh dua faktor 

berikut ini yaitu: 1. Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi 

substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. 2. 

Desentralisasifiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari 

otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran 

anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Aliya dan Nahar, 2012). Menurut 

Hamidi (2014) Berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instans 

Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus berdasarkan antara lain pada prinsip–

prinsip. Akuntabilitas pengelolaan anggaran baik itu aggaran dana desa yang di salurkan 

kesuruh daerah melalu SKPD haruslah merata demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Akuntabilitas yang dilakukan dengan baik haruslah dilakukan sesuai undang-undang dan 

syariat atau prinsip islam yang telah ditetapkan dalam Al- quran. 

Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku 

sehari-hari (Baidhowi dan Zaki 2014). Mursal dan Suhadi (2015) Menyatakan islam 

merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif (mencakup segala 

aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan dalam kehidupan 

sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam, 

termasukaktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari‟ah (hukum-hukum 

agama). 

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan 

dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, 

sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu 

batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta 

yang halal dan yang haram (Amalia, 2013). Prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang 

seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu 

bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, 

transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat yang 

didasari dengan ketentuan agama islam yang diatur oleh Allah SWT. didalam Al-quran untuk 

tetap terus bersifat jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Prinsip islam akan 

mendasari jalan pemerintah yang baik untuk kemajuan Negara baik disektor publik. 

Wina dan Khairani (2016) mengatakan setiap negara menginginkan pemerintahan yang 

dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Good Governance. Salah satu prinsip 

strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. 

Untuk menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan 

kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian 

laporan keuangan yang berlaku. Organisasi termasuk organisasi sektor publik perlu 

mengetahui kinerjanya untuk mengetahui hasil pencapaiannya. Organisasi sektorpublik 

merupakan organisasi yang menggunakan dana publik untuk menyediakan kebutuhan barang 

dan jasa publik. Sebagai organisasi yang menggunakan dana publik maka pemerintah perlu 

mengetahui bagaimana pengelolaan dananya (Fitriani, 2014). Menurut Purnama dan Nadirsyah 

(2016) Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kinerja yang 

baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Perguruan tinggi sebagai salah satu 



unit satuan kerja pemerintah yang memberi pelayanan kepada masyarakat mempunyai 

karakteristik dan sifat yang berbeda dengan satuan kerja pemerintah pada umumnya. Kemudian 

karakteristik penerimaan yang dilakukan sebagai satuan kerja juga mempunyai karakteristik 

yang berbeda (Jaya, 2011). 

 

2. Tinjauan Pustaka  

2.1 Maqashid Shariah 

Maqashid shariah memiliki inti teori adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus 

menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.Berdasarkan tujuan 

al-Syari‟ bahwa tujuan awal penetapan hukum syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di 

dunia dan di akhirat secara bersama-sama (Sudrajat dan Sodiq, 2016). Maqashid shariah 

menyarankan agar diblokirnya sarana-sarana yang mengakibatkan terjadinya tujuan yang ilegal 

dan agar dibukanya sarana yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan yang legal. 

Menurut Hartono (2018) Konsep Maqashid Shariah Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqihnya 

merumuskan konsep maqashid shariah dengan mengklasifikasikannya ke dalam lima tujuan 

utama yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (Memelihara jiwa) dan hifdz al-

aql (Memelihara akal), hifdz al-mal (memelihara harta), dan hifdz al-nasb (memelihara 

keturunan) : 

1. Hifdz ad-din (Memelihara Agama) 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 

tiga peringkat: Pertama, Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara 

dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan 

Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancamlah eksistensi Agama. 

Kedua, memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, 

dengan maksud menghindari  kesulitan,  seperti  shalat  jama‟  dan  shalat  qashar  bagi  orang  

yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam 

eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Ketiga, 

Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat,yaitu mengikuti petunjuk agama guna 

menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap 

tuhan.misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan 

pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak 

mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula 

mempersulit bagi orang yang melakukannya. 

2. Hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa) 

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga 

peringkat: Pertama, memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan 

pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, 

maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Kedua, memelihara jiwa, dalam 

peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan 

untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan 

mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Ketiga, memelihara 

dalam tingkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya 

berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa 

manusia, ataupun mempersulit kehidupan. 



3. Hifdz al-aql (Memelihara Akal) 

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga 

peringkat: Pertama, Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan 

meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan,maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi akal. Kedua, Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti 

dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan 

merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan 

ilmu pengetahuan. Ketiga, Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat. Seperti 

menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini 

erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. 

4. Hifdz al-mal (Memelihara Harta) 

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga 

peringkat: Pertama, memelihara harta dalam peringkat dhururiyyat, seperti  syari‟at  tentang  

tatacara  pemilikan  harta  dan  larangan  mengambil  harta orang lain dengan cara yang tidak 

sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Kedua, 

memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari‟at tentang jual beli dengan cara salam. 

Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan 

mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga, memelihara harta dalam peringkat 

tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal 

ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruh 

kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya 

peringkat yang kedua dan pertama. 

5. Hifdz an-nasb (Memelihara Keturunan) 

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi 

tiga peringkat: Pertama, memelihara keturunan dalamperingkat  dhururiyyat,  seperti  

disyari‟atkan  nikah  dan  dilarang  berzina.  Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi 

keturunan akan terancam. Kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti 

ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan 

hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan 

mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, 

suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi 

rumah tangganya tidak harmonis. Ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, 

seperti disyari‟tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. 

Konsep maqashid shariah ini kemudian dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan sifat wajib 

Nabi (an- nubuwwah), yakni shiddiq, amanah, fathanah, dan tablig. 

2.2 Shariah Enterprise Theory (SET) 

Shariah Enterprise Theory mengajarkan bahwa hakekat kepemilikan utama berada pada 

kekuasaan Allah SWT., sementara manusia hanya diberi hak untuk mengelola (khalifa fil 

ardhi). Manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah SWT. 

secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara 

horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Kalbarini dan Suprayogi, 

2014). Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada 

kepentingan individu, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki 



kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas. Menurut SET, stakeholders meliputi 

Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya 

tujuan hidup manusia. 

Memposisikan Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi 

syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap 

terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya 

sunnatullah sebagai basis bagikonstruksi   akuntansisyari‟ah.Intinya   adalah   bahwa   dengan   

sunnatullah   ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum- 

hukum Tuhan. Shari‟ah enterprise theory (SET) tepat dgunakan sebagai dasar dalam penerapan 

operasional bank syari‟ah terutama dalam penerapan dalam hal kinerja keuangan dan untuk 

menentukan kesesuaian antara pengungkapan tanggung  jawab  sosial  yang  telah  dilakukan  

oleh  perbankan  syari‟ah  dengan konsep-konsep yang ada pada Shariah enterprise theory 

(SET) dalam memenuhi kinerja sosial. Karena dalam perbankan juga mengutamakan prinsip 

ketuhanan, keadilan, dan kebenaran (Wahyuni, 2013). Dengan begitu, diharapkan dapat 

melengkapi atau menyempurnakan dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan 

anggaran pemerintah agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang sebenarnya. 

2.3 Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna mewujudkan tata 

kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada bidang keuangan, tetapi meliputi 

akuntabilitas keuangan, akuntabilitashukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan 

akuntabilitas hasil (Boy dan Siringoringo, 2009). Menurut Hamidi (2014) Berdasarkan 

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah (AKIP) yang 

ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas 

pengelolaan anggaran yang baik itu, anggaran yang di salurkan keseluruh daerah melalui SKPD 

haruslah merata demi kesejatraan masyarakat Indonesia.Pertanggungjawaban penganggaran 

juga menyangkut masalah akuntabilitas pemerintah efisien dan efektif yang ditandai dengan 

era new public untuk mendorong pemerintahan yang baik mengembangan pendekatan yang 

lebih sistimatis dan rasional terhadap pengelolaan anggaran. 

Akuntabilitas memiliki tujuan ekonomi dan sosial, namun akuntabilitas Islam memiliki 

tujuan yang lebih luas yaitu tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial (Ahyaruddin dan 

Akbar, 2018). Artinya akuntabilitas menurut hukum ilahi Islam adalah cara untuk sumber 

kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hokum sesuai dengan Al 

Qur'an dan hadist Epstein dan McFarlan (2011) mendefinisikan hukum Islam sebagai disiplin 

hermeneutik yang membahas dan menafsirkan wahyu melalui hadist. Al-Qur'an dan sunah 

mendefinisikan dengan jelas apa yang benar, jujur dan adil, apa yang menjadipreferensi 

prioritas masyarakat, apa peran dan tanggung jawab organisasi, dan juga, dalam beberapa 

aspek, menguraikan standar akuntansi khusus untuk praktik akuntansi. 

2.4 Anggaran 

Anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD adalah alat akuntabilitas, 

manajemen dan kebijakan ekonomi daerah. Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang 

baik dan bersih (Good Governance), transparansi APBD merupakan salah satu aspek penting 



dalam menjalankan program pemerintah daerah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat 

meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam menjalankan program- programnya, agar 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, dalam hal ini akuntabilitas menjadi isu 

yang sangat penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah (Sukesti dan 

Alfasadun, 2010). 

Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan 

jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan pengelolaan 

anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau 

pejabat yang disamakan pada institusi pengguna anggaran (Thoyib et al., 1997). Anggaran 

(budget) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan direncanakan secara 

kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi 

dapat juga dinyatakan dalam satuan barang (Julita, 2012). Aspek sumber daya manusia sebagai 

penyusun dan pelaksana anggaran haruslah dipertimbangkan karena anggaran akan 

dipengaruhi oleh perilaku manusia terutama bagi pihak yang terlibat langsung dalam 

penyusunan dan pelaksanaan anggaran, apabila dalam penyusunan anggaran tidak 

memperhatikan salah satu pihak, atau komunikasi antara bawahan dan atasan kurang berjalan 

dengan baik, maka kemungkinan mengakibatkan sistem anggaran gagal dikarenakan adanya 

pihak yang kurang puas dengan anggaran yang telah disusun. 

2.5 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam 

Akuntansi menurut perspektif Islam adalah semua tentang norma-norma positif dan 

membawa nilai-nilai keTuhanan (self-transendent) dalam kehidupan sehari-hari, mencari 

kehendak Allah SWT. dan mengikuti perintahnya dalam bentuk Sunnah Nabi Muhammad 

SAW. Tujuan akuntansi dan manajemen Islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi 

uang, tapi berusaha untuk mencari hadiah intrinsik jangka panjang, keberkahan Allah SWT. 

(Ahmed, 2012). Ulama berpendapat bahwa banyak karakteristik spiritualitas di tempat kerja 

adalah dasar tema Islam.Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai 

pedoman perilaku sehari-hari (Baidhowi dan Zaki 2014). Mursal dan Suhadi (2015) 

Menyatakan Islam merupakan ajaran Ilahi yang bersifat integral (menyatu) dan komprehensif 

(mencakup segala aspek kehidupan). Oleh sebab itu, Islam harus dilihat dan diterjemahkan 

dalam kehidupan sehari-hari secara komprehensif pula. Semua pekerjaan atau aktivitas dalam 

Islam, termasuk aktivitas ekonomi, harus tetap dalam bingkai akidah dan syari‟ah (hukum-

hukum agama). 

Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan 

dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, 

sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu 

batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta 

yang halal dan yang haram (Amalia, 2013). Prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang 

seharusnya menjadi sendi-sendi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu 

bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, 

transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat yang 

didasari dengan ketentuan agama islam yang diatur oleh Allah SWT. didalam Al-quran untuk 



tetap terus bersifat jujur dan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Prinsip islam akan 

mendasari jalan pemerintah yang baik untuk kemajuan Negara baik disektor publik maupun 

sektor swasta.Akuntabilitas Islam bukan hanya duniawi dan yang berorientasi uang, tapi 

berusaha untuk mencari keberkahan Allah SWT. Spiritualisme merupakan kecenderungan 

paling besar abad 21 sehingga sering disebut sebagai Abad Baru (New Age), yaitu Abad 

Spiritual (Spiritual Age). Pada abad ini, berbeda dengan abad sebelumnya, timbul 

kecenderungan dan kegandrungan manusia pada hal-hal yang bersifat rohani (spiritual) dan 

mistik (agamis) (Prasetio, 2017). 

 

3. Metode Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan 

aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam (Sugiyono, 2014). Jenis 

penelitian kualitatif akan cocok digunakan untuk penelitian seperti hal-hal berikut yaitu: 

masalah penelitian belum jelas (masih samar atau mungkin masih gelap), untuk memahami 

makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, untuk memahami perasaan 

orang lain, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan untuk meneliti 

sejarah perkembangan (Nurul, 2016; Azmi et al., 2018). Alasan yang utama dari pemilihan 

jenis penelitian kualitatif adalah kemauan dari diri sendiri untuk lebih memahami bagaimana 

meninjau penerapan maqashid shariah dalammemaksimalkan akuntabilitas pada pemerintah 

kabupaten melalui pendekatan fenomenologi dengan ditunjang dengan shariah enterprise 

theory. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Pendekatan ini 

mendeskripsikan tentang pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau 

fenomena (Laily, 2013). Seperti yang diungkapkan oleh Kasali (2008) bahwa fenomenologi 

adalah gagasan mengenai dunia kehidupan, pemahaman bahwa realitas masing-masing 

individu itu berbeda, dan bahwa tindakan masing-masing individu hanya dapat dipahami 

melalui pemahaman terhadap kehidupan individu, sekaligus melalui perspektif mereka 

bersama.pendekatan fenomenologi diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

penerapan maqashid syariah pada penggunaan anggaran pemerintah untuk memaksimalkan 

akuntabilitas. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data penelitian 

1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh melalui 

responden penelitian yang di-interview dan didokumentasikan. Menurut Indriantoro dan 

Supomo (2013) data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman 

atau karakteristik seseorang atau sekelompok yang menjadi subjek penelitian (responden). 

2. Sumber data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber aslinya tanpa media 



perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013). Sedangkan data sekunder merupakan data yang 

telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data (Kuncoro, 2013). Adapun sumber data primer penelitian diperoleh dari 

informan yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Sedangkan untuk sumber data sekunder 

diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah Daerah, informasi-informasi tentang anggaran, 

dan data-data lain yang dianggap relevan dengan kebutuhanpenelitian. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Menganalisis dan menginterpretasikan suatu data dengan baik, diperlukan data yang akurat 

dan sistematis agar hasil yang didapatkan dapat mendeskripsikan kondisi suatu objek yang 

sedang diteliti dengan benar. Berangkat dari hal tersebut, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan 

internet searching. 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat untuk 

memperoleh data, yang diperlukan peneliti sudah melakukan pengumpulan informasi di 

lapangan. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian Instrumen dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti mencari informasi yang relevan dengan penelitian 

dari berbagai sumber seperti jurnal-jurnal penelitian, artikel, buku, data dari internet, dan 

sumberreferensi lainnya. Informasi yang telah didapatkan kemudian diolah menjadi data 

penelitian. Selain itu, peneliti juga harus menyediakan perlengkapan seperti alat tulis, recorder, 

dan hal-hal lain yang kiranya dapat menunjang penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk didalamnya 

alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Adapun teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 

menegaskan bahwa penelitian kualitatif terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-

catatan melalui tape; terlihat lebih banyak lata-kata daripada angka-angka. Oleh karena itu, 

data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum digunakan. 

3.7 Maqashid Shariah sebagai Alat Analisis Data 

 Maqashid shariah menyarankan agar diblokirnya sarana-sarana yang mengakibatkan 

terjadinya tujuan yang ilegal dan agar dibukanya sarana yang mengantarkan kepada 

tercapainya tujuan yang legal. Instrumen analisis, yang menyatakan bahwa akuntabilitas 

ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengetahui bagaimana sistem penganggaran di 

pemerintah. Maqashid shariah diharapkan dapat memaksimalkan akuntabilitas yang dilakukan 

oleh pemerintah, agar akauntabilitas tersebut dapat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas 

yang sebenarnya. 

3.8 Uji Keabsahan Data 

 Uji keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan melalui empat uji, yaitu credibility 

(validitas internal), transferbility (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 



confirmability (objektivitas). Adapun penelitian ini hanya menggunakan dua uji yang paling 

sesuai, yaitu credibility dan dependability. Alasan digunakannya empat uji ini adalah untuk 

menjamin kualitas data yang ditemukan di lapangan. 

 

4. Hasil Penelitian 

4.1 Pengelolaan Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang 

 Anggaran merupakan suatu rencana yang yang telah disusun secara sistematis dan 

terorganisir dalam bentuk angka yang meliputi semua aktivitas/program yang akan dilakukan 

oleh instansi untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam konteks anggaran 

organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas 

rencana yang dibuat dan berapa banyak, serta bagaimana cara memperoleh uang untuk 

mendanai rencana tersebut. Anggaran bukanlah proses yang berdiri sendiri, dikeluarkan dari 

saluran lain dari tindakan pemerintah. Penganggaran yang baik didukung oleh, dan pada 

gilirannya mendukung, berbagai pilar pemerintahan modern publik: integritas, keterbukaan, 

partisipasi, akuntabilitas dan pendekatan strategis untuk perencanaan dan mencapai tujuan 

nasional. Penganggaran demikian merupakan kunci penting dalam arsitektur kepercayaan 

antara negara dan warga negara dalam pengelolaan anggaran. Olehnya itu, penting kemudian 

bagi instansi untuk membentuk pola penganggaran yang efektif dengan melibatkan seluruh 

elemen yang terkait dengannya. Penganggaran pada dasarnya memiliki empat poin penting 

yairu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dan hal ini pun 

dijabarkan dalam bahasan berikut ini: 

a. Perencanaan 

 Dinas Perikanan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah dengan potensi strategis 

di Kabupaten Pinrang, tentunya membutuhkan anggaran yang tidak kecil mengingat posisi 

geografis pinrang yang berada tepat di bibir selat Makassar. Kondisi tersebut kemudian 

membuat pemerintah Kabupaten Pinrang harus bisa membuat rancangan anggaran dan biaya 

(RAB) guna memaksimalkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Pinrang. Merujuk pada 

hal tersebut perencanaan anggaran untuk perikanan harus dijalankan sesuai dengan standar 

operasionan prosedur yang berlaku di lingkup pemerintahan Kabupaten Pinrang dan 

disesuaikan dengan berbagai regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. 

Perencanaan program Dinas Perikanan pun harus dilakukan secara terstruktur. Hal ini relevan 

dengan apa yang disampaikan oleh PLT kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang ; 

“Penganggaran di Dinas Perikanan ini dimulai dari usulan musrembang, 

dimasukkan di tingkat kecamatan kabupaten, apa yang diusulkan di masyarakat di 

proses ke kabupaten. Setelah itu tim anggaran memerinci berapa anggaran yang 

dibutuhkan untukkegiatan itu.” 

 Merujuk pada penyampaian PLT kepala Dinas Perikanan tersebut kita dapat mengetahui 

bahwasanya penganggaran tidak serta merta dilakukan secara statis oleh Dinas Perikanan 

secara sepihak, namun direncanakan secara dinamis mulai dari level masyarakat sampai 

dengan level kabupaten. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah melakukan pegelolaan 

penganggaran secara bertanggungjawab sesuai dengan apa yang di jelaskan didalam shariah 

enterprice theory yakni mengedepankan amanah dan pertanggungjawaban kepada seluruh 

stakeholder mulai dari level paling atas atau dalam hal ini Bupati Kabupaten Pinrang hingga 

ke level terbawa yakni lapisan masyarakat khususnya yang terkait dengan sektor perikanan. 



Hal tersebut menjadi perwujudan tanggungjawab horizontal kepada sesama umat manusia dan 

secara tidak langsung kepada lingkungan alam yang bermuara kepada pertanggungjawaban 

vertikal dalam bentuk penjagaan amanah sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 

30 ; 

 

 
  

Artinya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak 

menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan 

padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui" 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia wajib bertanggungjawab atas segala 

sesuatu terutama amanah yang di embannya, dalam hal ini menjalankan pengelolaan anggaran 

pemerintah dalam upaya menjamin pemanfaatan aset negara bagi sebesar besarnya 

kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pinrang. Disamping itu Dinas 

PerikananKabupaten Pinrang juga mempertegas bahwa mereka telah mengelola anggaran 

secara transparan dengan bersedia memberikan ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran 

kepada peneliti. 

b. Pengorganisasian 

 Pengorganisasian sama pentingnya dengan perencanaan karena dalam pengorganisasian 

seluruh sumber baik berupa manusia maupun nonmanusia harus diatur sedemikian rupa untuk 

berjalannya suatu instansi dalam pencapaian tujuan. Terkait dengan hal tersebut, keseluruhan 

organizing anggaran di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang sudah dapat dikatakan berjalan 

dengan baik karena telah disampaikan pula kepada masyarakat. Hal ini merujuk kepada apa 

yang dikatakan oleh PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang; 

“Pertanggungjawaban yang dilakukan juga diberikan juga kepada masyarakat. 

Proses anggarannya menunggu usulan musrembang dari masyarakat, terus di 

proses di kecamatan selanjutnya di proses di kabupaten, hasil dari kabupaten di 

rangkum di BKUD kemudiandi bagikan kepada setiap dinas.”  

 Apa yang disampaikan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan didalam shariah 

enterprise theory yang dicetuskan oleh Prof. Iwan Triyono untuk mengembangkan akuntansi 

syariah yang merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas 

tertinggi ada pada tuhan, disusul manusia dan juga alam. Sebagai satuan kerja yang bersentuhan 

langsung dengan manusia dan alam, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang sudah selayaknya 

bertanggungjawab secara massif kepada dua aspek tersebut sebagai bagian dari menjalankan 

amanah Allah SWT sebagai pemerintah yang berorientasi pelayanan dan kesejahteraan 



masyarakat. Proses pengorganisasian anggaran ini juga disampaikan secara singkat oleh 

sekretaris Dinas Perikanan Kab. Pinrang. 

“Iya setiap dinas ada PAGU anggaran, ditentukan berapa anggaran yang di 

berikan kepada setiap dinas. Dari anggaran tersebut di bagi ke beberapa bidang 

yang ada dalam dinas, di bidang tersebut di presentasikan berapa anggaran yang 

akan diberikan kepada bidang tersebut.” 

 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa anggaran setiap dinas yang keluar dibagikan 

masing-masing kepada setiap bidang dan jumlah anggaran yang diberikan disesuaikan dengan 

program kerja yang akan dijalankan serta disesuaikan dengan kemampuan mengelolah 

anggaran di periode sebelumnya. Apa yang disampaikan tersebut memberikan gambaran 

bagaimana dinas perikanan kabupaten Pinrang melakukan organizing yang baik dengan terus 

berkoordirnasi dengan berbagai bidang yang ada dalam lingkup kerja mereka. 

c. Pelaksanaan 

 Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang 

anggaran dan memiliki memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan 

yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan ini tidak 

hanya melibatkan prosedural yang berlaku, tetapi juga melibatkan penjagaan kepercayaan 

berbagai pihak sebagaimana yang disampaikan oleh kasubag keuangan Dinas Perikanan 

Kabupaten Pinrang: 

“Untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan masyarakat maka kita berusaha 

untuk memberikan yang terbaik dan selalu melibatkan masyarakat di setiap kegiatan 

yang akan dilakukan dan memberikan wadah kepada masyarakat untuk 

menyampaikan saran dan kritik untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh dinas.”  

 Apa yang dijelaskan kasubag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang tersebut 

menjelaskan bahwa pada pelaksanaan angggaran harus dilakukan dengan baik dan anggaran 

dilaksanakan secara tetap. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang harus mengawasi dengan baik 

proses pelaksanaan anggaran agar dapat menganalisis masalah yang ada dalam pelaksanaan 

anggaran. Hal tersebutdilakukan agar pelaksanaan anggaran tidak terdapat masalah yang serius 

sehingga kepercayaan stakeholder tetap terjaga. 

d. Pengendalian 

 Pengendalian yang dilakukan di Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang yaitu selalu 

melibatkan masyarakat dalam setia pelaksanaan program agar masyarakat dapat membantu 

untuk mengawasi jalannya program kerja secara langsung sebagaimana yang disampaikan oleh 

Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang:  

“Pengendalian yang kami lakukan untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan 

masyarakat maka dari itu kami selalu melibatkan masyarakat disetiap kegiatan yang 

akan dilakukan dan memberikan wadah kepada masyarakat untuk berperan aktif 

dalam segala realisasi anggaran yang ada 

 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan selalu melibatkan masyarakat dalam 

pengendalian yang akan dilakukan dapat menjadi alternatif yang baik dalam mengatasi masalah 

yang ada dalam penganggaran. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam setiap realisasi 

anggaran diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang dapat melakukan penganggaran 

secara adil danjujur untuk membantu dalam pengendalian yang dilakukan untuk dapat 



meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam melakukan penganggaran sehingga tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai. 

4.2 Model Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten  

Pinrang 

 Pada pelaksanaannya, dibutuhkan penerapan aspek akuntabilitas dan transparansi guna 

mencapai ketepatan tujuan dan sasaran anggaran. Kedua aspek ini adalahbentuk 

pertanggungjawaban anggaran yang menyangkut masalah akuntabilitas pemerintah secara 

efisien dan efektif yang dimaksudkan untuk mendorong pemerintahan yang sistematis dan 

rasional terhadap pengelolaan anggaran. Terkait dengan hal tersebut PLT kepala Dinas 

Perikanan Kabupaten Pinrang dalam pernyataannya menyiratkan bahwa akuntabilitas di satuan 

kerjanya telah dijalankan dengan baik. beliau menuturkan; 

“Alhamdulillah akuntabilitas sangat efektif, karena saya paham tanpa adanya 

akuntabilitas anggaran tidak akan tepat sasaran.”  

 Pernyataan PLT kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang tersebut menggambarkan 

bahwa reformasi birokrasi telah dijalankan dengan baik sehingga pengelolaan keuangan di 

satuan kerjanya telah memenuhi prinsip good governance. Terkait dengan akuntabilitas 

pengelolaan anggaran di Dinas Kabupaten Pinrang sendiri, kita bisa mengkategorikannya ke 

dalam empat tahapan sebagai berikut: 

a. Input 

 Input adalah semua potensi atau bahan yang dimasukkan ke dalam sebuah proses. Input ini 

dapat berupa dokumen atau hal lainnya sebagaimana disampaikan oleh sekretaris Dinas 

Perikanan Kabupaten Pinrang; 

“Ya, pertanggungjawabannya disini bermacam-macam tergantung dari 

kegiatannya apa, misalnya nota setiap dana yang dikeluarkan, foto-foto saat 

kegiatan sedang berlangsung.” 

 Pada dasarnya model pertanggungjawaban keuangan atau akuntabilitas memang 

mempunyai beragam bentuk yang harus disesuaikan dengan bidangkegiatan atau apa yang di 

programkan oleh satuan kerja tersebut. Bentuk-bentuk akuntabilitas tersebut meliputi keuangan 

program serta output yang  dihasilkan dari satuan kerja itu sendiri. Didalam lingkup birokrasi 

kita mengenal sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang menjadi acuan 

pertanggungjawaban seluruh instansi pemerintahan. 

 Pertama, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang membuat perencanaan program kerja yang 

akan dilakukan selama 1 periode yang di susun dengan melibatkan masyarakat dalam proses 

penyusunan program kerja yang kemudian akan disahkan oleh birokrasi tertinggi di Kabupaten 

Pinrang. Kedua, Pelaksanaan setiap program kerja oleh bidang-bidang tertentu sesuai dengan 

program yang telah di rencanakan sebelumnya serta bagaimana setiap bidang dapat 

memaksimalkan penggunaan anggaran pada masing-masing program kerja agarsasaran 

anggaran dapat terealisasi. Ketiga, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang melakukan 

pengawasan terhadap kinerja dengan melihat dan memperhatikan anggaran yang dialokasikan 

untuk membiayai pelaksanaan dari perencanaan program yang telah disepakati sebelumnya. 

Keempat, masing-masing bidang membuat pertanggungjawaban atas masing-masing program 

yang telah dilaksanakan. Kelima, laporan pertanggungjwaban masing-masing bidang akan 



diberikan kepada para investor dan masyarakat untuk dapat menilai bagaimana kinerja yang 

telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang. 

b. Proses 

 Proses adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengubah input menjadi 

hasil/keluaran. Proses ini meliputi pengumpulan bukti-bukti kegiatan yang kemudian 

dijelaskan oleh Plt. Kepala Dinas Perikanan Kab. Pinrang; 

“Pertanggungjawaban yang dilakukan juga diberikan juga kepada masyarakat. 

proses anggarannya menunggu dari usulan musrembang dari masyarakat, terus di 

proses di kecamatan selanjutnya di proses di kabupaten, hasil dari kabupaten di 

rangkum di BKUD kemudian di bagikan kepada setiap dinas.” 

 Apa yang disampaikan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan didalam shariah 

enterprise theory yang dicetuskan oleh Prof. Iwan Triyono untuk mengembangkan akuntansi 

syariah yang merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas 

tertinggi ada pada tuhan, disusul manusia dan juga alam. Sebagai satuan kerja yang bersentuhan 

langsung dengan manusia dan alam, Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang sudah selayaknya 

bertanggungjawab secara massif kepada dua aspek tersebut sebagai bagian dari menjalankan 

amanah Allah SWT sebagai pemerintah yang berorientasi pelayanandan kesejahteraan 

masyarakat. Dari pernyataan tersebut kita juga dapat mengetahui siapa saja yang terlibat dalam 

proses ini, yaitu dinas perikanan itu sendiri bersama dengan pemerintah daerah dan pusat serta 

khususnya dengan masyarakat melalui musrembang. 

c. Output dan Outcome 

 Output adalah hasil langsung yang dirasakan dari proses, sedangkan Outcome adalah efek 

jangka panjang dari proses tersebut berupa manfaat atau harapan perubahan. Output dalam 

akuntabilitas dinas perikanan kabupaten Pinrang adalah berupa laporan pertanggungjawaban 

anggaran yang dibuat sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada 

realitanya sistem ini kadang berjalan tidak sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa 

permasalahan seperti yang disampaikan oleh kasubag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten 

Pinrang ; 

“Kadang pertanggungjawaban yang dibuat oleh bidang tidak lengkap, jadi 

pertanggungjawaban harus di pending sehingga membutuhkan waktu yang lebih 

lama.”  

 Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya  sistem akuntabilitas yang baik 

tidak serta merta berjalan secara sempurna karna ada beberapa hambatan seperti yang telah 

disebutkan tersebut. Pada dasarnya Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah menjalankan 

akuntabilitas dengan sangat baik hingga ke level masyarakat yang dinilai sangat partisipatif 

dan transparan sesuai dengan konsep tata kelola instansi yang baik. Hal ini perlu dipertahankan 

agar kiranya kinerja yang baik secara berkelanjutan sebagai bagian dari outcome yang 

diharapkan dapat terus terjaga. Hal lain yang menjadi outcome juga dalam akuntabilitas 

anggaran dalam hal ini adalah menjaga aliran dana agar kiranya tepat sasaran sebagaimana 

yang telah dianggarkan. 

4.3 Aktualisasi Maqashid Shariah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan 

Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang 



 Karakteristik akuntabilitas dalam islam mencakup pembangunan masyarakat, kepedulian 

dan keadilan sosial dalam organisasi, serta kesetaraan suara antar semua elemen. Terkait 

dengan hal tersebut sekertaris Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang kemudian mengutarakan 

jawabannya; 

“Banyak kritik yang biasa diberikan oleh masyarakat karna kurangnya kepuasan 

dari kinerja dinas. Untuk menanggulangi kritik tersebut masyarakat diberikan 

ruang untuk melakukan musyawarah, apa yang diinginkan misalnya pembuatan 

saluran tambak di daerah masing-masing.”  

 Jawaban tersebut memperjelas bahwasanya akuntabilitas islam telah diterapkan di Dinas 

Perikanan Kabupaten Pinrang dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat, keadilan 

sosial, serta kesetaraan suara. Jika dikorelasikan dengan konsep maqashid shariah apa yang 

dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah relevan dengan 5 tujuan utama yang 

terkandung dalam maqashid shariah itu sendiri. 

1. Hifdz ad-din (Memelihara Agama) 

 Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa ketika hal ini tidak dilakukan, maka 

hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang 

melakukannya. Terkait hal ini peneliti menganalisis bahwasanya Dinas perikanan kabupaten 

pinrang telah menerapkan Hifdz ad-din dengan menyediakan fasilitas ibadah khusus bagi 

karyawan yang beragama islam unutuk melaksanakan kewajibannya serta memberikan waktu 

istirahat kepada karyawan yang beragama islam setiap memasuki waktu shalat agar dapat 

melaksanakan ibadah tepat waktu. Pada bulan ramadhan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang 

mengadakan buka puasa bersama serta membagikan makanan buka puasa untuk menjaga 

silaturahmi sesama karyawan. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang juga mencoba menerapkan 

perilaku-perilaku yang sesuai dengan prinsip islam agar tetap dapat menjaga konsistensi dalam 

bekerja, serta mereka telah memelihara amanah dengan cara menjaga amanah yang diberikan 

oleh rakyat dalam bentuk kewajiban menjaga akuntabilitas. Amanah yang telah dijaga ini 

mencerminkan kecerdasan (fathanah) yang dilandasi dengan sifat jujur (shiddiq) dimana 

mereka menyampaikan setiap kendala secara transparan.  

 Secara spesifik implementasi hifdz ad-din (Memelihara Agama) terhadap sifat amanah, 

shiddiq, fathanah dan tablig dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Implementasi hifdz ad-din (Memelihara Agama) terhadap sifat amanah yaitu bagaimana 

karyawan di dinas perikanan menjaga pertanggungjawaban terlaksananya anggaran yang 

terbuka. 

• Implementasi hifdz ad-din (Memelihara Agama) terhadap sifat shiddiq yaitu bagaimana 

mengarahkan instansi untuk jujur dan terbuka terhadap jumlah penerimaan, realisasi, dan 

selisih anggaran secara detail dan transparan. 

• Implementasi hifdz ad-din (Memelihara Agama) terhadap sifat tablig yaitu instansi 

menyampaikan jumlah pengeluaran dan pemasukan anggaran kepada masyarakat. 

• Implementasi hifdz ad-din (Memelihara Agama) terhadap sifat fathanah yaitu instansi 

membuat sistem akuntabilitas anggaran yang efektif dan efisien, demi menjaga instansi dari 

mode “mubassir”. 

2. Hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa) 

 Dalam Penelitian ini peneliti menemukan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah 

menjaga hifdz an-nafs dengan memberikan gaji kepada karyawan sesuai dengan kinerjanya, 



memberikan tunjangan, asuransi jiwa, bonus untuk mengapresiasi kinerja karyawan, serta 

memberikan cuti kepada karyawan. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah memeihara jiwa 

mereka dari sifat serakah dengan tetap peduli dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat 

dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunan program di Dinas Perikanan 

Kabupaten Pinrang. Menjaga jiwa dalam islam merupakan bentuk implementasi sifat fathanah, 

sebab hal itu menjadi proses penjagaan amanah terkait dengan transparansi anggaran melalui 

partisipasi masyarakat.  

 Secara spesifik implementasi hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa) terhadap sifat amanah, 

shiddiq, fathanah dan tablig dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Implementasi hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa) terhadap sifat amanah yaitu bagaimana 

instansi menjaga asas partisipasi anggaran dengan melibatakan masyarakat untuk 

memusyawarakan program. 

• Implementasi hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa) terhadap sifat shiddiq yaitu instansi jujur 

dan terbuka terkait apa yang di programkan kepada masyarakat. 

• Implementasi hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa) terhadap sifat tablig yaitu bagaimana cara 

instansi menyampaikan secara spesifik terkait anggaran dan program yang terealisasi. 

• Implementasi hifdz an-nafs (Memelihara Jiwa) terhadap sifat fathanah yaitu bagaimana 

instansi menerapkan kepada karyawan untuk tetap menjaga jiwa agar tidak serakah 

terhadap anggaran yang telah ada. 

3. Hifdz al-aql (Memelihara Akal) 

 Penelitian ini mengungkapkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah menjaga 

hifdz al-aql yang artinya mereka menjauhkan diri dari kepentingan- kepentingan pribadi dan 

mengesampinkan nafsunya terhadap peluang mendapatkan harta, jabatan dan kepentingan-

kepentingan lainnya. Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang selalu mengikutsertakan beberapa 

karyawan untuk mengikuti pelatihan dan seminar baik dalam kota maupun diluar kota untuk 

menambah pengetahuan karyawan. Mengadakan penyuluhan mengenai narkoba, minuman 

keras, judi serta hal-hal lainnya yang dapat merusak diri manusia. Hal ini erat kaitannya dengan 

etika yang secara tidak langsung mengancam eksistensi mereka dihadapan tuhan selaku 

stakeholder tertinggi. Pada dasarnya menjaga akalsama pula dengan menjaga kecerdasan yang 

merupakan amanah dari Allah. Mereka juga telah menjaga akal yang merupakan salah satu 

bentuk penyampaian terhadap apa yang dititipkan oleh Allah SWT.  

 Secara spesifik implementasi hifdz al-aql (Memelihara akal) terhadap sifat amanah, 

shiddiq, fathanah dan tablig dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Implementasi hifdz al-aql (Memelihara akal) terhadap sifat amanah yaitu Dinas Perikanan 

Kabupaten Pinrang berfokus pada pencapaian program yang telah dianggarkan 

sebelumnya. 

• Implementasi hifdz al-aql (Memelihara akal) terhadap sifat shiddiq yaitu jujur dalam 

menjalankan amanah selagi tidak bertentangan dengan etika dan peraturan. 

• Implementasi hifdz al-aql (Memelihara akal) terhadap sifat fathanah yaitu instansi dapat 

menggunakan kecerdasan yang  notabenenya berasal dari akal untuk menciptakan 

akuntabilitas anggaran yang lebih baik. 

• Implementasi hifdz al-aql (Memelihara akal) terhadap sifat tablig yaitu intansi dapat 

menjaga eksistensi dengan berterus terang keadaan yang ada dalam penganggaran yang 

dilakukan. 



4. Hifdz al-mal (Memelihara Harta) 

 Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang juga mengetahui mengenai hak dan kewajibannya 

kepada stakeholder dengan menyampaikan bagaimana anggaran tersebut diperoleh serta 

bagaimana proses penggunaan anggaran secara transparan meskipun terkadang dalam hal 

melakukan pertanggungjawaban pihak-pihak tertentu biasanya tidak membuat atau terlambat 

dalam melakukan pertanggungjawaban sehingga terjadi pemotongan anggaran. Instansi 

kadang dinilai tidak efektif pada saat memberikan pertangggungjawaban kepada masyarakat 

sehingga beberapa masyarakat kadang berpikir bahwa ada beberapainformasi penting yang 

tidak disampaikan Dinas Perikanan kepada masyarakat. Urgensi terkait pentingnya menjaga 

harta ini disampaikan oleh Kasubag Keuangan Dinas Perikanan Kab. Pinrang; 

“Bagi kami anggaran adalah hutang yang harus dijaga karenan merupakan 

amanah dari Allah SWT yang harus dialokasikan secara maksimal untuk 

masyarakat.”  

 Secara spesifik implementasi hifdz al-mal (Memelihara Harta) terhadap sifat amanah, 

shiddiq, fathanah dan tablig dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Implementasi hifdz al-mal (Memelihara Harta) terhadap sifat amanah yaitu bagaimana 

instansi menjaga anggaran dari berbagai penyimpangan yang bisa mencederai 

keberkahannya. 

• Implementasi hifdz al-mal (Memelihara Harta) terhadap sifat shiddiq yaitu instansi 

membiasakan pola hidup jujur dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran 

walaupun kadang lupa atau terlambat terkait hal tersebut yang mengakibatkan adanya 

pemotongan anggaran. 

• Implementasi hifdz al-mal (Memelihara Harta) terhadap sifat fathanah yaitu dapat 

membentuk sistem pengelolaan anggaran yang akuntabel demi tercapainya sasaran 

anggaran yang ingin dicapai. 

• Implementasi hifdz al-mal (Memelihara Harta) terhadap sifat tablig yaitu instansi 

menyampaikan secara temporal dan peridik terkait capaian kinerja yang berjalan terhadap 

anggaran. 

 

5. Hifdz an-nasb (Memelihara Keturunan) 

 Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah mengimplementasikan hifdz an- nasb dengan 

cara menjaga dari sifat mungkar dengan terus melakukan kegiatan terkait dengan program 

sesuai dengan petunjuk agama dan tetap berpedoman kepada nilai-nilai moral. Mereka sadar 

bilamana mereka tidak menjalankan pedoman agama, maka eksistensi keturunannya akan 

terancam yang berarti keturunannya bisa saja tidak lagi dihargai dan diterima oleh masyarakat 

karena dianggap tidak mampu bersifat jujur dan amanah serta tidak mampu mengelola 

kecerdasannya. Hal ini menjadi sangat penting karna terkait dengan bagaimana 

mensinkronisasi semua sifat wajib nabi dalam segala tindak yang dilakukan. 

 Secara spesifik implementasi hifdz an-nasb (Memelihara Keturunan) terhadap sifat 

amanah, shiddiq, fathanah dan tablig dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Implementasi hifdz an-nasb (Memelihara Keturunan) terhadap sifat amanah yaitu instansi 

mengedepankan sifat amanah sebagai contoh konkrit dalam pengelolaan anggaran yang 

akuntabel. 



• Implementasi hifdz an-nasb (Memelihara Keturunan) terhadap sifat shiddiq yaitu intansi 

tetap transparan terhadap sega hal seperti jumalh anggaran dan program-program terutama 

program unggulan. 

• Implementasi hifdz an-nasb (Memelihara Keturunan) terhadap sifat tablig yaitu instansi 

menyampaikan kondisi instansi apa adanya terkait pengelolaan anggaran. 

• Implementasi hifdz an-nasb (Memelihara Keturunan) terhadap sifat fathanah yaitu instansi 

berusaha terus berbenah agar dapat menciptakan keberlanjutan pengelolaan yang efektif 

dan berkualitas. 

 Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang sendiri dalam konfirmasinya bertekad untuk menjaga 

kepercayaan seluruh stakeholder demi terwujudnya sinergitas dan elaborasi positif guna 

mensukseskan apa yang telah mereka programkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana 

disampaikan oleh kasubag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang ; 

“untuk menjaga kepercayaan stakeholder dan masyarakat maka kita berusaha untuk 

memberikan yang terbaik dan selalu melibatkan masyarakat di setiap kegiatan yang 

akan dilakukan dan memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyampaikan 

saran dan kritik untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh dinas.”  

 Apa yang dijelaskan kasubag keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang tersebut 

relevan dengan apa yang dijelaskan Allah SWT dalam surah At-Tahrim Ayat 6; 

 

 
 

Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 

kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah SWT. terhadap apa yang diperintahkan-

Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

 Ayat diatas menjelaskan bahwasanya penting untuk menjaga diri dan keluarga dari api 

neraka, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang digambarkan sebagai keluarga dalam 

lingkup pemerintahan Kabupaten Pinrang yang harus senantiasa saling menjaga dan 

mengingatkan agar tetap berada pada koridor nilai-nilai islam sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam lima konsep utama maqashid shariah yakni menjaga agama, menjaga jiwa, 

menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan. Penerapan konsep maqashid shariah pada 

pengelolaan anggaran ini sangat di dukung oleh PLT dinas perikanan kabupaten pinrang yang 

notabene bukan merupakan orang islam (non muslim) menyatakan ; 

“Penerapan prinsip islam sangat bagus dalam menjalankan tugas karena sekarang 

dibutuhkan kejujuran dalam bekerja, efesiensi anggaran. jika melakukan pekerjaan 

dengan dibarengi kejujuran otomatis anggaran tidak kemana-mana dan sesuai 

dengan harapan yang kita inginkan sehingga tidak ada penyimpangan yang 

terjadi.”  

 Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa islam bersifat universal dan di dukung serta 

dikagumi bahkan oleh non muslim sendiri. Olehnya itu menjadi wajib bagi kita umat islam 



agar kiranya dapat menjalankan prinsip islam secarakaffah dan konsisten bukan hanya pada 

lingkup pengelolaan anggaran tetapi juga pada seluruh aspek perilaku keseharian kita. 

 

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang 

dalam perspektif maqashid shariah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan anggaran dinas perikanan telah terkelola dengan baik melalui prinsip 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang melibatkan seluruh 

pihak yang berkaitan dengan program-program yang dianggarkan oleh dinas perikanan 

kabupaten Pinrang. Setiap melakukan penyusunan program kerja Dinas Perikanan selalu 

mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan program apa saja yang akan dilakukan 

oleh Dinas Perikanan. 

2. Model akuntabilitas fokus pada outcome yang dimulai dari input berupa bukti-bukti 

transaksi maupun dokumentasi kegiatan, proses berupa pembuatan laporan 

pertanggungjawaban anggaran, output berupa laporan pertanggungjawaban, serta outcome 

berupa kualitas kinerja yang dapat dinilai oleh pemerintah dan masyarakat. Namun 

terkadang pertanggungjawaban yang dilakukan tidak lengkap atau biasa terlambat dalam 

melakukan pelaporan akuntabilitas yang menimbulkan adanya kecurigaan bahwa ada 

beberapa informasi penting yang tidak disampaikan dalam pelaporan yang dibuatnya. 

3. Secara umum akuntabilitas anggaran yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten 

Pinrang telah sesuai dengan lima prinsip dalam konsep maqashid shariah yaitu hifdz ad-

din, hifdz an-nas, hifdz al-aql, hifdz al-mal, dan hifdz an-nasb meskipun terdapat beberapa 

kendala yang masih harus dibenahi guna menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik lagi 

kedepannya. 

5.2 Keterbatasan 

 Suatu penelitian tentu tidak luput dari berbagai kekurangan dan hambatan. Maka dari itu 

muncul keterbatasan-keterbatasan diluar kuasa peneliti. Berdasarkan hal tersebut, keterbatasan 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Keterbatasan pengetahuan informan terkait dengan pengelolaan anggaran secara prosedural 

sehingga mengungkap suatu temuan adanya keterlambatan bahkan kealpaan dalam 

pembuatan laporan pertanggungjawaban anggaran. 

2. Ketidakmampuan informan untuk memaparkan jumlah anggaran Dinas Perikanan 

Kabupaten Pinrang dikarenakan sering terjadinya pemotongan anggaran yang disebabkan 

oleh kelalaian dalam proses pertanggungjawaban anggaran. 

3. Bias subjektivisme penelitian yang tidak bisa dihindari meskipun telah digunakan metode 

triangulasi sumber data dalam uji keabsahan data penelitian. 

4. Informan kunci yaitu plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang merupakan non-

muslim sehingga informasi yang diberikan tidak terlalu rinci, khususnya mengenai konsep 

maqashid shariah. 

5. Penelitian dilakukan pada saat situasi dan kondisi sedang dalam pandemic covid-19. 

Kondisi yang membuat pemerintah menerapkan social distancing yang membatasi ruang 

gerak peneliti dalam upaya penyelesaiaan tugas akhir. 



6. Jumlah informan yang hanya 4 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan 

keadaan yang sesungguhnya. 

5.3 Implikasi 

 Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan implikasi atau dampak yang positif bagi 

berbagai aspek yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Adapun implikasi penelitian: 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memjadi pendorong bagi Dinas Perikanan Kabupaten 

Pinrang untuk membenahi sistem akuntabilitas anggarannya. 

2. Penelitian diharapkan menjadi motivasi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang untuk 

menerapkan konsep maqashid shariah secara efektif. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh lebih banyak informasi dari berbagai 

narasumber. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih responden yang tepat untuk topik penelitian 

yang akan diteliti. 

5. Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang tidak dapat disebutkan secara rinci 

oleh peneliti dan diharapkan dapat memperoleh perbaikan dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya. 
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