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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengelolaan  keuangan daerah ialah bentuk tanggung jawab daerah kepada 

Negara melalui penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah 

diharapkan mampu mewujudkan efektifitas layanan good governance, serta 

menciptakan clean government. Hadirnya kebijakan otonomi daerah memberikan 

kewajiban bagi kepala daerah dalam menyajikan laporan keuangan daerah secara 

akurat, relevan, dan akuntabel (Rahmawati, 2018).  

Chairina dan Wehartaty (2019) menilai tata kelola keuangan yang baik akan 

mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Erawati dan Kurniawan (2018) 

menilai bahwa informasi keuangan daerah mampu mendorong implementasi sistem 

akuntansi akrual melalui kompetensi Sumber  Daya  Manusia (SDM). Sistem 

informasi akuntansi yang mencukupi menjadi strategi peningkatan kualitas 

pelaporan keuangan, sehingga mampu mencerminkan aspek akuntabilitas dan 

transparansi publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 

terkait Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa penyajian informasi 

akuntansi harus didukung dengan karakteristik kualitatif yang bisa memenuhi 

tujuan pelaporan keuangan. 

Harry Azhar Aziz selaku Ketua BPK RI periode 2014 sampai 2019, 

memaparkan hasil audit laporan keuangan pemerintah pusat kementerian negara/ 

lembaga tahun 2015, dengan representasi 58% atas opini wajar tanpa pengecualian, 

35% atas opini wajar, 6% atas disclaimer of opinion, dan 1% atas opini negatif 

(Detikcom, 2016). Namun, menurut Syarfruddin Mosii, selaku Auditor Utama 

Keuangan Negara IV BPK, pencapaian opini wajar tanpa pengecualian tidak 

merepresentasikan kondisi sehat atas pengelolaan keuangan (Beritasatu.com, 

2015). Otoritas Jasa Keuangan mengharapkan administrasi publik atas Good 

Governance mampu mendorong kualitas informasi laporan keuangan untuk bisa 

bersaing secara global (Artana, 2016). 
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Dari pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Banten oleh BPK RI, 

memaparkan hasil bahwa perkembangan kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah belum seperti dengan apa yang seharusnya. Sesuai dengan pendapat yang 

dikeluarkan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu masih 

adanya yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (IHPS II BPK RI, 

2016). Pengujian akan dilakukan pada pemerintah daerah Kota Tangerang, karena 

Pemerintah Daerah Kota Tangerang adalah entitas pemerintah yang memiliki 

kewajiban bahwa laporan keuangannya disajikan sesuai dengan SAP berlaku. Sejak 

tahun 2011-2015, hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap laporan keuangan 

pemerintah daerah kota tangerang yaitu WTP tahun 2014 (IHPS II BPK RI,2016). 

Selain sistem informasi akuntansi yang berkualitas sebagai cara untuk 

menambah kualitas pelaporan keuangan, pemerintah juga dituntut untuk 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahannya dengan baik. Sehingga hal 

tersebut dapat mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik suatu 

daerahnya. Akuntabilitas yaitu suatu bentuk tanggungjawab dan kewajiban 

organisasi dalam kegagalan ataupun keberhasilan organisasi guna memperoleh 

sasaran maupun tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan, oleh sebuah media 

pertanggungjawaban yang telah dilakukan secara berkala. 

Penelitian Juwita (2013), Yuliani et al (2010), dan Lestari dan Dewi (2020) 

terkait sistem informasi akuntansi, bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi 

secara positif oleh adanya impelementasi sistem informasi akuntansi. Namun 

berbeda dengan yang diperoleh dari Diani (2014) dan Yanti (2020) yaitu 

mendapatkan tidak adanya pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi 

kepada kualitas laporan keuangan. 

Berikut hasil uji terdahulu yang melakukan kajian terkait kualitas informasi 

laporan keuangan. Menurut Jayani (2006), penelitiannya di BPD Kab. Sleman yang 

mana penelitian eksploratif bertujuan dapat memprediksi praktik di daerah tersebut 

terkait implementasi standar akuntansi pemerintah. Hasil penelitian mennyatakan 

praktek di daerah Kabupaten Sleman sudah berpacu kepada standar akuntansi 

pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 24 (2005), yang mana penggunaan 

standar akuntansi dilaksanakan karena sistem yang sudah dipakai sebelumnya bisa 

diperbaiki sehingga informasi keuangan yang digunakan selaku bahan untuk 
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pengguna laporan keuangan menjadi lebih tepat sehingga dapat terhindar dari 

kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

Jeffrey (1992) dalam Government Finance Review, pembahasan terkait 

implementasi standar akuntansi pemerintah menganalisis terkait dengan “GASBs 

implementation of the new measurement focus and basis on accounting” yang mana 

penelitiannya menunjukkan laporan keuangan pemerintah terdapat penurunan 

kemampuan pengguna untuk memahami dan penurunan kredibilitas, akan terakses 

dikarenakan terdapat pergantian pada standar akuntansi pemerintahan selaku dasar 

pelaporan keuangan, terkhusus untuk pelaporan entitas yang belum bisa 

menggunakan SAP terbaru secara menyeluruh. 

Juwita (2013) menyimpulkan implementasi standar akuntansi pemerintahan 

serta impelementasi sistem informasi akuntansi memberi pengaruh dengan simultan 

kepada kualitas informasi laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut memberi bukti dalam SIA dan SAP agar 

menghasilkan pemerintahan yang baik wajib melaksanakan akuntabilitas public 

sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 (2015). 

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran dalam organisasi guna 

membuat keputusan sehingga dapat melaporkan pelaporan keuangan yang 

berkualitas, relevan serta tepat waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa TI memberi 

pengaruh kepada kualitas laporan keuangan. Dalam riset Darwanis (2009), kajian 

pada SKPD Aceh menyimpulkan penerapan teknologi informasi pada kualitas 

laporan keuangan, hal tersebut berdampak positif pada SKPD Aceh. Namun 

bertentangan dengan pengujian Modo (2016) yaitu menyatakan adanya dampak 

negatif yang diberikan karena adanya penerapan teknologi informasi pada kualitas 

informasi laporan keuangan. Penelitian Pramdiarta (2015) turut mendukung 

penelitan ini, menyimpulkan juga adanya pemanfaatan teknologi informasi tidak 

memberikan pengaruh kepada nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah 

Kabupaten Batang serta Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 

Awal tahun 2021, Pemerintah Kota Tangerang terindikasi kasus korupsi atas 

kasus jasa cleaning service di RSUP (Rumah Sakit Umum Pusat) dr. Sintanala yang 

diduga dilakukan oleh ketua kelompok kerja dan pengusaha jasa kontraktor, atas 

dana APBN Kementerian Kesehatan tahun 2018 sejumlah Rp 3,8 miliar (Naufal, 
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2021). Berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

tahun anggaran 2019, pemerintah kota tangerang bisa memperoleh opini wajar 

tanpa pengecualian selama 13 tahun terakhir (tangerangkota.go.id, 2020). 

Menurut pemaparan tersebut, bisa disimpulkan jika kualitas pelaporan 

keuangan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih ada praktek yang 

belum baik (IHPS II BPK RI, 2016). Salah satu masalah ini adalah dari 

ketidakcocokan dengan standar akuntansi pemerintah. Nurhaida periode itu selaku 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK periode 2021-2017 menyatakan 

bahwa dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah 

mencapai kualitas laporan keuangan tahunan perlu dilakukan sehingga dapat 

mendorong praktik keterbukaan informasi atas perubahan sistem kelembagaan dan 

keterlaksanaan pemerintah (AntaraNews.com, 2016). Atas fenomena diatas dan 

pada penelitian terdahulu yang terdapat banyaknya perbedaan hasil atas kualitas 

laporan keuangan terhadap variabel- variabel tersebut, sehingga memberikan hasil 

yang berbeda di setiap penelitian. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian 

sebelum yang pertama mengenai tempat/ objek penelitian yang dilaksanakan di 

SKPD Kota Tangerang khususnya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah 

(BPKD), lalu selanjutnya pada penelitian ini saya mengacu pada salah satu jurnal 

milik Nurlis (2018) studi pada kota tangerang, yang mana disana hanya terdapat 2 

variabel yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak mempunyai 

pengaruh signifikan dan kompetensi aparatur mempunyai pengaruh signifikan 

kepada kualitas laporan Keuangan. Sehingga pada penelitian ini saya 

menambahkan 1 variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Apakah 

pemanfaatan teknologi informasi ini mampu memberikan pengaruh kepada kualitas 

informasi laporan keuangan Kota Tangerang, yang mana pada penelitian Rizal 

Pramudiarta (2015) dan Sintike Mentari (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi tidak memberikan pengaruh dalam menghasilkan laporan 

keuangan daerah yang berkualitas. Hal tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk 

melakukan analisa kualitas laporan keuangan selaku variabel dependen, dan 

implementasi sistem informasi akuntansi, implementasi SAP serta pemanfaatan 

teknologi informasi sebagai variabel independen dengan judul “Determinasi 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Kota Tangerang”.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah berlandaskan dari latar belakang di atas yakni seperti di 

bawah ini. 

1. Apakah Implementasi Sistem Informasi Akuntansi mempunyai pengaruh 

pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota 

Tangerang? 

2. Apakah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai pengaruh 

pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota 

Tangerang? 

3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh terhadap 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah ialah sebagai berikut: 

1. Guna mengetahui pengaruh Impelementasi Sistem Informasi Akuntansi 

terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota 

Tangerang. 

2. Guna mengetahui Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah 

terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota 

Tangerang. 

3. Guna mengetahui Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang. 
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1.4. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat secara umum penelitian ini diharapkan bisa memberi ilmu 

pengetahuan untuk penulis maupun pembaca. Beserta bisa memperkuat hasil 

penelitian terdahulu sehingga dapat mengimplementasikan teori yang telah 

diperoleh dengan baik, khususnya terkait pengaruh implementasi sistem informasi 

akuntansi, implementasi standar akuntansi pemerintahan serta pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap penyajian kualitas laporan keuangan. 

Manfaat bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi ilmu 

pengetahuan bagi penulis maupun pembaca dan menjadi literatur untuk peneliti 

berikutnya terkait judul konsentrasi yang sama. 

Manfaat untuk pemerintahan, diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan 

selaku bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan dalam pemerintahan agar 

dapat menciptakan kualitas pelaporan keuangan yang baik. 

 


