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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Di Indonesia, reformasi sektor publik telah dilaksanakan di beberapa sektor 

pemerintah, salah satunya belum dibayangi oleh sektor bisnis dan sektor 

keuangan. Dalam debat tentang sektor ekonomi, pemerintah ingin beralih  ldari 

lsistem lperencanaan lterpusat lke lsistem ldesentralisasi, ldengan lratifikasi lakhir 

lundang-undang lpemerintah ldaerah, lyaitu lUU lNomor l32 ltahun l2004. lLalu ldalam 

lsektor lpengelolaan lkeuangan, lpemerintah lmelakukan lreformasi ldengan 

lmengeluarkan lsebuah lUndang-Undang lNomor l17 lTahun l2003 ltentang lKeuangan 

lNegara lyang lmensyaratkan lbentuk ldan lisi llaporan lpertanggungjawaban 

lpelaksanaan lAnggaran lPendapatan ldan lBelanja lNegara l(APBN) ldan lAnggaran 

lPendapatan ldan lBelanja lDaerah l(APBD) ldisusun ldan ldisajikan ldengan lStandar 

lAkuntansi lPemerintahan lyang lditetapkan ldengan lPeraturan lPemerintah. 

Reformasi lsektor lpublik dianggap memiliki beberapa hal yang lebih baik 

dan lebih menguntungkan, namun di samping itu ada beberapa hal yang juga 

menjadi beberapa kelemahan yang mendasar. Sebagai salah satu contohnya yaitu 

peningkatan lkinerja lyang ldicapai ldengan lmengorbankan lnilai lkualitas, ldan 

lkewajaran lserta lmengubah lorientasi ldasar lakuntabilitas lyang lluas lmenjadi lhanya 

lakuntabilitas lkeuangan lsaja l(Mulgan l2002; lHaning l2003). lPeraturan ldan 

lperundang-undangan lyang ltelah ldibuat lberkaitan ldengan lakuntabilitas ltelah lbanyak 

ldisusun, lnamun luntuk lpembahasan lterkait ldengan lakuntabilitas lpemerintah lmasih 

lbelum lmenunjukkan ladanya lperbaikan lyang lcukup lsignifikan. 

Sebuah penataan dan pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan suatu 

prosedur atau proses yang diberlakukan di dalam instansi pemerintahan untuk 

dapat menghasilkan keselarasan pada pengelolaan dan akuntabilitas 

operasionalnya tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik, juga memiliki kaitan 

yang erat dengan bagaimana pemerintah mampu melaksanakan atau menjalankan 

otonomi di daerahnya tersebut (Maulana & Handayani, 2015).  
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Untuk mewujudkan good governance, serta untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, pemerintahan 

pusat dan pemerintahan daerah, diwajibkan untuk menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan.  

Sesuai dengan Undang-Undang lNomor l17 lTahun l2003 ltentang lKeuangan 

lNegara lmenjelaskan lbahwa lPresiden, lGubernur, lBupati, ldan lWalikota, lwajib 

lmenyampaikan llaporan lpertanggungjawaban lpelaksanaan lAPBN latau lAPBD 

lberupa llaporan lkeuangan lyang lsetidaknya lberisi lNeraca, lLaporan lRealisasi lAPBN 

latau lAPBD, lLaporan lArus lKas, ldan lCatatan latas lLaporan lKeuangan. lSuatu lStandar 

lAkuntansi lsangat lpenting luntuk ldigunakan lsebagai lpedoman ldan lpetunjuk luntuk 

lpenyusunan lsebuah llaporan lkeuangan. lOleh lkarena litu, llaporan lkeuangan 

lpemerintah lyang ldihasilkan lharus lmengikuti lStandar lAkuntansi lPemerintahan 

lterbaru lyaitu lsesuai lPeraturan lPemerintah lNomor l71 lTahun l2010. 

Semua laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) terlebih dahulu sebelum disajikan, lalu di dalam laporan tersebut harus 

berisikan lampiran yang lengkap dengan pengungkapan yang sebelumnya telah 

disesuaikan dengan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya sebuah laporan 

keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme dalam hal 

pertanggungjawaban serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak 

eksternal ataupun pihak dari luar organisasi (Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). 

Pemerintah daerah harus menyajikan pengungkapan wajib Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan dengan standar akuntansi 

yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Suhardjanto & 

Yulianingtyas, 2011) agar pada akhirnya mampu untuk memenuhi laporan 

keuangan yang bersifat transparan dan akuntabel. SAP merupakan salah satu 

bentuk persyaratan yang telah memiliki kekuatan hukum (Bastian, 2005 dalam 

Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Di dalam sebuah laporan keuangan terdapat 

beberapa komponen pokok salah satunya adalah Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK). 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan salah satu komponen yang 

sangat penting dalam sebuah Laporan Keuangan, karena di dalam CaLK mampu 

mencakup informasi yang cukup luas, baik membahas mengenai kebijakan 
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akuntansi lyang ldigunakan loleh lentitas lpelaporan ldan ljuga lmembahas linformasi llain 

lterkait lhal lyang ldianjurkan ldan ldiwajibkan luntuk ldiungkapkan ldi ldalam lStandar 

lAkuntansi lPemerintahan lserta lungkapan-ungkapan llainnya lyang lmungkin 

ldiperlukan ldan ldibutuhkan luntuk ldapat lmenyajikan llaporan lkeuangan lsecara lwajar 

lPeraturan lPemerintah lNomor l71 lTahun l2010. 

Pengungkapan ldalam lsebuah llaporan lkeuangan ldapat ldibedakan lmenjadi ldua 

lyaitu lpengungkapan lwajib l(mandatory ldisclosure) ldan lpengungkapan lsukarela 

l(voluntary ldisclosure). lMandatory ldisclosure lmerupakan lpengungkapan linformasi 

lyang lwajib ldikemukakan lsesuai ldengan lperaturan lyang ltelah lditetapkan. lSedangkan 

lVoluntary ldisclosure lmerupakan lpengungkapan lyang ldisajikan ldi lluar litem-item 

lyang lwajib ldiungkapkan ldan ljuga lsebagai ltambahan linformasi lbagi lpengguna 

llaporan lkeuangan l(Syafitri l2012). lTingkat lpengungkapan lwajib lLKPD lterhadap 

lSAP ldi lIndonesia lsaat lini lmasih lterbilang lrendah. lLestiani l(2012) lmenyatakan 

lbahwa ltingkat lpengungkapan lwajib lLKPD lsebesar l35,45% ldengan lmenggunakan 

ldata lLKPD lKabupaten/Kota ldi lIndonesia ltahun langgaran l2006. lSementara 

lLesmana l(2010) lmenyatakan lbahwa ltingkat lpengungkapan lwajib lyang ljustru llebih 

lrendah lsebesar l22% ldengan lmenggunakan ldata lLKPD lProvinsi/ lKabupaten/Kota ldi 

lIndonesia ltahun l2007. lPenelitian lHilmi lpada ltahun l2010 lmenyatakan lhal lyang 

lserupa lbahwa ltingkat lpengungkapan lwajib latas lLKPD lProvinsi ldi lIndonesia ltahun 

l2006-2009 ladalah lsebesar l44,56%. lSementara lhasil lyang llebih ltinggi ldiungkapkan 

loleh lSyafitri lpada lpenelitiannya ldi ltahun l2012, lyang lmenyatakan lbahwa ltingkat 

lpengungkapan lwajib lLKPD lKabupaten/Kota ldi lIndonesia ltahun l2008-2009 lsebesar 

l52,09%. lKondisi ltersebut lmembuat lpeneliti ltertarik luntuk lmenganalisa llebih llanjut 

lterkait ldengan lpengungkapan lwajib lLKPD lterhadap lSAP. lPenelitian lini 

lmenggunakan lmandatory ldisclosure ldengan lalasan luntuk lmembandingkan lantara 

lpengungkapan lyang lterdapat ldalam lLKPD ldengan lapa lyang lseharusnya 

ldiungkapkan ldalam lSAP. 

Terdapat sebuah berita pada laman Kompas.com pada 4 Mei 2015 lalu yang 

dipublikasikan oleh salah seorang penulisnya bernama Sandro Garta, yang 

mengatakan bahwa lBadan lPemeriksa lKeuangan lRepublik lIndonesia lmenilai, ltata 

lkelola lkeuangan lpemerintah ldaerah lyang lsering lmenimbulkan lpelanggaran lhukum 

lmasih lmenjadi lmasalah lserius ldan lmenghantui lperekonomian lIndonesia lyang 
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lseharusnya lsegera ldibenahi lsebelum lupaya-upaya lpengoptimalan lpenggunaan 

lkeuangan ldaerah luntuk lprogram-program lkemakmuran lrakyat. lBerdasarkan lhasil 

lpemeriksaan lperiode lterakhir ldari lBPK, lsejumlah l156 ldari l524 lpemerintah ldaerah 

lmendapat lopini lWajar lTanpa lPengecualian l(WTP). lSebanyak l280 lpemerintah 

ldaerah lmemiliki llaporan lkeuangan lyang lharus lditindaklanjuti loleh laparat lpenegak 

lhukum, lsalah lsatunya loleh lKomisi lPemberantasan lKorupsi l(KPK). lSeiring ldengan 

lbanyaknya ltemuan lyang lberkaitan lterhadap lindikasi lpenyalahgunaan lkeuangan 

lnegara lyang ldilaporkan lke lKPK, lsebanyak l60 lpersen ldari ltotal lkasus lyang lditangani 

loleh lKPK litu lberasal ldari llaporan lBPK. l 

Pada lsitus lweb BPK Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa ada sejumlah 

kabupaten/kota yang hasil pemeriksaannya mendapatkan hasil Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) dimulai dari tahun 2014 hingga 2017.  

 

Tabel 1. Hasil WDP di Provinsi Jawa Barat  
NO. Entitas Pemda (Tahun WDP) 

1 Kab. Bandung (2014 - 2015) 

2 Kab. Bandung Barat (2014 – 2017) 

3 Kab.Bogor (2014) 

4 Kab. Cirebon (2014) 

5 Kab. Garut (2014) 

6 Kab. Karawang (2014) 

7 Kab. Indramayu (2014) 

8 Kab. Pangandaran (2014 – 2017) 

9 Kab. Purwakarta (2014) 

10 Kab. Subang (2014 - 2017) 

11 Kota Bandung (2014-2017) 

12 Kota Bekasi (2014) 

13 Kota Bogor (2014 - 2015) 

14 Kota Cirebon (2014 – 2015) 

15 Kota Tasikmalaya (2014 – 2015). 

 

Berdasarkan fenomena di atas dapat diketahui bahwa di Indonesia 

khususnya pada Provinsi Jawa Barat masih sangat rendah tingkat pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Banyak Kabupaten/Kota di Indonesia yang masih 

mendapatkan opini WDP karena informasi yang tercakup di dalam LKPD belum 

lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota/Kabupaten belum mampu 

untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang sudah memenuhi SAP. Salah 

satu penyebab pemerintah daerah tersebut mendapatkan opini WDP juga 
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dikarenakan pemerintah Kota/Kabupaten tidak lengkap dalam mengungkapkan 

seluruh informasi yang seharusnya memang dilaporkan dalam laporan keuangan. 

Pengungkapan lminimum lyang ldisyaratkan loleh lSAP ladalah lpengungkapan lyang 

lbersifat lwajib lyang lmerupakan linformasi lwajib ldan ldikemukakan lsesuai ldengan 

lperaturan lyang ltelah lditetapkan, lpengungkapan lwajib lmerupakan lbagian ldari lSAP 

lyang lmerujuk lpada ltransparansi ldan lakuntabilitas lpublik. 

Tingkat lpengungkapan llaporan lkeuangan lpemerintah ldaerah lmemang 

ldipengaruhi loleh lbeberapa lfaktor, lyang lpertama ladalah lkompleksitas lpemerintahan 

ldaerah. lKompleksitas ldalam lpemerintahan ldapat ldiartikan lsebagai lkondisi ldimana 

lterdapat lberagam lfaktor ldengan lkarakteristik lyang lberbeda-beda lyang 

lmempengaruhi lpemerintahan lbaik lsecara llangsung lmaupun ltidak llangsung l(Nurtari 

l2016). lTerdapat lsebuah lpenelitian lyang lmembuktikan lbahwa ladanya lpengaruh 

ldaerah lterhadap ltingkat lpengungkapan llaporan lkeuangan lpemerintah ldaerah, lhasil 

lpenelitian lyang ldilakukan loleh lTiara ldi ltahun l2016 ldan lNurtari, ldkk lyang 

lmenunjukan lbahwa lkompleksitas lpemerintah ldaerah ltidak lmemiliki lpengaruh 

lsignifikan lterhadap ltingkat lpengungkapan llaporan lkeuangan lpemerintah ldaerah. 

lLalu lyang ldapat ldisimpulkan ldari lpenelitian ltersebut ladalah lbahwa lmeskipun 

lterdapat ljumlah lpenduduk lyang lbanyak lnamun lbelum ltentu lmereka lmemahami ldan 

lmengerti lbahwa llaporan lkeuangan lpemerintah ldaerah lmerupakan lbentuk 

lpertanggungjawaban lantara lmasyarakat lterhadap lpemerintah. lHasil lpenelitian 

llainnya lyang ldilakukan loleh lHilmi l& lMartani lpada ltahun l2014 ldan lHendriyani l& 

lTahar lpada ltahun l2015 lyang lmenunjukan lbahwa lkompleksitas lpemerintah ldaerah 

lmemiliki lhubungan lsignifikan lterhadap ltingkat lpengungkapan llaporan lkeuangan 

lpemerintah ldaerah. lDalam lpenelitian ltersebut lmenyebutkan lbahwa lkompleksitas 

ltidak lmenghambat ltingkat lpengungkapan ltetapi lsebaliknya ljustru lmeningkatkan 

ltingkat lpengungkapan. lHal ltersebut ldikarenakan lsemakin lbesar ljumlah lpenduduk 

lmaka lsemakin lbesar lpula ldorongan ldari lmasyarakat luntuk lmeminta lpengungkapan 

lyang llebih lbesar ldalam llaporan lkeuangan pemerintah 

Kekayaan ldaerah lmenurut lUndang-undang lNo. l28 lTahun l2009, lpendapatan 

lasli ldaerah lyaitu lsumber lkeuangan ldaerah lyang ldigali ldari lwilayah ldaerah lyang 

lbersangkutan lyang lterdiri ldari lhasil lpajak ldaerah, lhasil lretribusi ldaerah, lhasil 

lpengelolaan lkekayaan ldaerah lyang ldipisahkan ldan llain-lain lpendapatan lasli ldaerah 
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lyang lsah l(Hidayah l2017). lPenelitian lyang ldilakukan loleh lSyafitri ldi ltahun l2012 ldan 

lHidayah ldi ltahun l2017 lmerupakan lsalah lsatu lpenelitian lyang lmembuktikan ladanya 

lpengaruh lKekayaan lDaerah lterhadap ltingkat lpengungkapan llaporan lkeuangan 

lpemerintah ldaerah, lhasil lpenelitian ltersebut lmenunjukan lbahwa lkekayaan ldaerah 

lberpengaruh lsignifikan lterhadap ltingkat lpengungkapan llaporan lkeuangan 

lpemerintah ldaerah. lHal lini lberarti lpemerintah ldaerah ldengan ltingkat lkekayaan 

ldaerah lyang ltinggi lakan lmenuntut lpemerintahannya luntuk lmengungkapkan 

linformasi lyang llebih llengkap lkarena ldengan ladanya lpengungkapan ltersebut 

lpemerintah ldaerah lakan lmendapatkan lkepercayaan ldan lapresiasi lbaik lyang lberasal 

ldari lpemerintah lpusat lmaupun ldari lmasyarakat. lSedangkan lmenurut lpenelitian lyang 

ldilakukan loleh lKhasanah l& lRahardjo lpada ltahun l2014 lmenunjukan lbahwa, 

lkekayaan ldaerah ltidak lberpengaruh lsignifikan lterhadap ltingkat lpengungkapan 

lwajib llaporan lkeuangan lpemerintah ldaerah. lKesimpulan l lyang ldapat ldidapatkan 

ldari lpenelitian ltersebut ladalah lbahwa lmasih lrendahnya lkepedulian lmasyarakat latas 

lpajak ldan lretribusi lyang ldibayarkan, lmasyarakat lcenderung lhanya lmelaksanakan 

lkewajiban ltanpa lmenuntut lhak, lhal lini lmengakibatkan lperan lkekayaan ldaerah 

lkurang lbisa lmemotivasi dan menyadarkan pemerintah untuk melakukan 

pengungkapan sesuai SAP dengan lebih baik. 

Intergovernmental Revenue atau yang biasa dikenal dengan dana 

perimbangan merupakan dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada 

pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan alokasi khusus. Dana 

perimbangan dari pemerintah pusat akan menjadi sumber pembiayaan untuk 

kelancaran kegiatan operasional. Penelitian oleh Hidayah tahun 2017 adalah 

penelitian yang mampu membuktikan adanya pengaruh Intergovernmental 

Revenue terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, 

dalam penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa intergovernmental revenue 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah. lPemerintah ldaerah ldengan lintergovernmental lrevenue lyang 

ltinggi lmenunjukkan lbahwa lpemerintah ldaerah lmemiliki ltingkat lketergantungan 

lkeuangan lterhadap lpemerintah lpusat luntuk lmembiayai lprogram-program lyang 

ldilaksanakan loleh lpemerintah ldaerah. lPenelitian lMaulana ldi ltahun l2015 l& 

lSetyaningrum ldan lSyafitri ltahun l2012 lmenunjukkan lbahwa lIntergovernmental 
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lRevenue lberpengaruh lnegatif. lSedangkan lpenelitian lyang ldilakukan loleh lNurtari ldi 

ltahun l2016 ljustru lmenunjukkan lbahwa lintergovernmental lrevenue ltidak 

lberpengaruh lsignifikan lterhadap ltingkat lpengungkapan lwajib llaporan lkeuangan 

lpemerintah ldaerah. lHal lini lmengindikasikan ljumlah lpendapat ltransfer lyang 

lditerima lpemerintah ldaerah ltidak lsebanding ldengan ljumlah lPendapatan lAsli lDaerah 

l(PAD) lyang lditerima, lhal lini ldikarenakan ljumlah lpendapatan ltransfer lyang 

ldiberikan loleh lpemerintah lpusat lkepada lpemerintah ldaerah ltidak ldijadikan lsebagai 

ldana lutama luntuk lmembiayai lpenyelenggaraan lpemerintahan. 

Berdasarkan llatar lbelakang lyang ltelah ldipaparkan, lfenomena ldan lperbedaan 

lhasil lpenelitian lsebelumnya yang telah disampaikan di atas, maka akan diteliti dan 

diuji kembali mengenai pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Kekayaan 

Daerah, dan Intergovernmental Revenue terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Sampel yang akan digunakan adalah 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. 

 

 1.2  Perumusan Masalah 

Penelitian lini lakan lmelakukan suatu investigasi untuk menjawab suatu 

pertanyaan yang berhubungan dengan tingkat pengungkapan wajib laporan 

keuangan pemerintah daerah dan hubungannya terhadap kekayaan daerah, jumlah 

penduduk dan Intergovernmental Revenue. Maka dapat dirumuskan beberapa  

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? 

b. Apakah Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 

laporan keuangan pemerintah daerah? 

c. Apakah Intergovernmental Revenue berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? 

 

 1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam sub-bab 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
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a. Untuk menguji secara empiris pengaruh antara Kompleksitas Pemerintah 

Daerah  terhadap Tingkat Pengungkapan  Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

b. Untuk menguji secara empiris pengaruh antara Kekayaan Daerah 

terhadap Tingkat Pengungkapan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Intergovernmental Revenue    

terhadap Tingkat Pengungkapan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan luraian lpada ltujuan lpenelitian ldi latas, lmaka lpenelitian lini 

ldiharapkan ldapat lmemberikan lmanfaat lkepada lbeberapa lpihak, lantara llain: 

a. Manfaat lTeoritis 

Hasil llpenelitian llini lldiharapkan lldapat llmemberikan llmanfaat llberupa 

lltambahan llpengetahuan llkepada llpeneliti llselanjutnya llmengenai llPengaruh 

llKompleksitas llPemerintah llDaerah, llKekayaan llDaerah, lldan 

llIntergovernmental llRevenue llTerhadap llTingkat llPengungkapan llLaporan 

llKeuangan llPemerintah llDaerah. llSerta llmelanjutkan lldan llmendukung 

llpenelitian lyang ltelah lada lseperti ljurnal-jurnal ldan skripsi. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pemerintah 

Penelitian lini ldiharapkan ldapat lmemberikan lgambaran, lmasukan ldan 

lbahan lpertimbangan lkepada lpemerintah lmengenai lpengungkapan 

llaporan lkeuangan pemerintah daerah. 

2) Bagi Masyarakat 

Dari penelitian ini diharapkan dapat  lmemberikan linformasi lkepada 

lmasyarakat lataupun lstakeholder luntuk lmengetahui lpengungkapan l 

laporan keuangan pemerintah daerah.  
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