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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Pandangan masyarakat pada umumnya membentuk suatu pengertian tertentu 

dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, paradigma baru di dalam 

masyarakat modern antara lain: adanya keterbukaan (transparansi), peningkatan 

efisiensi, tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility), dan kewajaran 

(fairness). Paradigma tersebut yang mendorong adanya reformasi manajemen 

keuangan daerah, reformasi keuangan daerah ditandai dengan adanya otonomi 

daerah serta dikeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah 

(Mamuaja, 2016) 

Sejak era reformasi, tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas  

pengelolaan keuangan semakin banyak diungkapkan. Untuk menjawab tuntutan  

publik, pemerintah melakukan reformasi manajemen keuangan negara dengan 

menetapkan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara, antara lain 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 mewajibkan Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk  

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 

keuangan, di mana bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Renyowijoyo, 2010). 

Menurut Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan 

digunakan oleh para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai 

pertimbangan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun 

politik. Oleh karena itu informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan 

keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dan memenuhi karakteristik 

kualitatif laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapat 

diperbandingkan (Septarini & Papilaya, 2016). Berdasarkan kriteria tersebut 
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bahwa pelaporan keuangan dapat diketahui informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan. Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) dapat 

tercermin dari hasil pemeriksaan  BPK. Adapun kriteria pemberian opini menurut 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan 

Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan 

dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria (a) Kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, (b) Kecukupan pengungkapan, (c) Kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undang, dan (d) Efektivitas sistem pengendalian intern 

(Ratifah & Ridwan, 2012). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi 

yang benar dan jujur.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017, 

Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi Kompetensi Pemerintahan yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan serta 

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi Pemerintahan 

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Standar 

Kompetensi Pemerintahan adalah rumusan kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara 

profesional. 

Berita yang dimuat dalam www.kemenkeu.go.id, Menteri Ketenagakerjaan 

mengatakan bahwa ada tiga isu utama dalam masalah Sumber Daya Manusia 

(SDM) Indonesia yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pertama adalah kualitas, 

kedua kuantitas dan ketiga adalah persebaran. ada tiga isu utama dalam masalah 

SDM Indonesia yang berkaitan dengan tenaga kerja. Pertama adalah kualitas, 

kedua kuantitas dan ketiga adalah persebaran. Menurutnya, hasil pendidikan yang 

kurang berkualitas, bukan hanya menciptakan pengangguran tetapi juga 

menyebabkan penurunan standar kerja bagi penyandang pendidikan tinggi pada 

tataran sarjana. Dari segi kuantitas, rasio jumlah perguruan tinggi di Indonesia 

belum dapat menjamin kualitas pendidikan meskipun jumlah rasionya lebih tinggi 
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dibandingkan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang memiliki penduduk 

terbanyak di dunia namun memiliki perguruan tinggi yang lebih sedikit dibanding 

Indonesia. Adanya kemajuan teknologi, industri mentransformasi dirinya 

sehingga merubah karakter pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan keahlian 

tertentu yang memerlukan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Dengan kata 

lain, diperlukan perubahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan yang sesuai 

dengan kebutuhan industri. 

Sumber daya manusia didalam pemerintaahan atau yang disebut Aparatur 

Sipil Negara (ASN) merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan 

yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang 

mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat 

penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang 

bersangkutan (Wati dkk, 2014). Menurut Ihsanti (2014) kompetensi SDM adalah 

kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara 

efektif dan efisien. Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas 

membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan 

keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebaliknya, kegagalan SDM 

dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi dapat menyebabkan 

kekeliruan dalam menyusun laporan keuangan dan ketidaksesuaian laporan 

keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Warisno, 2008). 

Kompetensi sumber daya manusia salah satu faktor yang mungkin memiliki 

pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan 

oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah 

daerah. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan sulitnya mendeteteksi 

kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh 

dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, 2009) dalam  

(Kiranayanti & Erawati, 2016). Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan 

daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern sangat 

penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan 

merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan 
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transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang buruk dan penyajian yang belum dapat diharapkan 

secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya Pengendalian Intern.  

Kontrol internal terdiri dari politik dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan jaminan yang wajar kepada manajemen bahwa perusahaan telah 

mencapai tujuan dan tujuannya (Elder et al, 2010). Kontrol yang baik terdiri dari 

sistem terstruktur, operasi dan pengawasan pemindaian perusahaan: 1) Memenuhi 

tujuan jangka panjang; 2) Mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan 

karyawan; 3) Lingkungan dan masyarakat setempat; 4) Berusaha menjaga 

hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok; dan 5) Menjaga kepatuhan 

terhadap beberapa komponen, yaitu: a) Lingkungan pengendalian; b) Proses 

penilaian risiko entitas; c) Sistem informasi dan komunikasi; d) Kegiatan 

pengendalian; dan e) Pemantauan dan kontrol (Bodnar & Hoopwod, 2010). 

Masalah ini yang mungkin menjadikan sistem pengendalian intern termasuk 

dalam faktor kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan 

aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem 

komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses 

pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena 

aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi 

akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung 

pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu 

periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah 

pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah. 

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal 

komputer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis 

lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Wilkinson et al, 2000). 

Pemanfaatan teknologi mencakup adanya (a) Pengolahan informasi, sistem 

manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) Pemanfaatan kemajuan 
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teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah 

oleh masyarakat (Hamzah, 2009). 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan 

karena untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Peningkatan penggunaan APBD 

menyebabkan volume transaksi keuangan pemerintah semakin besar dengan 

kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Oleh karena itu, pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi komputer akuntansi 

dirasakan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan dearah kepada 

masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik. Disamping itu kompetensi sumber 

daya manusia dalam hal ini staf pengelola keuangan juga merupakan faktor 

terpenting dalam menyusun laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai 

informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan 

keuangan. Pemanfaatan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia harus 

sejalan dengan regulasi yang diterapkan pada pemerintah yaitu berdasarkan 

standar akuntansi pemerintahan. Dengan ini mendorong untuk menjadikan 

pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu faktor mungkin 

mempengaruhi kualitas laporan keuagan pemerintah daerah. 

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang merupakan 

tindak lanjut dari Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan menteri dalam negeri tersebut 

akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah (SAPD), Bagan Akun Standar (BAS), yang selanjutnya ditetapkan dalam 

suatu peraturan kepala daerah. 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem informasi yang 

membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah. 

Menurut Abdul Halim (2008:35) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan 

sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi 
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(keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai 

informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang 

memerlukan. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem 

organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah 

daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan 

sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi 

informasi. 

Bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2018, bahwa 

dalam 5 tahun terakhir (2013-2017) opini LKPD mengalami perbaikan. Selama 

periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 46%, yaitu 

dari 30% pada LKPD Tahun 2013 menjadi 76% pada LKPD Tahun 2017. 

Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan 

sebanyak 6% dari 9% pada LKPD Tahun 2013 menjadi 3% pada LKPD Tahun 

2017. 

Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2013-2017 

LKPD WTP WDP TMP TW 

2013 30% 59% 9% 2% 

2014 47% 46% 6% 1% 

2015 58% 36% 5% 1% 

2016 70% 26% 4% 0% 

2017 76% 21% 3% 0% 

Sumber: www.bpk.go.id 

Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 45 LKPD dan dari TMP 

menjadi WDP pada 7 LKPD dikarenakan pemda telah menindaklanjuti hasil 

pemeriksaan BPK tahun 2016 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan 

sistem pengendalian intern (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan 

telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. 

Berdasarkan informasi pada IHPS I Tahun 2017 pemberitaan atas laporan 

keuangan pemerintah daerah, bahwa hasil pemeriksaan BPK atas 537 LKPD 

mengungkapkan 6.053 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.156 permasalahan 

kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 permasalahan 

kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 

dan 1.240 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Sedangkan pada 

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2018, hasil pemeriksaan 
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BPK atas 542 LKPD ditemukan 6.222 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.083 

permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.887 

permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja, dan 1.252 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. 

 
Sumber: www.bpk.go.id-IHPS I 2018 

Gambar 1. Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas LKPD Tahun 2017 

 

Permasalahan kelemahan SPI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di 

dalah IHPS I Tahun 2018 salah satunya terjadi di Pemerintahan Kota Tangerang 

Selatan, dimana sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai. 

Permasalahan  yang terjadi yaitu: Pertama, kebijakan akuntansi atas penghentian 

konstruksi dalam penyelesaian (KDP) dan asset kemitraan yang masih digunakan 

belum ada. Kedua, Mekanisme penghentian sementara/ permanen KDP dan 

pencatatan asset tetap renovasi gedung milik OPD lain belum ada. Ketiga, 

Terdapat perbedaan kodefikasi barang antara aplikasi Sistem Informasi Aplikasi 

Penatausahaan (SIAP) Barang Milik Daerah (BMD) dengan Sistem Informasi 

Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) serta BLUD 

RSU Kota Tangerang Selatan belum menyusun kebijakan akuntansi mengenai 

kapitalisasi aset tetap dan perhitungan beban penyusutan aset tetap. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dilakukan oleh As Syifa dan Dul 

Muid (2014), Hasil penelitian menunjukan Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan 

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Rasyidah dan Hasyim (2017), menunjukan bahwa Kompetensi 
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SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan  

pemerintah Kabupaten Barru. Penelitian Dina dan Frans (2016), bahwa SPI tidak 

berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah. Penelitian 

Penelitian Dyah dan Bestari (2015), menunjukan bahwa pemanfaatan Teknologi 

Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan 

pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk 

dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mendorong peneliti, untuk 

mencari tahu lebih lanjut dan melakukan penelitian yang berjudul: “Faktor-

Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah” 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi dalam pemrosesan setiap transaksi 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 

3. Apakah SPI (Sistem Pengendalian Internal) berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah? 

4. Apakah penerapan SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) yang sesuai 

SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengaruh Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengaruh pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengaruh penerapan SPIP (Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah) terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya secara langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi Praktisi 

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di 

Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan  wawasan  serta 

wacana  kepada  pihak  Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  dalam  rangka 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan. 

2. Bagi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu 

pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di 

Indonesia pada khususnya. 
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