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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Perkembangan organisasi sektor publik yang terjadi saat ini menjadi 

perhatian karena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik kepada 

pemerintahan tersebut baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal tersebut 

disebabkan oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga 

menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah sebagai organisasi sektor 

publik harus mampu menyediakan laporan keuangan untuk dapat meningkatkan 

akuntabilitas keuangan sektor publik yakni pemerintah harus menyediakan 

informasi keuangan yang relevan, secara jujur, dan terbuka kepada publik karena 

pemerintah sebagai pemegang amanah dari masyarakat mempunyai hak dan 

wewenang agar mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara akuntabel dan 

transparan baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat sehingga 

dapat mengetahui informasi keuangan pemerintah daerah tersebut. 

Terciptanya pemerintahan yang baik (good government governance) 

merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Good 

governance adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip 

keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh sebab itu pemerintah 

harus menciptakan tata kelolanya dengan baik agar terhindar dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan sektor publik 

merupakan komponen penting dalam laporan posisi keuangan sebagai representasi 

yang dilakukan untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. 
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Dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya secara 

terbuka dan akuntabel. Pemerintah sebagai pihak pemegang amanah harus 

menyajikan laporan keuangan dengan baik sehingga dapat terciptanya akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk 

masyarakat. Serta menurut PP nomor 71 Tahun 2010 pemerintah daerah wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 

Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat maka pemerintah daerah mempunyai 

tanggungjawab yang besar untuk meningkatkan potensi daerahnya untuk 

memajukan daerah tersebut. Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan 

negara dan daerah yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan dengan standar akuntansi 

pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat 1 menyatakan 

bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20).  

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan 

keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pertanggungjawaban serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan 
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maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat 

tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak 

untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam 

rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007). 

Salah satu terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan baik 

adalah dengan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang 

baik dapat mencegah dan mengatasi dari adanya kesalahan karena dalam sistem 

pengendalian internal yang baik dari organisasi tersebut dapat meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, jika sistem pengendalian internal tidak 

berjalan efektif maka akan terjadinya kesalahan dalam menyusun maupun 

melaporkan laporan keuangan daerahnya. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 

60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.  

Selanjutnya faktor penting yang terkait pula dengan akuntabilitas publik yaitu 

penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan semakin baik jika 

dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dapat menyajikan 

laporan keuangan secara relevan, jujur dan terbuka pada publik dalam laporan 

keuangan pemerintah daerah tersebut. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut 

disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat 

pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. 
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Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah 

telah diatur di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah 

adapun upaya pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan pemerintah baik dari pusat maupun yaitu dengan 

menyampaikan atau menyediakan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 

keuangan.  

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah 

untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan 

pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Dalam demokrasi yang 

terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun 

televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau 

peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Sande, 

Peggy 2013). 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah sebagai pihak 

pemegang amanah (agent) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya kepada pihak 

pemberi amanah (principal) agar masyarakat mengetahui laporan keuangan 

pemerintah tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam mengelola 

keuangannya kepada masyarakat.  

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang 

mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan 

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  

Adanya fenomena yang dimuat oleh Syifa Hanifah dalam Merdeka.com pada 

31 mei 2017, pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 

kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2016. 

Opini WDP ini merupakan ke empat kalinya yang didapat oleh Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. Karena masih ditemukannya permasalahan signifikan dalam 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

terkait dengan aset tetap, piutang pajak dan piutang lainnya yang berdampak pada 

kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
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telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi BPK, namun tindak lanjut tersebut 

masih belum signifikan untuk memperbaiki pengelolaan aset tetap sehingga masih 

ditemukan permasalahan. Permasalahan yang menjadi BPK memberikan opini 

WDP tersebut yaitu sistem informasi aset belum didukung pencatatan aset sesuai 

standar akuntansi, inventarisasi aset belum selesai, data kartu inventaris barang 

tidak informatif dan tidak valid.  

 Dapat disimpulkan bahwa pemerintah DKI Jakarta sebagai pihak yang 

berkewajiban memberikan laporan keuangannya kepada masyarakat maupun 

kepada kepala pemerintah harus menyampaikan laporan keuangan yang transparan 

dan akuntabel karena semakin banyaknya tuntutan yang terjadi didalam pemerintah 

tersebut maka pemerintah sebagai agen yang bertanggungjawab melaporkan 

keuangannya supaya masyarakat dan pemerintahan mengetahui kegiatan-kegiatan 

apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dan dapat mempertanggungjawabkan 

keuangannya secara terbuka dan bertanggungjawab pada masyarakat.  

Karena didalam fenomena yang terjadi pemerintah masih ditemukan 

permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan 

pemerintah dimana terdapat aset yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, dalam 

peraturan pemerintah menyajikan laporan keuangan secara transparan dan 

akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan sehingga menyajikan laporan 

keuangan yang berkualitas dan dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam 

mengakses laporan keuangan tersebut. Untuk itu pemerintah harus segera 

memperbaiki melaporkan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku melaporkan dan bertanggungjawab kepada kepala pemerintah daerah 

maupun kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi permasalahan dalam pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut. 

Dari adanya fenomena tersebut terdapat beberapa penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Primayani 

Riana, dkk (2014), Sari (2017), Pujiono (2016), Kewo (2017) dan Afiah & Azwari 

(2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah artinya apabila pengendalian 

internal semakin meningkat maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan 
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semakin meningkat pula. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011) dan Yendrawati (2013) menyatakan 

bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah.  

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

yaitu penyajian laporan keuangan untuk dapat menciptakan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah yang baik harus menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2015), Primayani dkk (2014), Aliyah 

dan Nahar (2012), Fauziyah (2017) yang menyatakan bahwa penyajian laporan 

keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Frans (2011) dan Sari (2017) yang menyatakan bahwa 

penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah.  

Selain itu terdapat pula yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah yaitu aksesibilitas laporan keuangan. Yang berarti pula bahwa 

pemerintah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporan 

keuangannya melalui internet, surat kabar, atau media lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2015), Sari (2017), Fauziyah (2017), 

Aliyah (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah 

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun 

hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Azizah (2014) dan Sastra (2013) 

yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Peggy Sande 

(2013) dimana populasi dalam penelitian ini adalah SKPD di Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat. Sedangkan peneliti menggunakan sampel di wilayah provinsi DKI 

Jakarta. Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas dimana terdapat 

inkonsistensi antara penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian kembali mengenai “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, 
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Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bahwa bagaimana pemerintah telah melakukan Akuntabilitas yang baik 

yang dipengaruhi oleh SPI, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas 

Laporan Keuangan Daerah. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah? 

b. Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah? 

c. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah?  

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

b. Untuk menguji secara empiris pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

c. Untuk menguji secara empiris pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan 

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



8 
 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan dan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah agar mendapatkan hasil yang maksimal dan 

mempertanggungjawabkan laporan keuangan agar tidak terjadi 

kecurangan atau kerugian. Serta diharapkan dapat mengetahui pemahaman 

tentang sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan, dan 

aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Pihak Umum 

Untuk dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ada dan untuk mengetahui 

variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah secara lebih luas lagi dan untuk mengurangi tingkat kesalahan 

dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

2) Bagi Pemerintah  

Untuk mengetahui informasi tentang akuntabilitas pengelolaan telah 

berjalan dengan baik. Serta penelitian ini dapat memberikan pemerintah 

dalam mengambil keputusan serta meningkatkan pengawasan dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan untuk menciptakan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sesuai yang 

telah diamanatkan. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi di bidang 

yang sama dan untuk mengkaji lebih dalam tentang akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah agar terwujudnya pemerintah daerah 

yang lebih baik dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan. 
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