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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sejak Indonesia memasuki era otonomi daerah maka mulai berlaku 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini 

telah mengubah sistem pelaksanaan pemerintah daerah, urusan pemerintah 

yang sebelumnya sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat kini 

sebagian besar urusan pemerintah ditangani oleh pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan tata pengelolaan 

pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas dan transparansi. Upaya 

akuntabilitas dan transparansi diwujudkan dengan melaporkan dan 

mengungkapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (LKSKPD) 

yang berkualitas.  

Pencatatan dan pengungkapan laporan keuangan telah dianjurkan 

dalam al-quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 282 tentang bermuamalah. 

Berikut penggalannya surat (2:282) yang berbunyi: 

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكا تٌِب بِاْلَعْدِل ۚ َوََل يَأَْب َكاتٌِب أَْن   يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا تََدايَْنتُْم بَِدْيٍن إِلَٰى أََجٍل ُمَسم ًّ

ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْملِِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ  َ َربَّهُ َوََل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًّا ۚ  يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ َوْليَتَِّق َّللاَّ   

  

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan
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hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

 

Jika dikaitkan dalam pemerintahan berarti bahwa setiap transaksi 

dalam SKPD diwajibkan untuk ditulis dalam bentuk laporan keuangan yang 

merupakan bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat atas kinerja 

pemerintah. Dalam penulisannya pun haruslah dengan adil dan membutuhkan 

pengetahuan sehingga hal ini agar tidak merugikan salah satu pihak 

dikemudian hari.  

Menurut PP No 71 tahun 2010 Laporan keuangan yang berkualitas 

adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat 

dibandingkan serta dapat dipahami sehingga dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi penggunannya. Penilaian kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD) dilaksanakan oleh badan pemeriksa keuangan 

(BPK) dengan melaksanakan audit setiap tahunnya. Hasil penilaian oleh BPK 

dinyatakan dalam 4 (empat) bentuk opini yaitu wajar tanpa pengecualian 

(WTP) termasuk wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-

DPP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak 

memberikan pendapat (TMP). Apabila BPK memberikan opini WTP artinya 

bahwa laporan keuangan yang disajikan entitas pemerintah daerah telah 

diungkapkan dengan wajar dan berkualitas.  

Sebelum dikeluarkannya PP Nomor 71 tahun 2010 tentang satandar 

akuntansi pemerintah berbasis akrual pemerintah menerapkan PP Nomor 24 

tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis kas. Penerapan 
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SAP berbasis akrual baru efektif diterapkan 4 tahun setelah dikeluarkan 

peraturan pemerintah. Dengan adanya PP No 71 Tahun 2010, sehingga pada 

tahun 2015 seluruh pemerintahan di Indonesia harus sudah menerapan SAP 

berbasis akrual. Dengan adanya perubahan standar akuntansi maka akan 

mempengaruhi penilaian atas laporan keuangan pada tahun 2015 khususnya 

laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yang sebelumnya 

belum pernah menerapkan basis akrual. 

Fenomena yang terjadi di Indonesia berdasarkan Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan atas 

518 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda) dan BUMD (77,78% 

dari total 666 objek pemeriksaan). Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 504 

(97,30%) hasil pemeriksaan keuangan, 3 (0,58%) hasil pemeriksaan kinerja 

dan 11 (2,12%) hasil PDTT. Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan 

8.019 temuan (78,97% dari 10.154 temuan) yang memuat 12.170 

permasalahan (78,85% dari 15.434 permasalahan). Permasalahan itu meliputi 

6.034 (49,58%) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.136 

(50,42%) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dari pemeriksaan 504 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 251 

(49,80%) LKPD, opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 

(0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD. Capaian LKPD ini di 

bawah target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 

2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014.  
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Pada semester II tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan 

terhadap 35 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014 dari 539 

pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) 

2014. LKPD 2014 dari 35 pemda tersebut diperiksan pada semester II karena 

pemda terlambat menyampaikan kepada BPK untuk diperiksa sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian tahun 2015 BPK telah 

memeriksa 539 laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2015 dengan hasil pemeriksaan atas 

seluruh LKPD tahun 2014 (539 LKPD), BPK memberikan opini WTP atas 

252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TMP atas 35 

(6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%) LKPD. Dari hasil tersebut artinya 

LKPD dengan opini wajar tanpa pengecualian hanya setengah dari 

keseluruhan LKPD yang diperiksa. Hal ini membuktikan bahwa laporan 

keuangan yang disusun belum sepenuhnya andal dan relevan.  

Tabel 1.1  

Perkembangan Opini LKPD dari Tahun 2010-2014 

 WTP WDP TMP TW 

2010 7% 65% 23% 5% 

2011 13% 66% 19% 2% 

2012 23% 61% 15% 1% 

2013 30% 59% 9% 2% 

2014 47% 46% 6% 1% 

       Sumber : IHPS Semester II 2015 

 

Dalam menyusun laporan keuangan yang andal dan relevan maka 

perlu memperhatikan beberapa syarat laporan keuangan berkualitas. Faktor 

yang berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan 
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pemerintah adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. SDM 

yang berkompeten adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan 

dan perilaku yang baik. Akuntansi merupakan suatu informasi yang 

pengolahannya membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada, 

sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Dapat 

disimpulkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas, perlunya SDM yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan 

yang mumpuni sehingga dapat melaksanakan sistem akuntansi untuk 

menghasilkan output yang berkualitas. Amran (2009) dalam Mahaputra dan 

Putra (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu 

faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi.  

Hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah 

adanya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam menyusun laporan 

keuangan. Pemanfaatan TI memberikan andil yang besar dalam menghasilkan 

laporan keuangan yang relevan dan andal. TI dalam hal ini adalah 

penggunaan komputer sebagai alat yang mempermudah penyusunan laporan 

keuangan. Keterbatasan kemampuan manusia dapat dibantu dengan sistem 

komputer untuk mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu 

melakukannya. Pemanfaatan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelaporan keuangan. Mengingat banyaknya transaksi yang terjadi 

dalam suatu organisasi maka pemanfaatan teknologi dapat membantu 

mempercepat dan mempermudah penggunaan metode akuntansi yang telah 

diatur dalam standar akuntansi dalam hal penyusunan pelaporan keuangan. 
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Berkaitan dengan hal itu, SDM yang memiliki kompetensi dan 

memanfatkan teknologi informasi maka akan dengan mudah menyusun 

laporan keuangan dan akan meningkatkan kualitasnya apabila dalam 

penyusunan laporan keuangan berpedoman pada standar atau peraturan yaitu 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam SAP mengatur prinsip-

prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah. Maka dari itu, SAP 

merupakan suatu persyaratan sekaligus menjadi pedoman yang berkuatan 

hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan 

pemerintah di Indonesia (PSAP, KK; 2010). SAP terbaru yang digunakan 

sebagai pedoman adalah Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual sebagai pengganti 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi 

pemerintah berbasis kas menuju akrual. 

Hasil penelitian terdahulu Mahaputra dan Putra (2014) menyatakan 

kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem 

pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah 

berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan 

keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. 

Penelitian didukung oleh Sudiarianti et.al (2015) dengan hasil Kompetensi 

SDM berpengaruh positif pada penerapan SAP dan kualitas LKPD Pemkab 

Tabanan. Penelitian tentang pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap 

kualitas laporan keuangan pernah dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) 
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yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan. 

Unit analisis dalam penelitian ini berupa SKPD di pemerintah Kota 

Yogyakarta, dengan respondennya adalah entitas akuntansi yaitu kepala atau 

staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan. Pemilihan responden 

dilandasi pemikiran bahwa kepala dan staf sub bagian akuntansi merupakan 

orang yang berkompeten dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. 

Penelitian ini merupakan pengembangan model dari penelitian Adhi 

dan Suhardjo (2013) yang mengkaji pengaruh penerapan SAP dan kualitas 

aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus 

pada pemerintah kota tual). Perbedaannya penelitian ini menggunakan 

kompetensi SDM dan pemanfaatan TI sebagai variabel independen. Kualitas 

LKPD sebagai variabel dependen dan penerapan SAP sebagai variabel 

intervening. Dengan alasan peneliti menduga bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan begitu juga dengan 

penerapan SAP memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

Menyadari berbagai hal di atas maka penting untuk diteliti mengenai 

apa saja yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Dari uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja 
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Perangkat Daerah melalui Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan” 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kompetensi  SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

LKSKPD 

2. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap 

penerapan SAP? 

3. Apakah pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

LKSKPD? 

4. Apakah pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan 

SAP? 

5. Apakah penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap  kualitas 

LKSKPD? 

6. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

LKSKPD melalui penerapan SAP?  

7. Apakah pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

LKSKPD melalui penerapan SAP?  

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini   

adalah: 



9 

 

 

 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kompetensi SDM berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas LKSKPD. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kompetensi SDM berpengaruh 

positif signifikan terhadap penerapan SAP. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah pemanfaatan TI berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas LKSKPD. 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah pemanfaatan TI berpengaruh 

positif signifikan terhadap penerapan SAP. 

5. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah penerapan SAP berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas LKSKPD. 

6. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kompetensi SDM berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas LKPD melalui penerapan SAP. 

7. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah pemanfaatan TI berpengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas LKSKPD melalui penerapan SAP. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dengan memberikan 

hasil kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap masalah mengenai 

apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.  

2. Manfaat secara praktis  

a. Bagi pemerintah : diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam upaya melaporkan dan 
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mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas 

dan sesuai dengan SAP yang berlaku.  

b. Bagi masyarakat : diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan referensi untuk melihat bagaimana tanggungjawab satuan kerja 

perangkat daerah terhadap pihak eksternal terkait laporan keuangan.  

c. Bagi Satuan kerja perangkat daerah : diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan yang memadai dan sesuai dengan SAP. 

 


