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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era sekarang, laporan keuangan daerah menjadi salah satu hal yang 

disoroti oleh masyarakat luas. Laporan keuangan ini merupakan salah satu 

bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah demi menyelenggarakan 

pemerintah yang baik (good governance). Hal ini didasari dengan seiring 

meningkatnya tuntutan masyarakat untuk pemerintah yang transparansi dan 

akuntabilitas. Hal ini sudah diatur dalam  Undang-Undang No. 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Daerah. Upaya yang dapat dilakukan demi mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat 

dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berupa sebuah laporan 

keuangan (Yosefrinaldi, 2013). Pemerintah daerah akan dikatakan berhasil 

dalam menjalankan suatu pemerintahannya apabila dapat menyajikan laporan 

keuangan secara transparan, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk cara 

pemakaian pengguna laporan keuangan (Nurillah, 2014). 
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Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 

maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS An-Nisa 135) 

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang harus selalu dalam 

kebenaran, untuk kebaikan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam etika 

profesi akuntan, kejujuran sangat diperlukan demi kebaikan bersama, karena 

jika hanya mengikuti hawa nafsu demi keuntungan pribadi, akan merugikan 

pengguna laporan keuangan. 

Penyampaian laporan keuangan yang benar harus sesuai dan disusun 

berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, patuh terhadap standar akuntansi yang ada dan 

didukung sistem akuntansi yang handal akan memengaruhi kualitas informasi 

yang terdapat di laporan keuangan pemerintah daerah (Nurillah, 2014). Dalam 

Peraturan Pemerintahan No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan paragraf 8 bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan dari 

penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih 

baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa 

laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. 
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Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang 

dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.  

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas 

(Alamsyah dkk., 2017). Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab kepada 

masyarakat demi menyelenggarakan pemerintah yang akuntabilitas dan 

transparansi, dimana pertanggungjawaban itu dapat disajikan berupa sebuah 

laporan keuangan pemerintah daerah yang seharusnya dapat diakses oleh 

umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui tujuan dari pemerintah dalam 

mengalokasikan anggarannya.  

Demi berkualitasnya laporan keuangan, dibutuhkan sumber daya 

manusia yang memiliki kompetensi serta paham dalam akuntansi pemerintahan 

yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman di bidang akuntansi.  Isu 

yang beredar saat ini di masyarakat adalah banyak pegawai pemerintahan yang 

tidak punya pendidikan akuntansi dan pengalaman dapat bekerja di bagian 

akuntansi pemerintah. Apabila sumber daya manusia tidak memenuhi syarat 

yang disyaratkan, hal yang dapat terjadi akan menimbulkan masalah seperti 

hambatan dalam pelaporan keuangan, dan tentu saja akan memperburuk 

kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian Andini dan Yusrawati (2015) 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah, yang mana semakin tinggi kompetensi sumber 

daya manusia dalam membuat laporan keuangan, maka semakin baik pula 

kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan, berbeda dengan hasil 
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penelitian dari Wijayanti (2017), dalam penelitiannya kompetensi sumber daya 

manusia tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, dikarenakan 

pada SKPD wilayah tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi. Namun, pemerintah setempat telah melakukan berbagai tindakan 

yang dapat mendukung dan dapat mempermudah pekerjaan bagian akuntansi 

dengan menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan 

penyelenggaraan seminar tentang ketatausahaan, sehingga laporan keuangan 

tetap sesuai dengan standar yang ada. 

Laporan keuangan yang berkualitas juga membutuhkan pemanfaatan 

teknologi informasi. Hal ini telah diatur oleh pemerintah daerah dalam  

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah, untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan 

menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik, pemerintah 

perlu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 

membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang 

memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan 

akses antar unit kerja. Namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan 

tidak optimalnya teknologi informasi ini karena dibutuhkan biaya yang tidak 

sedikit, kondisi sumber daya manusia, dll. Hal ini mungkin menjadi hambatan 

pemanfaatan teknologi informasi yang ada di Indonesia. Dalam penelitian 

Julita and Susilastri (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti pemanfaatan 

teknologi informasi yang lebih baik atau semakin baik, kualitas laporan 
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keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan juga akan semakin baik pula, 

berbeda dengan Harnoni (2016) dalam penelitiannya pemanfaatan teknologi 

informasi tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan 

kurangnya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi 

informasi serta kurangnya pelatihan dan terbatasnya anggaran dalam 

pengembangan teknologi informasi itu sendiri. 

Laporan keuangan pemerintah daerah masing-masing mendapat 

penilaian berupa opini yang dilakukan setiap tahunnya dari Badan Pengawas 

Keuangan (BPK) berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berarti 

laporan keuangan tersebut sudah dapat dikatakan berkualitas. Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), dimana laporan tersebut sudah baik namun harus ada 

perbaikan. Apabila laporan keuangan mendapatkan opini Tidak Wajar (TW), 

terdapat kesalahan pada laporan keuangan dimana terdapat banyak kekeliruan 

dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Apabila para audit tidak bisa 

memberi pendapat, maka laporan tersebut dikatakan tidak layak untuk 

digunakan dan diberikan opini berupa Tidak Memberi Pendapat (TMP). Dari 

Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan, seluruh kabupaten/kota di 

wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meraih opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
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TABEL 1.1. 

Opini LKPD Pemerintah Se-DIY Tahun 2012-2017 

 

No 

 

Entitas 

 

Opini LKPD 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Kab. Bantul 
WTP 

DPP 

WTP 

DPP 

WTP 

DPP 
WTP WTP WTP 

2 

Kab. 

Gunung 

Kidul 

WDP WDP WDP WTP WTP WTP 

3 
Kab. Kulon 

Progo 
WDP 

WTP 

DPP 

WTP 

DPP 
WTP WTP WTP 

4 Kab. Sleman 
WTP 

DPP 
WTP WTP WTP WTP WTP 

5 
Kota 

Yogyakarta 

WTP 

DPP 

WTP 

DPP 

WTP 

DPP 
WTP WTP WTP 

Sumber: http://yogyakarta.bpk.go.id/ 

Tabel 1.1 merupakan opini laporan keuangan pemerintah daerah yang 

diberikan oleh BPK untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Kabupaten Sleman mendapatkan opini WTP 5 tahun berturut-turut, lebih baik 

daripada 4 wilayah lainnya, dan hanya pada tahun 2012 mendapat tambahan 

Dengan Paragraf Penjelasan (DPP). Dalam hal ini peneliti memilih Kabupaten 

Sleman sebagai objek penelitian karena pemerintah kabupaten Sleman mampu 

mendapatkan opini WTP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah daerah yang berkualitas pada tahun 2013-2017. Predikat WTP 

dapat diartikan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman mampu menjalankan 

pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas. 

http://yogyakarta.bpk.go.id/
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Harnoni pada tahun 

2016 yang berjudul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD di Kabupaten 

Kepulauan Anambas) dengan perubahan variabel sistem pengendalian internal 

menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat vital bagi pemerintah 

daerah itu sendiri, karena merupakan suatu gambaran kondisi pemerintah 

daerah tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman? 

3. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemeritahan berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Sleman? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan maksud dari penelitian ini setelah dirumuskan 

masalah di atas adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Sleman. 

2. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Sleman. 

3. Untuk mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Sleman. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis. 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu para 

peneliti yang dimasa mendatang untuk mengembangkan penelitian ini 

serta memperluas ilmu pengetahuan pada akuntansi pemerintahan di 

Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk para 

pegawai SKPD dinas Kabupaten Sleman yang dapat digunakan 

sebagai informasi tambahan dan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang nantinya untuk lebih meningkatkan kualitas dalam 

pelaporan keuangan pemerintah daerah. 


