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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah telah melakukan reformasi dalam upaya pengelolaan keuangan 

pemerintah yang baik dan transparan dengan mengeluarkan beberapa Undang-

Undang diantaranya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara yang isinya adalah mensyaratkan bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan 

disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada. Disamping itu, 

pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan menjadi acuan untuk mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP), kemudian direvisi menjadi PP nomor 71 Tahun 2010. SAP merupakan 

prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. 

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun 

daerah (Yahya, 2006). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa akuntabilitas dan 

transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan 

keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik, 



2 
 

terhindar dari praktik yang selama ini menjadi masalah dalam proses transparansi 

dan akuntabilitas keuangan pemerintah yaitu praktik Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN) serta prinsip Good Governance dan Clean Governeance harus 

pula ditegakkan dan dilaksanakan. Nilai yang terkandung dalam Good governance 

memiliki pengertian yaitu keinginan dan kehendak rakyat harus dijunjung tinggi 

serta peningkatan kemampuan rakyat dalam tujuan kemandirian, pembangunan 

berkelanjutan, keadilan sosial. Dalam islam istilah Transparansi dan Akuntabel 

tertuang dalam surat At-Taubah : 119 dan surat An-Nisa : 58. 

اِدقِينَ   َ َوُكونُوا َمَع الصَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dan jujur”.  

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاِت إِلَٰى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِ  َ إِنَّ َّللاَّ ا يَِعُظُكْم بِِه ۗ إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ اْلعَْدِل ۚ إِنَّ َّللاَّ

 َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) kamu apabila menetapkan hukum 

dintara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

pemberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mendengar lagi maha Melihat. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk laporan 

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran 

yang berjalan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang tertuang 

dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menjadi acuan yang harus diikuti dalam 
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menyusun Laporan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut diberlakukan untuk lebih 

akuntabel dan transparan serta kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik, 

walaupun masih banyak faktor-faktor lain yang memengaruhi diantaranya selain 

Penerapan Standar itu sendiri, ada Kapabilitas Sumber Daya Manusia serta 

dukungan Sistem Akuntansi yang ada. Selain itu, masih ada juga faktor-faktor dari 

luar yang dapat memengaruhinya.  

Komponen dalam laporan keuangan adalah meliputi Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 

Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

kemudian aka disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah 

dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan juga 

dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, 

sehingga informasi yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) harus dapat mendukung dan bermanfaat bagi para pemakai informasi 

keuangan pemerintah daerah. (Kema, 2013) dan (Nurillah, 2014) juga berpendapat 

demikian bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat 

mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai baik 

internal maupun eksternal.  

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

berbasis Akrual, ada beberapa karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam 

proses penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu: 
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1. Relevan 

2. Andal 

3. Dapat dibandingkan 

4. Dapat dipahami 

Apabila kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang 

tercantum dalam PP nomor 71 Tahun 2010 dapat disajikan dalam informasi 

laporan keuangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah sudah mampu 

mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Namun, apabila tidak disajikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, 

maka akibatnya adalah potensi kekurangan daerah bahkan kerugian daerah, 

penerimaan yang berkurang, lemahnya administrasi, tidak hemat, tidak efisien, dan 

tidak efektif dalam pengelolaannya. 

Fakta yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa dari hasil pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 542 LKPD yang dilaporkan dalam Ikhtisar 

Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2017 menunjukan bahwa masih 

terdapat masalah dan kendala di penerapan sistem dan opini atas LKPD yang 

diberikan oleh BPK kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Berikut adalah 

Data Opini LKPD Tahun 2016: 

a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)   : 378  (70%) 

b. Wajar Dengan Pegecualian (WDP) : 141 (26%) 

c. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) :  23  (4%) 
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Data diatas memang menunjukan hasil yang baik untuk opini WTP dan 

telah mencapai target untuk kinerja keuangan daerah di bidang penguatan tata 

kelola pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Namun 

melihat masih adanya opini WDP bahkan TMP untuk suatu pemerintah daerah ini 

merupakan masih terdapat penguatan kinerja keuangan yang belum merata 

disemua pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Faktor lain yang menjadi 

kendala adalah bisa dari pemahaman terhadap sistem akuntansi itu sendiri, sistem 

pengendalian internal (SPI) dalam pemerintah daerah, meliputi lemahnya sistem 

pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta lemahnya sistem pengendalian 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.  

BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan sebanyak 63 kasus yang meliputi pencatatan belum 

dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan 

ketentuan, perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan 

mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, kelemahan struktur pengendalian 

internal, satuan pengawas internal tidak optimal, SOP belum berjalan secara 

optimal, SOP belum disusun. Adapun ringkasan permasalah kelemahan SPI terjadi 

karena: 

1. Bendahara barang tidak melakukan stock opname persediaan sesuai dengan 

ketentuan. 

2. Pengurus/penyimpan barang tidak cermat menatausahakan persediaan. 
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3. Pemda belum mengintegrasikan aplikasi SIMBAKDA dengan aplikasi 

SIMAKDA 

4. Sekretaris Derah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan 

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) 

belum mengusulkan Qanum terkait dengan perangkat dan kebijakan 

akuntansi berbasis akrual secara lengkap. 

5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran Legislatif 

dalam menyusun APBK tidak mendasarkan pada kemampuan keuangan 

daerah dan tidak memerhatikan pedoman penyusunan APBK. 

6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak cermat dalam 

mengendalikan dan mengawasi pengelolaan Dana BOS dan Dana Bantuan 

Pemerintah dan tidak mengusulkan penganggaran Dana BOS ke dalam 

APBD. 

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait tidak 

memedomani ketentuan tentang pengelolaan hibah. 

8. Kepala SKPK terkait belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi 

ataus hasil pemeriksaan BPK. 

BPK RI telah melakukan pemeriksaan dan telah mengungkapkan total 46 

permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Berikut adalah tabel daftar kelompok dan jeins temuan oleh BPK RI atas 

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 2016. 
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TABEL 1.1 

 Hasil temuan BPK RI 

Sub Kelompok Temuan 

Permasalahan 

Jumlah 
Nilai 

(Rp Miliar) 

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang 

mengakibatkan: 

Kerugian 25 3,97 

Kekurangan Penerimaan 5 1,03 

Sub total (1) 30 5,00 

Penyimpangan administrasi 

(2) 

16 - 

Total ketidakpatuhan (1) + 

(2) 

46 5,00 

Penyetoran uang atau 

PenyerahanAset ke kas 

Negara/Daerah 

 1,40 

  Sumber: Data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Tahun 2017 (II), BPK RI. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kerugian sebesar 3,97 Miliar 

dan kekurangan penerimaan sebesar 1,03 Miliar yang diperoleh dari adanya 

ketidakpatuhan dan penyimpangan administrasi atas pengelolaan keuangan daerah. 

Angka tersebut akan memberikan dampak terhadap struktur penerimaan dari APBN 

dan APBD. 

Data LKPD Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan provinsi dimana 

peneliti melakukan penelitian yaitu tepatnya di Kabupaten Brebes. Dari hasil 

Pemeriksaan BPK RI dalam IHPS II Tahun 2017 terhadap 36 kabupaten dan kota 

yang ada di provinsi jawa tengah hasilnya menunjukan opini yang bervariasi 

diantaranya: 6 Kabupaten/Kota mendapat opini WDP dan sisa nya sebanyak 30 
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mendapat opini WTP. Kabupaten Brebes sendiri yang menjadi obyek penelitian 

mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada IHPS I maupun II, hal 

ini yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan penelitian di daerah tersebut. 

Disamping juga belum adanya penelitian yang dilakukan terkait analisis faktor 

faktor yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah 

di Kabupaten Brebes. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Kualitas 

Informasi Laporan Keuangan Pemda? 

2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh terhadap 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda?  

3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kualitas 

Informasi Laporan Keuangan Pemda?  

4. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Berpengaruh terhadap 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda?  

5. Apakah Pengawasan Keuangan Pemda Berpengaruh  terhadap Kualitas 

Informasi Laporan Keuangan Pemda?  

6. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah, Pengawasan Keuangan Pemda Berpengaruh terhadap 

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda? 



9 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Pengaruh Kapasitas 

Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

Pemda. 

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan 

Keuangan Pemda.   

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Pengaruh Pemanfaatan 

Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan 

Pemda.  

4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Pengaruh Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan 

Keuangan Pemda. 

5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Pengaruh Pengawasan 

Keuangan Pemda terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemda.  

6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Pengaruh Kapasitas 

Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah, Pengawasan Keuangan Pemda terhadap Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan Pemda. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Pemerintah Daerah 

Menjadikan bahan pertimbangan oleh pemda dalam berbagai 

keputusan terhadap pemanfaatan dan penerapan dari standar akuntansi 

pemerintahan, teknologi informasi, pengawasan keuangan, sistem 

pengendalian internal pemerintah serta peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia, sehingga kualitas informasi laporan keuangan pemda akan menjadi 

lebih baik. 

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Menjadikan salah satu bahan evaluasi bagi setiap Kepala SKPD dan 

jajarannya untuk selalu meningkatkan kinerja dalam hal memberikan 

pelayanan dan informasi keuangan kepada masyarakat supaya kinerja 

keuangan dapat memperoleh penilaian yang baik. 

c. Masyarakat 

Penelitian dan hasil ini dapat dijadikan masyarakat untuk melihat dan 

menilai hasil kinerja SKPD yang dituangkan dalam informasi keuangan yang 

dibuat oleh pemerintah daerah.  

2. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan menjadi bahan acuan untuk peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian yang memiliki topik atau variabel yang sama. 
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b. Diharapkan untuk menjadi salah satu bahan dalam upaya 

pengembangan Akuntansi Sektor Publik (ASP) di Indonesia. 

 


