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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi 

publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, 

tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Dengan adanya peraturan 

tersebut maka internet menjadi salah satu solusi bagi pemerintah daerah 

dalam melakukan transparasi laporan keuangan pemerintahan kepada 

masyarakat, karena dengan menggunakan internet maka biaya yang 

dikeluarkan akan lebih ekonomis. Akan tetapi masih banyaknya pemerintah 

daerah belum menggunakan internet sebagai sarana dalam pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

mempengaruhi perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses 

digitalisasi pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya merupakan internet. 

perkembangan tekhnologi informasi membuat pengguna internet semakin 

meningkat. Saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi 

kehidupan masyarakat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), Samuel A. Pangerapan, selama tahun 2014, 

pengguna internet diIndonesia tercatat sebanyak 88,1 juta, yang tumbuh 16,2 
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juta dari sebelumnya 71,9 juta. Oleh karena itu, internet menjadi alat yang 

sangat efektif untuk digunakan oleh setiap penggunanya. Bagi pemerintah 

dearah di Indonesia, internet merupan sarana yang dapat digunakan untuk 

melakukan publikasi dan transparasi informasi kepada publik terutama 

masyarakat. 

Pengungkapan informasi melalui internet ini telah dilakukan oleh  

perusahaan agar dapat meningkatkan ketersediaan informasi keuangan dan 

informasi yang berkaitan perusahaan bagi pengguna infromasi secara cepat. 

Batas wilayah bukanlah menjadi halangan untuk menyampaikan informasi 

keuangan apabila menggunakan internet (Yurano dan Harahap, 2012). Begitu 

juga dengan pemerintah, jika pemerintah daerah menggunakan internet maka 

seluruh pengguna informasi keuangan pemda maupun non keuangan akan 

lebih mudah untuk mengetahui informasi tersebut, karena  suatu pemda yang 

transparan merupakan pemda yang mampu menyediakan informasi yang 

dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 

Tranparasi merupakan persyaratan akuntabilitas administratif kepada 

publik yang menjadi elemen kunci governence, berupa jaminan akses dan 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggraan 

pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan publik (Mediana, 2012). Juga 

melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat 

dapat memberikan penilaian atas kinerja pemerintah selama menjalankan 

tugasnya. Transparasi laporan keuangan pemda merupakan hal yang sangat 

penting karena ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pemda terhadap 



3 
 

masyarakat. Dengan transparasi ini maka masyarakat akan percaya bahwa 

pemda telah menjalankan dan bertanggungjawab atas amanah yang diberikan 

rakyat kepada pemda.  

Salah satu bentuk transparasi informasi keuangan pemda berupa 

dengan mempublikasi laporan keuangan. Agar informasi tersebut mudah dan 

cepat diakses oleh penggunananya maka pemda bisa memanfaat media 

internet yang banyak digunakan oleh sektor swasta. Menurut (Scott, 2006 

dalam Trisnawati dan Ahcmad 2014) Publikasi informasi keuangan melalui 

internet merupakan salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela 

(voluntary disclosure) dan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

daerah kepada masyarakat. Internet adalah media yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan 

derajat transparansi.  

Menurut Suwardjono dalam Andriani (2015), secara umum tujuan dari 

pengungkapan (disclosure) adalah menyajikan informasi yang di pandang 

perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani 

berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pengungkapan 

dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan dapat membantu 

keefektifan pengambilan keputusan dari pengguna. Pelaporan keuangan 

membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk 

memperoleh informasi yang penting (Sari, 2014). 

Pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. Oleh karena itu pemerintah harus bisa memenuhi 
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kebutuhan penggunanya yang membutuhkan transparasi atas pengelolaan 

keuangan daerah. Melalui website pemerintah daerah dapat digunakan 

sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan 

anggaran dan pemerintah daerah kepada publik (Laswad et.al, 2005) dalam 

Puspita dan Martani (2012). Dengan adanya website tersebut maka 

pemerintah akan lebih transparan dalam melakukan kegiatan dan informasi 

yang diberikan kepada masyrakat akan semakin jelas, sehingga menguragi 

asimetri informasi kepada masyarakat. 

Dalam memenuhi kebutuhan pengguna website pemerintah daerah, 

pemerintah menempuh berbagai upaya antara lain dengan menerapkan sistem 

elektronic government (E-government) atau pemerintahan berbasis elektronik 

(Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 3 

Tahun 2003). Sistem ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang 

baik (good governance). Dengan pola ini, pemerintahan tradisional 

(traditional government) yang identik dengan paper-based administration 

ataupun pengerjaan secara manual mulai ditinggalkan (Verawaty, 2013). 

E-government didefinisikan sebagai pemerintahan elektronik (juga 

disebut e-gov, digital government, online government atau transformational 

government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk 

memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-

hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan (Simanggunsong, 2010). 

Melalui e-government, informasi publik bisa disampaikan oleh badan publik 

dengan lebih ekonomis, efektif, dan efisien, menurut Verawaty (2013). 
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Dengan menggunakan e-government maka publikasi informasi pemerintah 

kepada masyarakat akan lebih optimal, tepat waktu dan mudah di akses oleh 

pengguna laporan keuangan tersebut. 

Beberapa penelitian terdahulu seperti  Puspita dan Martani (2012) dan 

(Trisnawati dan Achmad, 2014) melaukan penelitian terhadap variabel ukuran 

Pemda dimana Suatu pemda yang berukuran besar memiliki jumlah kekayaan 

yang besar pula, sehingga pemda akan melakukan pengawasan yang lebih 

besar dan menghabiskan biaya pengawasan yang besar pula. Untuk 

mengurangi biaya pengawasan terhadap jumlah kekayaan tersebut, 

pemerintah juga dapat memenuhi tuntutan masyarakat mengenai publikasi 

informasi keuangan maka pemerintah dapat menggunakan website resmi 

pemerintah daerah. Karena dengan menggunakan website maka biaya yang 

akan dikeluarkan akan lebih kecil dan informasi keuangan mudah untuk 

diakses oleh penggunanya. Banyaknya jumlah kekayaan yang dimiliki oleh 

pemerintah menunjukkan bahwa masyakat yang tinggal didaerah tersebut 

sejahtera. 

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendapatan per 

kapita. Ini merupakan sebuah indikator perekonomian suatu pemerintahan 

baik itu dalam skala nasional ataupun daerah. Pendapatan perkapita dapat 

menjadi indikator daya beli ekonomi masyarakat terhadap ragam kebutuhan 

yang mereka butuhkan, salah satunya yaitu kebutuhan informasi lewat media 

internet. Internet akan menjadi kebutuhan yang penting karena standar 

kehidupan yang meningkat di masyarakat, sehingga pelaporan keuangan di 
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internet oleh pemerintah dapat menjadi tuntutan dari masyarakat setempat 

(Hudayo dan Mahmud 2014).  

Suatu daerah yang mempunyai tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

baik itu menggambarkan bahwa didaerah tersebut memiliki sumber daya yang 

bagus, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Oleh karena itu 

dengan tingkat kesejahteraan masyakat yang memberikan daya tarik 

tersendiri bagi investor. Karena para investor semakin yakin untuk 

menanamkan modalnya sehingga tingkat investasi didaerah tersebut 

meningkat. 

Masyarakat yang selalu berpikir positif atas proyek pemda maka akan 

mendorong mereka untuk melakukan investasi terhadap proyek pemda, 

dengan demikian tingkat investasi pada daerah tersebut akan meningkat. 

Untuk mengetahui dan mengambil keputusan untuk melakukan investasi 

terhadap pembangunan di setiap daerah, maka pemerintah yang lebih 

transparan dalam melakukan publikasi informasi keuangan akan menarik para 

investor untuk menanamkan modalnya (Afriyansyah, 2012).  

Daerah yang memiliki tingkat investasi tinggi cenderung lebih 

mandiri, karena daerah tersebut telah memiliki pendapat daerah melalui 

kegiatan investasi. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa daerah 

tersebut mampu membiayai pengeluaran dari kegiatan pemerintahan dan 

mampu mensejahterakan masyarakatnya.  
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Jumlah penduduk suatu pemerintah daerah cenderung berbanding 

lurus dengan tingkat kemajuan teknologi dan informasi pada suatu daerah. 

Masyarakat yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk yang besar 

cenderung lebih modern dan banyak mengandalkan internet untuk 

mendapatkan informasi, termasuk informasi tentang kinerja pemerintah 

daerahnya (Afriyansyah, 2012). 

Jumlah penduduk yang banyak akan mendorong pemerintah untuk 

melakukan publikasi informasi keuangan, karena semakin banyak peduduk 

maka semakin tinggi permintaan atas laporan keuangan. Hal ini juga 

dijelaskan dalam penelitian Andriani (2009) dimana Pemda dengan jumlah 

penduduk yang lebih banyak memiliki tingkat pengungkapan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan Pemda dengan jumlah penduduk lebih sedikit. 

Artinya semakin banyak penduduk disuatu daerah maka semakin banyak juga 

yang menginginkan informasi keuangan pemerintah.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikajian dalam penelitian 

terdahulu, maka peneliti tertarik unntuk melakukan penelitian dengan judul 

“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Publikasi Informasi Keuangan 

Pemerintah Daerah di Website (Studi Empiris pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota Di Indonesia)”. Penelitian ini merupakan penelitian 

kompilasi dari penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) variabel yang pilih 

adalah ukuran pemerintah. Sedangkan dari penelitian Hudayo dan Mahmud 

(2014) variabel yang pilih adalah pendapatan perkapita. Dan dari penelitian 

Afriansyah (2013) variabel yang diambil adalah tingkat investasi, sedangkan  



8 
 

jumlah penduduk diambil dari penelitian Andriani (2015) dan variabel rasio 

kemandirian di ambil dari peneliti Puspita dan Martani (2012). Variabel-

variabel yang diambil merupakan variabel yang sering digunakan oleh penelit 

sebelumnya namun hasilnya tidak konsisten. 

Dikarenakan ketidak konsistennya penelitian terdahulu maka di 

pandang perlu untuk melakukan penelitian dan pengujian kembali dengan 

menggunakan laporan keuangan terbaru yaitu tahun 2013 dan menambah 

variabel apa saja yang mempengaruhi publikasi informasi keuangan pemda 

melalui internet. Dalam penelitian ini yang akan di uji adalah ukuran pemda, 

jumlah penduduk, Rasio Kemandirian, tingakat investasi, dan pendapatan per 

kapita. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang diatas peneliti ingin menguji bagaimana 

pengaruh ukuran pemerintah, jumlah penduduk, tingkat investasi, rasio 

kemandirian dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap publikasi 

informasi keuangan melalui internet,  sehingga peneliti  merumuskan masalah 

Apakah ukuran pemerintah jumlah penduduk, tingkat investasi, rasio 

kemandirian, pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif terhadap 

publikasi informasi keuangan pemda di internet? 
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C. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan 

secara empiris apakah ukuran pemerintah, jumlah penduduk, tingkat 

investasi, rasio kemandirian, pendapatan perkapita mempunyai pengaruh 

positif terhadap publikasi informasi keuangan pemda di internet. 

 

D. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

tambahan literatur penelitian bagi akademisi dan pertimbangan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah lebih 

terdorong untuk melakukan publikasi informasi keuangan kepada masyarakat 

sebagai tanggung jawab dari amanah yang diberikan. 

3. Publik 

Dengan adanya penelitian ini maka publik dapat mengetahui apakah 

pemerintah daerha telah melakukan publikasi informasi kuangan dan 

informasi apa saja yang telah disajikan dalam website pemda iti sendiri. 

 

 

 


