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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

yang menitik beratkan pada daerah kabupaten/ kota memberikan kewenangan 

luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Keberhasilan penyelenggaraan 

otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu 

sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya 

yang tersedia. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah diperlukan adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab. 

Menurut Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa melalui sistem pemerintah daerah, 

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur danmengurus urusan-urusan 

yang diserahkan kepadanya. 

Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan sejak tahun 2004, akan tetapi 

tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut ditandai munculnya 

berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan 

menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun 

daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

pihak yang membutuhkan. Stanbury, dikutip dari Mardiasmo (2006:3) 

menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
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organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

GovernmentalAccounting Standards Board (GASB, 1999) dalam Concepts 

Statement No.1 menyatakan tentang tujuan laporan keuangan yaitu merupakan 

dasar pelaporan informasi keuangan di pemerintahan yang akan dipakai sebagai 

dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan 

kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas merupakan sesuatu yang 

memenuhi atau melebihi harapan ataupun kriteria yang telah ditetapkan. 

Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, 

relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Kriteria tersebut di atas merujuk pada 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ronan Murphy (dalam Payanta,2006:83) bahwa kualitas laporan keuangan akan 

meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para 

pengguna laporan keuangan yakindalam mengambil keputusan karena didasarkan 

pada informasi yang telah dipersiapkan dengan baik, disetujui dan diaudit secara 

transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Pendapat tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan 

keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur.  

UU No. 15 Tahun 2004, Permendagri No. 21 Tahun 2011 atas perubahan 

kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010 dan beberapa 

peraturan pendukung lainnya. Reformasi tersebut membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit jumlahnya, mulai dari biaya pembuatan, sosialisasi sampai penyediaan 
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sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, intinya menginginkan adanya 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun saat 

ini yang terjadi adalah BPK terutama daerah yang jauh dari Pulau Jawa 

mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit yang lazim pada beberapa 

pos yang disajikan pada laporan keuangan (BPK, 2012). 

Fenomena buruknya kualitas informasi laporan keuangan daerah 

memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang 

keuangan, terlihat dari banyaknya pejabat yang terjerat kasus hukum dan dapat 

menimbulkan kerugian negara/ daerah. Menjawab pertanyaan tersebut di atas, 

merupakan tantangan tersediri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan 

akuntabilitas keuangan yang berkualitas yang tercermin melalui opini auditor. 

Pemerintah daerah seharusnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan APBD setempat. Memang tidak mudah bagi 

pemerintah daerah untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

dari tim audit BPK baik secara perlahan maupun secara drastis. Namun kondisi 

buruk ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu upaya dan komitmen dari berbagai 

pihak dan aspek yang turut menentukan kualitas informasi dari laporan keuangan 

pemerintah daerah. Secara konseptual ada berbagai faktor penentu kualitas 

pelaporan keuangan. Rezaee, (2003:26) mengemukakan enam (6) faktor yang 

menentukan kualitas pelaporan keuangan yaitu : board of directors, internal 

auditor, audit commitee, external auditor, top management team, governing 

bodies. 
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Faktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah 

efektivitas pengendalian intern. Pemilihan variabel efektivitas pengendalian intern 

didasarkan pada salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti 

kewajaran informasi keuangan adalah efektifitas Sistem Pengendalian Intern 

(SPI). Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, penjelasan Pasal 16 ayat (1) opini 

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, 

salah satunya terkait dengan efektivitas SPI.  

Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Hasil 

pemeriksaan BPK menyatakan bahwa salah satu penyebab kualitas informasi 

laporan keuangan tidak meningkat karena belum berfungsi secara efektif sistem 

pengendalian intern (BPK, IHPS, Semester I 2012:34). Isu tentang sistem 

pengendalian intern pemerintahan (SPIP) tersebut mendapat perhatian cukup 

besar belakangan ini. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa 

menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk 

menentukan luas lingkup (scope) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa 

lembaga pemantau (watch) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di 

pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya 

penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/ APBD).Hal tersebut terlihat 

dari upaya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan yang 
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belum memadai sehingga masih ditemukan temuan-temuan berulang dan lambat 

ditindaklanjuti. (BPK, IHPS semester 1, 2012:35). 

 Auditor internal seharusnya melakukan review secara optimal, terus-

menerus sejak proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan 

agar kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat dideteksi lebih awal dan dilakukan 

perbaikan sehingga saat LKPD diperiksa BPK, kesalahan-kesalahan material yang 

akan mepengaruhi kewajaran tidak ditemukan lagi. Fenomena belum optimalnya 

fungsi auditor internal mengandung arti bahwa review (pemeriksaan ulang) yang 

dilakukan oleh auditor internal terhadap informasi laporan keuangan pemerintah 

daerah sebelum diserahkan kepada BPK belum menyentuh permasalahan yang 

mendasar baik karena waktu pemeriksaan yang sangat singkat maupun karena 

keterbatasan (kualitas) jasa auditor internal. 

Sistem Informasi Akuntansi Daerah di tingkat kementerian/ lembaga dan 

pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan dan hasil audit 

untuk itu, BPK maupun lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga pemerintah 

harus terus berkomunikasi memastikan semua pihak terus melakukan upaya untuk 

meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangannya dengan meningkatkan 

kualitas itu adalah dengan pembangunan pusat data BPK untuk melakukan 

pemeriksaan berbasis elektronik atau e-audit dan nantinya juga akan dibangun 

hubungan data yang link and match antara lembaga-lembaga negara termasuk 

pemerintah dan pihak terkait pengelolaan keuangan Sehingga informasi dalam 

organisasi sangat penting, karena hampir di segala aspek kegiatan dalam 

pelaksanaannya tidak terlepas dari kebutuhan informasi. Dimana masing-masing 
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pihak yang terlibat dalam organisasi dapat menjalankan peranannya dengan baik 

apabila tersedia informasi yang tersusun secara sistematis dan terolah dengan 

matang (Purnomo, 2011). Menurut Kusrini dan Kunio (2007), Sistem Informasi 

akuntansi merupakan sebuah sistem informasi yang mengubah data transaksi 

bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. 

Selain itu, Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan 

keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat 

digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, 

proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu 

organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi 

dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang 

dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan 

dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak 

bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat 

dipakai oleh pengguna informasi tersebut. 

Menurut Nasrudin (2008), sumber daya manusia merupakan kunci dari 

keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada 

suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, 

pengetahuan, dan keterampilan. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan 

daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka perlu 

diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan 

laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan Standar Akuntansi 
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Pemerintahan (SAP). Pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas 

(relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan) (Untary, 2015). 

Menurut Mahaputra dan Putra (2014) menemukan jika Kualitas Informasi 

Pelaporan Keuangan pemerintah Daerah dipengaruhi oleh SDM, sistem informasi 

akuntansi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Juwita (2013) yang meneliti 

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

menemukan jika Standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  

Udiyanti,dkk (2014) dalam Studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng 

menemukan bahwa Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, 

SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ahsani (2015) dalam 

Studi pada SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 

menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber 

daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh positif berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan 

Triwardana (2017) Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar 

menemukan hasil jika penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi 

keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

Pada tahun 2010 Jepara mendapatkan predikat tertinggi atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah yang di periksa langsung oleh Badan Pemeriksa 
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Keuangan (BPK), Hal ini tentu saja sangat membanggakan bagi jajaran aparatur 

pemerintah Kabupaten Jepara. Mengingat beberapa tahun sebelumnya laporan 

keuangan Pemerintah Daerah Jepara selalu dalam katagori WDP (Wajar Dengan 

Pengecualian), dan di wilayah Jawa Tengah belum ada Pemerintah Daerah yang 

mendapatkan opini WTP dari BPK (BPK, 2011). 

Fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) 

Jepara berturut-turut selama 9 kali memperoleh predikat WTP (wajar Tanpa 

Pengecualian) pada tahun 2018 (Radarkudus.jawapost.com, 2019). Hal ini 

mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah cukup baik, namun 

perlu adanya upaya perbaikan yang diharapkan kedepannya bisa ditingkatkan lagi 

melalui pembenahan dan pembinaan di beberapa aspek seperti meningkatkan 

kemampuan aparatur pemerintah mengenai pemahaman terhadap Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi 

Staf Akuntansi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

transparan dan akuntabel. 

Penilaian meliputi kesesuaian laporan keuangan dan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, hingga efektifitas pengendalian internal.  Prestasi ini 

merupakan kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jepara. 

Kedepan peningkatan terus dilakukan dalam upaya melaporkan keuangan yang 

transparan dan akuntabel. Plt Bupati Dian Kristiandi, Rabu (29/5) mengatakan 

“tentunya kita akan pertahankan apa yang telah dicapai,” (Jepara.go.id, 2019) 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan meneliti hubungan 

antara penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal 

dan kompetensi staf akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah dengan mengambil judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)”. 

1.2. Ruang Lingkup 

Agar mempermudah serta memfokuskan penelitian ini, maka dirasa perlu 

dalam menentukan keluasan cakupan diantaranya: 

1. Penelitian ini dibatasi lingkupnya pada Pengaruh Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi 

Staf Akuntansi 

2. Penelitian ini dibatasi lokasinya hanya pada dinas-dinas di Kabupaten 

Jepara 

3. Subyek penelitian ini adalah Staf bagian keuangan dan yang memiliki 

kedudukan pentingdi dinas tersebut. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 
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2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

3. Apakah Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

2. Menganalisis Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

3. Menganalis Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

  



11 
 

 
 

1.5. Manfaat Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

akuntansi pemerintahan. 

b. Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan mahasiswa 

dalam bidang analisis akuntansi dalam hal ini, bidang akuntansi 

pemerintahan 

c. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja 

dengan dibekali keahlian, keterampilan dan pengalaman sewaktu 

melakukan penelitian. 

2. Bagi Pemerintahan Kabupaten Jepara 

Dapat menjadi masukan serta informasi dalam penyajian laporan 

keuangan pemerintahan. 

3. Bagi Akademik 

Untuk menambah informasi serta bahan kajian dalam penelitian 

terlebih yang akan menyusun tugas akhir. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I  :  Pendahuluan  

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis. 

BAB III  :  Metode Penelitian  

Bab ini mencakup variabel dan definisi operasional, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV   :  Hasil Dan Penelitian 

Bab ini mencakup gambaran umum obyek penelitian, analisis data yang ada 

dengan melakukan pengujian pengujian terhadap variabel penelitian yang 

digunakan. 

BAB V    :  Penutup. 

Merupakan akhir dari penulisan, berisi kesimpulan dan analisis data serta 

saran saran bagi pihak-pihak pengelola laporan keuangan serta bagi pembaca 

laporan keuangan yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkaitan dimasa yang akan datang. 

 


