
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah Jepara tahun 2010 mendapat predikat Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), hal ini menjadi prestasi yang menggermbirakan bagi 

kabupaten Jepara karena pada tahun – tahun sebelumnya daerah Jepara mendapat 

predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain Jepara, pemerintah daerah 

Jawa Tengah yang memperoleh predikat WTP adalah kota Surakarta. Hal ini bisa 

dilihat dengan adanya komitmen, dukungan dan kerjasama antara jajaran 

pemerintahan dengan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Kerjasama 

tersebut diantaranya, perbaikan administrasi asset tetap, pembinaan SDM 

Bendahara/pengurus barang, pembinaan SDM Inspektorat melalui review laporan 

keuangan, pembinaan administrasi dana bergulir, pembinaan SPIP dan 

sebagainya. 

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 

saat ini adalah menguatnya akuntabilitas lembaga – lembaga publik, baik pusat 

maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya salah satu 

cara yang dilakukan adalah pelaporan keuangan (Stanbury, 2003 dalam 

Mardiasmo, 2006). 



 

 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan 

yang merupakan suatu ringkasan dari aktivitas keuangan yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk 

kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas 

berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

(Setiawati 2014).  

Aktivitas pengelolaan sumber daya publik terutama pengelolaan keuangan 

daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, 

system informasi keuangan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Dalam menyajikan laporan keuangan harus disadari bahwa banyak pihak 

yang menggunakan seperti pemerintah, rakyat, pemegang saham, penanam modal 

dan kreditur untuk pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan cepat 

berdasarkan informasi yang memadai (Celviana 2009). 

Namun, dibeberapa instansi atau perusahaan masih rendahnya kualitas 

laporan keuangan disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusunan laporan 

itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi 

keuangan. Selain itu banyak sumber daya manusia yang sedikit sekali yang 

memahami tentang akuntansi dan hanya beberapa sumber daya manusia yang 

berlatar belakang pendidikan akuntansi dan masih yang bekerja tidak sesuai 

dengan mutu dan kualitas pekerjaannya (Setiawati 2014). 

Subadriyah (2015) menyebutkan bahwa sumber daya manusia 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu 

juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2009), Setiawati 



 

 

(2014), Rahmawati (2010), Andriani (2010) menerangkan bahwa sumber daya 

manusia berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangna pemerintah daerah. 

Namun dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) menyatakan bahwa 

kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negative terhadap pelaporan 

keuangan, hal ini disebabkan oleh adanya SDM yang kurang berkualitas, dan 

penempatan SDM tidak sesuai bidang pendidikan yang dimiliki. 

Prasetyo  (2011), Erma dan Shinta (2014), komang (2017) menyebutkan 

bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah 

daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisisen dan efektif 

pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang – 

undangan harus memenuhi criteria. Krieria tersebut yaitu : (a) terciptanya 

lingkungan pengendalian yang sehat, (b) terselenggaranya aktivitas pengendalian, 

(c) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, (d) terselenggaranya 

kegiatan pemantauan pengendalian. 

Andry (2013) menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Aditya (2011), 

Winindyaningrum dan Rahmawati (2010), Wiwik (2010) pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah.  

Penemuan berbagai macam teknologi yang mendukung informasi, 

menyebabkan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, dimana 



 

 

setiap informasi yang ada di masa ini bisa kita dapatkan dalam waktu yang 

relative singkat kemajuan peralatan yang murah, lebih kuat serta mudah dibawa 

dan disertai perkembangan aplikasi computer, ketiga hal ini telah menyebabkan 

perkembangan informasi yang semakin cepat. 

Masalah teknologi informasi meyakini bahwa teknologi informasi akan 

menjadi penggerakan dan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia 

kedepan. Teknologi informasi sangat dipandang sebagai hal yang sangat penting 

dalam perluasan kesempatan belajar serta perolehan informasi masyarakat di 

dunia. Demikian pula dalam akuntansi sektor publik, pemerintah pusat maupun 

daerah sudah memfasilitasi pengolahan laporan keuangan dengan menggunakan 

teknologi informasi yang memadai dan memperbaharuinya secara berkala. 

Dengan teknologi informasi mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi 

dengan cepat untuk semua organisasi baik pemerintahan, perusahaan, maupun 

industry dan sebagainya. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwik (2010) Tentang 

pemanfaatan teknologi informasi bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, 

pemanfaatan teknologi juga berpengaruh positif terhadap keterandalan dan 

ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Erma dan Shinta (2014) 

pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif 

terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Orang belum dapat dikatakan memiliki pemahaman akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan jika belum memahami sistem akuntansi. Hal ini 



 

 

disebabkan karena akuntansi pada dasarnya adalah suatu pengolahan informasi 

yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi 

akuntansi sejak data direkam dalam dokumen. Sistem akuntansi ini merupakan 

sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi Pemda melalui pemrosesan data 

keuangan mulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penyajian informasi 

akuntansi dalam laporan keuangan. Selain itu, pengetahuan perancangan 

informasi akuntansi dibutuhkan oleh manajemen dan pengguna lainnya. 

Perancangan sistem pengolahan informasi diintegrasikan untuk pengolahan 

informasi akuntansi. Selain itu, perancangan berbagai unsur pengendalian internal 

dilekatkan dalam sistem pengolahan informasi tersebut. 

Dari penjelasan latar belakang dan masalah penelitian diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang  

“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS 

PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

JEPARA.” 

1.1 Ruang Lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu dibatasi pada faktor – faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara 

dengan faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu sumber daya manusia, 

pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi. 

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Jepara. 



 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari gambaran latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang 

dapat diajukan, diantaranya : 

a) Bagaimana sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan 

keuangan? 

b) Bagaimana pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pelaporan 

keuangan? 

c) Bagaimana teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan 

keuangan? 

d) Bagaimana pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas 

pelaporan keuangan? 

e) Bagaimana sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan 

teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap 

kualitas keuangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a) Untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas 

pelaporan keuangan. 

b) Untuk menganalisis pengaruh pengendaian intern terhadap kualitas 

pelaporan keuangan. 

c) Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

kualitas pelaporan keuangan. 



 

 

d) Untuk menganaisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas 

pelaporan keuangan. 

e) Untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern, 

pemanfaatan teknologi informasi, dan pemahaman akuntansi terhadap 

kualitas pelaporan keuangan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademik, mempererat hubungan antara Dinas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Dengan Pihak UNISNU Jepara, khususnya program 

studi akuntansi 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan serta bahan masukan dibidang pelaporan keuangan. 

3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan pelaporan 

keuangan yang lebih andal, relevan, mudah dipahami dan dapat 

dimengerti. 

 


