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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 

dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, 

baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas 

publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial 

pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Penelitian 

Stanbury (2003) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010)  menyatakan bahwa 

akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban 

yang dilaksanakan secara periodik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap 

pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada 

instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah 

informasi dalam laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu 

kebutuhan trasparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa 

keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Governmental 

Accounting Standards Board (1999) dalam Concepts Statement No. 1 tentang 

Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar 

pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk 
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mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan 

penggunaannya.  

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan 

yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat 

jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal dan tidak 

tepat waktu. Keandalan dan ketepatwaktuan informasi laporan keuangan merupakan 

wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP), merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan 

keputusan berbagai pihak. Menurut penelitian Suwardjono (2005) dalam 

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) informasi tersebut harus bermanfaat bagi 

para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. 

Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh 

pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. 

Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara 

kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai 

terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif 

(qualitative characteristics) atau kualitas (qualities) informasi. 

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan 

informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang 

disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri 

dari: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.  
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1.  Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 

termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa 

depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

Informasi yang relevan yaitu:  

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)  

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu.  

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)  

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang 

berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.  

c. Tepat waktu  

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam 

pengambilan keputusan.  

d. Lengkap  

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin.  

2.  Andal. Supaya laporan keuangan bermanfaat, informasi juga harus handal 

(reliable). Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 

diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

a. Penyajian Jujur  

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 

 yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 

disajikan. 
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b. Dapat Diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila  

 pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka tetap  

menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.  

c. Netralitas  

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan 

pihak tertentu.  

3.  Dapat Dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan 

akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Pemakai 

harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk 

mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk 

mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif 

atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. 

4.  Dapat Dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 

dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai dasar pengelolaan teknis keuangan daerah 

mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 

Tahun 2005, yaitu menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual. Basis ini 

mengharuskan penyajian akun aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis akrual, 

sedangkan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas.  
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Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu 

hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan 

pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih 

banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Dalam 

UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran 

Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan 

laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Berdasarkan fenomena tersebut 

dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya 

memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatwaktuan. 

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten memotivasi peneliti 

untuk meneliti kembali mengenai pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Pada 

dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010), 

Ridha dan Basuki (2012), dan Vidyasari (2012) dengan pertimbangan sebagai berikut:  

1. Penelitian Andriani (2010) telah secara spesifik meneliti mengenai faktor yang 

mempengaruhi penerapan pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah. 

2. Penelitian ini menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel 

independen untuk diuji kembali karena telah diteliti sebelumnya oleh Ridha dan 

Basuki (2012). 

3. Penelitian Vidyasari (2012) telah menguji pengaruh pengendalian intern 

akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini akan 

menambahkan pengujian pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap 

keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  
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Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengajukan penelitian dengan 

judul: “PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN 

PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP KETERANDALAN DAN 

KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAN DAERAH 

(Studi pada Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Boyolali).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 

komitmen organisasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah? 

2. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 

komitmen organisasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap 

ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan tersebut, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu: 

1. Untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, komitmen organisasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh 

terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
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2. Untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, komitmen organisasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi instansi terkait 

Dapat mengetahui seberapa pentingkah kapasitas sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, komitmen orgaisasi, dan pengendalian intern 

akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan 

Pemerintah Daerah. 

2. Bagi pihak eksekutif sebagai pengguna dan sekaligus sebagai penyaji pelaporan 

keuangan pemerintah 

Mendorong agar lebih menyadari pentingnya penyajian pelaporan keuangan 

secara lengkap dan pemberian kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses 

pelaporan keuangan tersebut. Penyajian pelaporan keuangan bukan semata-mata 

untuk memenuhi kewajiban yang digariskan oleh peraturan perundangan yang 

berlaku, tetapi juga harus disadari bahwa penyajian pelaporan keuangan tersebut 

harus andal dan tepat waktu karena dibutuhkan sebagai sarana akuntabilitas 

keuangan kepada pengguna serta untuk pengambilan keputusan.  

3. Bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam 

 menyempurnakan Standar Akuntansi Pemerintah khususnya Pernyataan  

Standar Akuntansi Pemerintah No. 1 tentang Penyajian pelaporan Keuangan.  
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4. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana dan literatur penelitian  

akuntansi dan pemanfaatan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal 

dan tepat waktu.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan dari penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas 

mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antara 

lain: kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 

komitmen organisasi, pengendalian intern akuntansi, keterandalan, 

ketepatwaktuan, pelaporan keuangan pemerintah daerah, tinjauan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, metode pengujian instrumen, serta teknik 

analisis data. 
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 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atas 

hipotesis yang dibuat dan penyajian dari hasil pengujian tersebut dan 

analisis data. Pada bab ini akan disajikan dan dijelaskan tentang hasil 

pengumpulan, analisis data, dan sekaligus merupakan jawaban atas 

hipotesis yang telah dikemukakan. 

 BAB V PENUTUP 

Mengemukakan simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta 

saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 


