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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (good governance government), mendorong pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntanbilitas publik. Dalam 

konteks pemerintahan, akuntanbilitas publik adalah pemberian informasi dan 

disclosure atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan laporan tersebut.  

Laporan penggunaan anggaran dalam sektor publik memegang peranan 

penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besar 

tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik semakin besar 

kebutuhan akan transparansi informasi penggunaan anggaran sektor publik. 

Informasi penggunaan anggaran berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam 

proses pengambilan keputusan.  Akuntasi sektor publik memiliki peranan 

penting dalam menyiapkan laporan penggunaan anggaran sebagai perwujudan 

akuntabilitas publik (Mahmudi, 2007:3 dalam Andriani, 2010). 

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Andriani (2010) Akuntabilitas 

publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
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tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Dimensi akuntanbilitas public meliputi akuntanbilitas hukum dan 

kejujuran, akuntanbilitas manajerial, akuntanbilitas program, akuntanbilitas 

kebijakan dan akuntanbilitas financial (penggunaan anggaran). Terkait dengan 

tugas untuk menegakkan akuntanbilitas financial, khususnya didaerah, 

pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan 

penggunaan anggaran kepada pemangku kepentingannya (Indriasari dan 

Nahartyo, 2008). Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam 

Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan 

bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan penggunaan anggaran di 

pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan 

menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.  

Dalam laporan penggunaan anggaran pemerintah faktanya masih  

banyak  disajikan  data  yang  tidak sesuai  yang  berhasil  ditemukan  oleh  

Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan 

penggunaan anggaran pemerintah (Indriasari, 2008). Penyajian laporan 

penggunaan anggaran, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan 

mengandalkan informasi dalam laporan penggunaan anggaran tersebut. Salah 

satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan penggunaan anggaran tersebut 

harus bermanfaat bagi para pemakai informasi (Andriani, 2010). 

Kebermanfaatan (usefulness) merupakan karakteristik yang hanya dapat 
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ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, 

dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara 

umum disebut karakteristik kualitatif (qualitative characteristics) atau kualitas 

(qualities) informasi (Andriani, 2010). 

Berdasarkan Pemdagiri No 64/2013 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Bab V 

pasal 5(2) bahwa penyajian laporan penggunaan anggaran sebagaimana terdiri 

atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, 

neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan, 

catatan atas laporan penggunaan anggaran. 

Sistem Informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

kinerja organisasi. Sistem mampu dijalankan optimal apabila terdapat sumber 

daya manusia yang mumpuni sebagai penggerak sistem informasi yang ada. 

Untuk menghasilkan laporan penggunaan anggaran yang baik tidak dapat 

dipisahkan dari faktor sumber daya manusia dalam hal ini pegawai. Sumber 

daya manusia yang berkualitas dapat menghemat pembuatan laporan 

penggunaan anggaran, karena pegawai tersebut telah mengetahui dan 

memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan 

penggunaan anggaran dapat tepat waktu. Semakin cepat penyajian laporan 

penggunaan anggaran maka semakin baik untuk pengambilan keputusan. 

Mardiasmo (2002) dalam Lismawati (2011).  

Sumber daya manusia diukur dari tanggung jawab yang diberikan, 

tersebut diuraikan didalam job description. Dengan job description yang jelas 



4 
 

dapat membantu seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam 

menjalankan fungsi akuntansi diperlukan kemampuan tidak hanya mencatat 

transaksi dan membuat laporan penggunaan anggaranya saja, tetapi diperlukan 

kemampuan dalam menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu 

transaksi, merancang, serta menganalisa sistem akuntansi yang ada. 

Selain kualitas sumber daya yang baik, dalam pelaporan penggunaan 

anggaran diperlukan pemanfaatan teknologi informasi (Husein, 2003 dalam 

Primayana et al, 2014)  Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan 

komputer, software/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal. 

Komputer merupakan bagian terpenting dari teknologi informasi akan sangat 

membantu peningkatan kualitas dari informasi. Dengan adanya pemanfaatan 

teknologi informasi, kebutuhan pengendalian internal menjadi salah satu pilar 

penting dalam pelaporan penggunaan anggaran, dikarenakan  sistem 

pengendalian internal bertujuan untuk menjaga dan mengarahkan jalan suatu 

usaha agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program usaha dan mendorong 

efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.  

Hal lain yang berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan 

penggunaan anggaran adalah pengendalian intern akuntansi. Menurut Mulyadi 

(2010) dalam Primayana (2014) pengendalian intern akuntansi dirancang dari 

dua tujuan system yaitu menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek 

ketelitian serta keterandalan informasi akuntansi. Sistem pengendalian internal 

yang handal dan efektif dapat memberikan informasi yang tepat bagi manajer 

maupun dewan direksi yang bagus untuk mengambil keputusan maupun 
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kebijakan yang tepat untuk pencapaian tujuan perusahaan yang lebih efektif. 

Berdasarkan PP No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP), sistem pengendalian intern harus diselenggarakan secara menyeluruh 

di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan organisasi 

tercapai. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat 

terdeteksinya kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti 

audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyanti, 

2004 dalam Winidyaningrum, 2010).  

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk merancang 

system umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan 

standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu 

penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan 

guna menjamin sumber data organisasi atau pemerintah telah digunakan 

seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi atau 

pemerintah. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan 

yang telah disusun dapat berjalan secara efisisen, efektif, dan ekonomis (Yosa, 

2010 dalam Arfianti, 2011). Pengawasan akan melihat adanya ketidakwajaran 

entitas dalam pelaksanaan dan penyajian laporan penggunaan anggaran, selain 

adanya pengawasan keuangan yang baik, dalam keterandalan laporan 

penggunaan anggaran diperlukan adanya sumber daya manusia yang baik 

dalam menjalanakan. 

Dengan hal itu maka peneliti membuat penelitian yang berkaitan dengan 

pelaporan penggunaan anggaran daerah yaitu “PENGARUH SUMBER DAYA 
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MANUSIA, PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI, PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGAWASAN TERHADAP 

KETERANDALAN PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN 

PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sukoharjo)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan 

pelaporan penggunaan anggaran pemerintah daerah? 

2. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan 

pelaporan penggunaan anggaran pemerintah daerah? 

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 

keterandalan pelaporan penggunaan anggaran pemerintah daerah? 

4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan 

penggunaan anggaran pemerintah daerah? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan 

pelaporan penggunaan anggaran pemerintah daerah. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap 

keterandalan pelaporan penggunaan anggaran pemerintah daerah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

keterandalan pelaporan penggunaan anggaran pemerintah daerah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan laporan penggunaan anggaran 

terhadap keterandalan pelaporan penggunaan anggaran pemerintah daerah. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

semua pihak yang terkait, manfaat penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang sektor 

public, dan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

sumberdaya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan 

teknologi informasi dan pengawasan terhadap keterandalan pelaporan 

penggunaan anggaran pemerintah daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Inspektorat dan Perangkat Daerah 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memahami variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan penggunaan 

anggaran pemerintah daerah sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam 

melaksanakan tugas ke inspektoratan dan perangkat daerah sehingga 
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hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

b. Bagi Peneliti dan Akademisi 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan dan cakrawala berfikir mengenai variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan penggunaan anggaran 

pemerintah daerah serta dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori akuntasi berkaitan dengan keterandalan pelaporan 

penggunaan anggaran pemerintah daerah. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian yang 

sejenis dan dapat mengembangkan melalui keterbatasan-keterbatasan 

yang ada. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang menjadi dasar 

analisis penelitian yang meliputi: sumber daya manusia, 
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pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, 

pengawasan penggunaan anggaran, keterandalan pelaporan 

penggunaan anggaran, penelitian terdahulu, hipotesis dan 

kerangka pemikiran.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, data dan 

sumber data, variabel dan pengukurannya, metode pengumpulan 

data, definisi operasional, dan metode pengolahan dan analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini merupakan hasil penelitian di Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Sukoharjo dan hasil uji analisis. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran yang perlu 

disampaikan untuk objek penelitian. 

  


