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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sektor publik di Indonesia dalam dewasa ini ditandai 

dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik 

di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, pengertian 

akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas 

dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan laporan tersebut. Menurut Standbury (2003) dalam Mardiasmo (2006) 

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.  

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan 

kejujuran, akuntabilitas  manajerial,  akuntabilitas  program,  akuntabilitas  

kebijakan,  dan akuntabilitas  finansial  (keuangan). Terkait  dengan  tugas  

untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di  daerah,  pemerintah  

daerah bertanggung jawab  untuk  mempublikasikan laporan  keuangan  

kepada  pemangku kepentingannya  (Indriasari  dan  Nahartayo  2008). 

Governmental  Accounting Standard  Board (1999)  dalam Concepts 
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Statement No.  1  tentang Objectives  of Financial Reporting menyatakan 

bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. 

Pelaporan  keuangan  pemerintah  di Indonesia merupakan  salah satu 

hal  yang  menarik  untuk  dikaji, mengingat  semakin  menguatnya  tuntutan  

akuntabilitas atas  lembaga-lembaga  publik,  baik  di  pusat  maupun daerah.  

Dalam laporan keuangan pemerintah faktanya,  masih  banyak  disajikan  data  

yang  tidak sesuai  yang  berhasil  ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. 

Menurut Mardiasmo (2006), dalam Pasal 33, Undang-Undang Nomor 33 

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran 

Dana Alokasi Umum (DAU) bila Pemerintah Daerah belum menyerahkan 

laporan sistem keuangan daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

Banyak pihak mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang 

akan dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para 

pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai 

(Suwardjono (2005) dalam Permata Sari & Witono (2014). 

Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat 

ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, 
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dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut 

karakteristik kualitatif atau kualitas informasi. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah Pasal 7 ayat 1 mengamanatkan bahwa Pemerintah 

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah bisa dilaksanakan secara bertahap 

dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual 

menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual serta 

memberikan masa transisi untuk perubahan dari kas basis ke akrual basis 

dalam waktu 5 tahun (yaitu dari periode tahun 2010 sampai tahun 2015) . 

Menurut Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  2005  tentang  Standar  

Akuntansi Pemerintahan,  laporan  keuangan  pemerintah  terdiri  dari  

Laporan  Realisasi  Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Laporan 

Keuangan. 

Pada kondisi sekarang, banyak permasalahan yang terjadi berkaitan 

dengan laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dari berbagai tulisan yang 

berhasil di-download dari internet, ternyata 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. 

Dari fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan 

pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan 
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ketepatwaktuan. Padahal saat sekarang ini, pemerintah menginginkan agar 

laporan keuangan baik pusat dan daerah disajikan secara andal dan tepat 

waktu. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari 

Undang-Undang 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa salah satu upaya konkrit 

untuk mewujudkan transparansi dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti 

standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. 

Peraturan  Pemerintah (PP)  No.  71/2010 tentang Standar  Akuntansi  

Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual  Akuntansi  Pemerintah  (KKAP, 

Lampiran  I: par. 35-40) menjelaskan  bahwa  agar  laporan  keuangan dapat  

memenuhi  tujuannya  diperlukan  karakteristik kualitas  laporan  keuangan,  

yaitu:  relevan,  andal,  dapat dibandingkan,  dan  dapat  dipahami. Laporan  

keuangan 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  dimasa  

lalu.  Agar relevansi  ini  dapat  tercapai,  maka laporan  keuangan  harus  

disajikan  tepat  waktu (timeliness). 

Laporan keuangan pemerintah daerah harus  disajikan  melalui  proses  

yang  memberikan jaminan  keterandalan  dan  ketepatwaktuan  penyajiannya 

agar berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan  keuangan  publikasian  

yang  sudah  diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan 
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evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode 

berikutnya (Mahmudi, 2007:27). 

Keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi 

yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi 

keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. 

Demi terselenggaranya keterandalan dan ketepat-waktuan pelaporan 

keuangan yang baik, maka harus ada sumber  daya  manusia  yang  

berkualitas,  pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem 

pelaporan keuangan  dan  pengendalian  internal. 

Kualitas  Informasi dalam  pembuatan  laporan  keuangan  sangat  

dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik 

dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusiaadalah orang yang 

siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan 

organisasional (Hullah et al 2012 dalam Setyawati & Permata Sari (2014). 

Amran  (2009) dalam Yudianta dan Erawati (2012) menyatakan  bahwa 

sumber  daya  manusia  adalah  salah satu faktor yang menentukan  

keberhasilan suatu instansi. Apabila sumber daya manusia yang ada di 

organisasi  pemerintahan  masih minim  yang mempunyai latar 

belakangpendidikan akuntansi, maka ini akan  berpengaruh terhadap  laporan  

keuangan  pemerintah  yang  akan  dibuat. 
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Dengan adanya sumber daya yang berkualitas, tentunya akan 

mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan dan 

sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah, agar 

laporan keuangan tersebut tersaji tepat waktu (Winidyaningrum dan 

Rahmawati, 2010) . 

Pada organisasi pemerintah, kenyataan menunjukkan bahwa masih 

banyak sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan mutu dan 

kualitas pekerjaannya. Oleh karena itu, dukungan pemanfaatan teknologi 

informasi yang sesuai dengan pekerjaanya akan semakin mendukung 

ketepatwaktuan penyajian hasil pekerjaannya, termasuk informasi keuangan. 

Rahadi (2007) dalam Yudiananta dan Erawati (2012) menyatakan 

bahwaTeknologi  Informasi (TI) mempunyai  manfaat atau  kemudahan bagi  

seseorang dalam  menghemat  waktu maupun tenaga. Kualitas informasi 

akuntansi pada pelaporan keuangan. Keseluruhan aktivitas organisasi 

pemerintah akan terlaksana, apabila dilakukan secara integral dengan 

pengendalian sesuai peraturan  yang  berlaku. 

Andry (2013) mengatakan bahwa walaupun secara umum telah banyak 

diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain 

kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan 

perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kas pemrosesan yang 

lebih rendah. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu 

dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan 
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keuangan yang handal dan tepat waktu. Dengan kemajuan teknologi informasi 

yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka 

peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan 

mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. 

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan  pengganti  dari 

PP  No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Hal lain yang 

mungkin mempengaruhi kualitas informasi akuntansi adalah pengendalian  

intern . 

Pengendalian intern ini menjadi sangat penting karena sistem akuntansi 

sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya keasalahan baik yang 

disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk meyakinkan para 

stakeholder maupun publik tentang keakuratan  laporan keuangan yang dibuat 

oleh pemerintah dibutuhkan dalam sistem pengendalian intern yang optimal.  

Pengendalian  intern menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 

tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern 

pemerintah daerah di lingkungan kementerian dalam negeri. Komponen 

penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem 

akuntansi antara lain (Mahmudi 2007) : Sistem dan prosedur akuntansi, 

Otorisasi, Formulir, dokumen, dan catatan, dan Pemisahan tugas. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1 (1) menyebutkan Pengendalian 

Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset negara,dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Pasal 1 (2) menyebutkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah 

Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Indriasari dan 

Nahartyo 2008 pengendalian intern meliputi struktur organisasi,metoda dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 

organisasi,mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemimpin.  

Ketepatwaktuan menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi 

yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi 

tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut 

kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Amey, Gordon, 

Narayanan dan Septiani, 2005) dalam Rosalin dan Kwedar, (2011) 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sari dan Witono 

(2014) tentang keterandalan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah 

ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal, dan teknologi 
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informasi. Perbedaannya adalah Penelitian sebelumnya mengambil sampel di 

Pemerintah Daerah SUBOSUKOWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, 

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten). Sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan sampel Pemerintah Daerah Eks Karesidenan 

PATI. 

Pentingnya ketepatwaktuan dan keterandalan dalam pelaporan keuangan 

pemerintah daerah menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Oleh karena 

itu, penelitian ini mengambil judul “PENGARUH SUMBER DAYA 

MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN 

PENGENDALIAN. INTERNAL TERHADAP KETEPATWAKTUAN, 

DAN KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 

DAERAH (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah di Wilayah Eks Karesidenan Pati)”. 

Dengan memperhatikan latar belakang penelitian yang telah disebutkam 

sebelumnya maka masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh,pemanfaatan teknologi 

informasi, pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepat waktuan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah? 
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2. Apakah sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 

pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian,maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal berpengaruh 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal berpengaruh 

terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Dapat memberikan pengetahuan seberapa penting sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, dan peranan pengendalian internal 

akuntansi terhadap ketepatwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

2. Bagi Pemerintahan 
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Dapat memberikan masukan untuk mempertimbangkan penerapan sumber 

daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal 

terhadap ketepawaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

3. Bagi Akademisi 

Dapat memberikan masukan berupa bukti empiris sember daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal terhadap 

ketapatwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan daerah dan 

menambah  ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memberikan teori-teori yang memberikan dasar dan 

mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi antara 

lain definisi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, dan pengendalian internal, fungsi sumber daya manusia, 

pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intenal , 

pengertian dalam ketentuan umum, penelitian terdahulu, dan 

hipotesis, kerangka pemikiran. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, teknik pengambilan 

data, variable penelitian dan pengukuran variable dan metode 

analisis. 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan data tentang gambaran umum dari objek 

penelitian, hasil-hasil data dan pembahasan 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian 

serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subjek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


