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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka melakukan upaya konkrit mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang 

berupa laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara menjelaskan bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) berupa laporan keuangan yang setidaknya berisi Neraca, Laporan 

Realisasi APBN/ APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan  

Keuangan (CaLK).  

Laporan keuangan disusun untuk mengkomunikasikan informasi 

keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama 

pihak-pihak diluar instansi pemerintahan dengan maksud 

mempertanggungjawabkan kinerja, pelaksanaan tugas, fungsi program dan 

aktivitas, serta menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan 

ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah daerah akan 

memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah (Kepala 
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Daerah, Kepala Birokrasi, Bagian Keuangan, serta Kepala Dinas), pihak legislatif 

daerah, para kreditur, serta masyarakat luas. Tujuan umum laporan keuangan 

adalah menyajikan  informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus 

kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 

sumber daya (Sukmaningrum, 2012). Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah bagian Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintah (KKAP, Lampiran 1: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan 

keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan 

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

Salah satu komponen pokok dalam laporan keuangan pemerintah adalah 

CaLK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan 

dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. CaLK juga harus mengungkapkan informasi yang bila 

tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan, serta 

mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan. 

Pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi atau tidak 

menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure 

mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberi informasi dan 
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penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Chariri dan 

Ghozali, 2000:235). Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan 

persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) (Chariri dan 

Ghozali, 2007:393). 

Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) dalam pemerintahan di 

Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah, pengungkapan wajib mengacu 

pada pengungkapan informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang 

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi 

Pemerintahan disebutkan bahwa pengungkapan lengkap (full disclosure) ialah 

laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau CaLK.  

Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) Menurut Lundholm 

(1996) dalam Naim dan Rakhman (2000:73), pengungkapan sukarela merupakan 

pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa 

diharuskan oleh standar atau peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela 

adalah pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Sedangkan menurut Syafitri 

(2012), pengungkapan sukarela merupakan informasi yang tidak diwajibkan oleh 

suatu peraturan yang berlaku, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap 
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relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Biasanya tersaji dalam 

bentuk informasi tambahan dalam CaLK. 

Salah satu upaya pemerintah dalam menilai tingkat pengungkapan 

laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan menilai Ukuran Pemerintah 

Daerah. Menurut (Suhardjanto dan Yulianingtyas 2011) Ukuran organisasi 

menunjukkan seberapa besar suatu organisasi tersebut. Organisasi besar lebih 

cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan dari pada organisasi kecil. 

Pemda yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas 

pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui 

pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Beberapa 

penelitian sebelumnya menggunakan size sebagai salah satu variabel independen.  

Hal lain yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pelaporan, yaitu unit 

pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah). Dalam definisi tersebut, 

yang dimaksud entitas akuntansi adalah SKPD. Semakin banyaknya diferensiasi 

fungsional dalam pemerintah daerah akan banyak lebih ide, informasi, dan 

inovasi yang tersedia berkaitan dengan pengungkapan (Mandasari, 2009). 

Berdasarkan logika tersebut, semakin banyak jumlah SKPD pada pemerintah 
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daerah akan semakin besar pemenuhan pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Menurut Mandasari (2009) umur pemerintah daerah dapat diartikan 

seberapa lama daerah tersebut telah ada. Hammami (2009) dalam Syafitri (2013) 

menyatakan bahwa organisasi yang telah lama berdiri dianggap memiliki 

kemampuan yang baik untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan 

sesuai dengan standar yang berlaku dibandingkan dengan organisasi yang lebih 

muda atau baru didirikan, karena organisasi tersebut tidak memiliki ”track 

record” sehingga hanya sedikit informasi yang diungkapkan. Berdasarkan 

penelitian Lesmana (2010) dan Syafitri (2013), umur administratif memiliki 

hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah. 

Menurut Hilmi (2010) jumlah temuan tidak berpengaruh siginifikan 

terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Jumlah temuan audit Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan 

pengungkapan lebih besar. Hal berbeda diungkapkan Liestiani (2008) yang 

menemukan bahwa jumlah temuan audit berhubungan positif dan signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Temuan audit BPK merupakan kasus-

kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran 

yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun 

terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya temuan ini 

menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pengungkapan dan 
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koreksi. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka akan semakin tinggi 

tingkat pengungkapan laporan keuangannya. Pengungkapan yang lebih dilakukan 

sebagai upaya perbaikan dan koreksi atas temuan audit yang ditemukan BPK dan 

menunjukkan pada publik adanya perbaikan kualitas yang dilakukan pemerintah 

daerah atas saran dari BPK. 

Penelitian sebelumnya yang dilakuakan oleh Ghaniyyu Mintotik 

Waliyyani dan Amir Mahmud (2015) menunjukkan bahwa secara parsial variable 

umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 

LKPD. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakuakan oleh 

Ghaniyyu dan Amir (2015) untuk mengetahui pengaruh Size, Umur Pemerintah 

Daerah, Temuan Audit, Leverage, Intergovernmental Revenue. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel 

independennya yang tidak menggunakan Leverage dan Intergovernmental 

Revenue tetapi dengan menggunakan Jumlah SKPD  sebagai variabel 

independennya. 

Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian ini berjudul 

“PENGARUH UKURAN DAERAH, JUMLAH SKPD, UMUR PEMERINTAH 

DAERAH, DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT 

PENGUNGKAPAN LKPD PADA KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI 

JAWA TENGAH TAHUN 2012-2014”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

2. Apakah terdapat pengaruh  Jumlah SKPD terhadap Tingkat Pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

3. Apakah terdapat pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

4. Apakah terdapat pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian ini, yaitu antara lain: 

1. Menguji pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat 

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Menguji pengaruh Jumlah SKPD terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

3. Menguji pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

4. Menguji terdapat pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai sumber referensi dan informasi untuk 

memungkinkan penelitian selanjutnya tentang topik ini.  

2. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wacana tentang tingkat pengungkapan dalam LKPD. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur 

akuntansi sektor publik terutama pada masalah tingkat pengungkapan LKPD 

yang selanjutnya dapat dijadikan acuan guna penelitian lain. 

3. Bagi instansi pemerintahan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk 

mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan laporan keuangan yang 

dilaporkan telah sesuai dengan Peraturan SAP yang berlaku. 

E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III  METODA PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum hasil penelitian, pengujian asumsi, 

hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

 

 


