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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di 

Indonesia ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-

lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat 

diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara Periodik (Mardiasmo, 2003 

dalam Winidyaningrum dan Rachmawati 2010). Untuk menegakkan 

akuntabilitas finansial khususnya di daerah. Pemerintah daerah 

bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada 

stakeholder. 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 mengetahui 

dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan 

penggunaannya. 

Diberlakukannya Otonomi Daerah mengakibatkan daerah memiliki 

hak, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus secara 

mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dalam Priyamana, Admaja 
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dan Dermawan (2014) Tentang Keuangan Negara yang mengatur 

pengelolaan keuangan daerah serta pertangggungjawabannya 

menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk 

pertanggungjawabannya yang tentunya harus diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance government), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan 

secara transparan dan akuntabel yang memungkinkan para pemakai 

laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang 

dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, 

tetapi jika dalam  penyajiannya tidak  dapat diandalkan maka pengguna 

informasi tersebut  bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang 

disajikan tersebut. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah 

informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila 

informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat 

dipahami oleh para pemakai. Keuangan untuk keperluan perencanaan, 

pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang 

terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus 

mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang diisyaratkan. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 
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yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan 

pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan 

dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan 

Pemerintah Nomor 24. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi 

yang disajikan dalam laporan Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, 

keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan 

keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, 

menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika  dalam  

penyajiannya tidak  dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut  

bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. 

Beberapa  hal  seperti  inilah yang akhirnya  menyebabkan keterandalan 

dari laporan keuangan menjadi  sangat  penting karena merupakan  syarat  

karakteristik dari pelaporan keuangan  agar dapat dikatakan memenuhi 

kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu, laporan 

keuangan daerah yang andal akan dapat  dipercaya oleh penggunanya 

dalam kaitannya dengan  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan 

dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  yang 

sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, selanjutnya laporan keuangan daerah harus diaudit dan 

dalam hal ini diaudit oleh BPK. Laporan keuangan diaudit untuk 
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memeriksa salah satunya apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai 

dengan standar yang ditetapkan, juga apakah laporan keuangan sudah 

memenuhi kriteria-kriteria yang ada seperti yang ditetapkan perundang-

undangan yakni, laporan keuangan harus relevan, andal, dapat 

dibandingkan dan dapat dipahami. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengembangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Karmila, Tanjung, dan Darlis (2014) yang 

berjudul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan 

Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya  adalah dengan menambahkan variabel 

Pengawasan Keuangan Daerah sebagai variabel independen. Maka penulis 

mengambil judul penelitian “PENGARUH KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI, 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAERAH TERHADAP KETERANDALAN 

PELAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada DPPKAD 

Kabupaten Sukoharjo). ” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan  

pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo? 
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2. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap 

keterandalan  pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Sukoharjo? 

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 

keterandalan  pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Sukoharjo? 

4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap 

keterandalan  pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa pengaruh sumber daya manusia terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Sukoharjo . 

2. Untuk menganalisa pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Untuk menganalisa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Sukoharjo. 
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4. Untuk menganalisa pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat  lebih memahami pengaruh kapasitas  

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian 

intern akuntansi terhadap keterandalan  dan ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Menambah wawasan  

bagi penulis dalam bidang sektor publik.  

2.  Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak 

yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian 

akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan 

baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan 

pemerintaah daerah Kabupaten Sukoharjo yang andal dan tepat waktu.  

3.  Bagi Institusi pendidikan, dapat menjadi referensi  bagi calon peneliti 

selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah 

yang dibahas. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar untuk 

melakukan penelitian serta terdapat perumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah, teori keagenan, teori kepatuhan, sumber daya manusia, pengendalian 

intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi,  pengawasan keuangan daerah,  

penelitian terdahulu kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data,definisi operasional variabel 

dan pengukuran, uji kualitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum tempat penelitian, persiapan data, 

karakteristik responden, statistik deskriptif, analisis data, hasil analisis data, hasil 

pengujian dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran 

bagi penelitian selanjutnya. 

 


