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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan 

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-pihak yang berkepentingan dengan laporan 

tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjwaban, 

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mardiasmo, 2002:20). 

Untuk menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di 

daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan 

laporang keuangan kepada pemangku kepentingannya (stakeholder). Pada 

dasarnya banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan.  
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Dalam penelitian Widyaningrum dan Rahmawati (2010) dinyatakan 

bahwa 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 No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keduanya yaitu keandalan dan 

ketepawaktuan yang bermanfaat bagi para pemakai mengatakan bahwa 

informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat jika informasi 

tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat apabila 

pemakai mempercayai informasi tersebut. Kebermanfaatan informasi 

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 informasi (qualities of information). 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat 

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas yang dikehendaki yaitu: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat 

dibandingkan, dan (d) dapat dipahami. 

1. Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila 

informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 
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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. Dengan demikian, informasi laporan 

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 

Informasi yang relevan berarti: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 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, 

yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir 

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan 

dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat 

dicegah. 

2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian 

yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara 
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jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat 

atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi 

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 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. 

b. Dapat Diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila 

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya 

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. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 

Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang 

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas 
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pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada 

kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, maka perubahan tersebut 

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

4. Dapat Dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk 

serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. 

Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas 

kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan 

pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

Demi terselenggaranya keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan 

keuangan yang baik, harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, 

pemanfaatan teknologi yang baik, dan pengendalian internal akuntansi. 

Kualitas informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi 

oleh kapasitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam 

penyusunan pelaporan keuangan pemerintah, agar laporan tersebut tersaji 

tepat waktu. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau, dan mampu 

memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional. 

Penggunaan teknologi informasi dalam sektor publik menjadikan 

organisasi sektor publik membentuk departemen sistem informasi. Suatu 

departemen sistem informasi yang sukses harus mampu memberikan 

keuntungan bagi para pengguna jasa melalui aktivitas-aktivitas pelayanan 

yang dilakukannya dan membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan 
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kata lain departemen sistem informasi haruslah efektif bagi organisasi yang 

terlibat dari kepuasan para pengguna sistem informasi. 

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari 

PP No. 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah. Suatu teknologi 

informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan 

jaringan (Wilkinson et al., 2000:27). 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, biaya pemrosesan yang 

lebih rendah, dan kemampuan multiprocessing, namun pengimplementasian 

teknologi informasi tidaklah murah. Jika teknologi informasi yang ada tidak 

atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, maka implementasi 

teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala ini yang 

mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi 

pemerintah belum optimal. 

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang 

untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan 

pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi, 

dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan yang dipatuhi peraturan 

perundang-undangan. Ada tiga fungsiyang terlihat dari definisi tersebut yaitu: 
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(a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan 

(c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan 

dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga 

dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian 

intern administratif (Moscove et al., 1990:135). Komponen penting dari 

pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara 

lain: (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, 

dan catatan, dan (d) pemisahan tugas. 

Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Ariesta (2013) dengan judul Kualitas Sumber Daya Manusia, 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi 

terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi 

dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Kabupaten Wonogiri. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Ariesta yang melakukan penelitian pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pasaman Barat. Selain itu penulis 

juga menambahkan variabel baru, yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA 

MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN 

PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI 
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INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

(Studi Kasus pada Kantor Dinas Kabupaten Wonogiri).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Masalah pokok yang diuji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri?  

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri?  

3. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk menganlisis kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. 

2. Untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. 

3. Untuk menganalisis pengendalian intern akuntansi terhadap nilai 

informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

seberapa jauh pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, dan 

pengendalian intern akuntansiterhadap nilai informasi pelaporan 

keuangan. 

2. Bagi instansi yang terkait 

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di 

Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta 

wacana kepada pihak instansi dalam mengembangkan sumber daya, 

teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, dalam rangka 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu 

pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di 

Indonesia pada khususnya. 
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E. SistematikaPenulisan 

Penulisan dari penelitian ini dibagi lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas 

mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, 

antara lain; kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, 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. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pengujian yang dilakukan serta hasil dari pengujian 

tersebut. Pada bab ini juga dibahas tentang logika atas hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari simpulan yang diperoleh, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran untuk mengembangkan penelitian 

lebih lanjut. 


