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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintah yang baik, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat 

diartikan sebagai 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 (Mardiasmo, 2002).  

Salah satu wujud dari bentuk pertanggungjawaban dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah adalah dengan menyampaikan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya 

diperlukan karakteristik kualitatif dan unsur pembentuk kualitas informasi 

yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai 

nilai informasi dan manfaat.  

Karakteristik yang dimaksud adalah laporan keuangan harus relevan 

yaitu informasi di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan 

memprediksi masa depan, andal yaitu laporan keuangan bebas dari kesalahan 
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yang disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, dapat dibandingkan yaitu 

laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umunya untuk mengidentifikasi 

kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, serta untuk mengevaluasi posisi 

keuangan, dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna.  

Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keterandalan 

pelaporan keuangan pemerintah, yaitu kapasitas sumber daya manusia, 

pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan 

daerah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), asimetri informasi, 

dan komitmen organisasi. 

Sumber daya manusia merupakan elemen utama dibandingkan dengan 

yang lain, seperti modal dan teknologi. Tantangan yang dihadapi oleh 

perusahaan baik swasta maupun pemerintahan seperti perubahan lingkungan 

bisnis dan lingkungan kerja, menghendaki harus melakukan pengembangan 

sumber daya manusia agar tidak terjadi keusangan kemampuan sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas. Menurut Susilo (2002), sumber daya 

manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda 

organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuannya. Kapasitas atau 

kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau 

individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya 
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secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan 

pencapaian kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan 

hasil-hasil (outcomes) (Lismawati, 2012). 

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 30 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern 

(SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi 

tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam 

menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem 

pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi 

dan  mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan 

(I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra, 2014). 

Hal lain yang mempengaruhi keterandalan laporan keuangan 

pemerintah daerah adalah perlunya optimalisasi pemanfaatan kemajuan 

teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen 

dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu 

dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Dalam penjelasan PP No.56 

Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 

berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan 

menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. 

Pengawasan keuangan daerah dapat membantu pemerintah dalam 

mengontrol kegiatan-kegiatan SKPD dalam menggunakan anggaran dan 
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menyusun laporan keuangan. Pengawasan keuangan dalam lingkup 

pemerintahan penting dilakukan agar tidak terjadi hal-hal atau kecurangan-

kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan itu sendiri. Apabila 

fungsi dari pengawasan ini dijalankan dengan baik oleh pemerintah maka 

sedikit sekali terjadi kemungkinan akan adanya kecurangan serta kesalahan-

kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah (Fransiska, 2015). 

Selain itu penerapan Standar Akuntansi juga menjadi faktor penentu 

lain dalam penyajian laporan keungan. Menurut Anis Chairil dan Imam 

Ghozali (2003) dalam Heni Nurani dan Euis Eti Sumiyati (2014), ada 

beberapa alasan yang menyebabkan penerapan standar akuntansi memiliki 

peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu alasan 

tersebut adalah memberikan informasi akuntansi kepada pemakai tentang 

posisi keuangan, hasil usaha, dan informasi tersebut diasumsikan jelas, 

konsisten, dan dapat dipercaya. 

Asimetri informasi adalah perbedaan informasi yang dimiliki atasan 

dan bawahan. Atasan sebagai pemegang kuasa anggaran kemungkinan 

memiliki informasi yang lebih akurat jika dibandingkan dengan bawahan atau 

mungkin sebaliknya (Dinni, 2008 dalam Megayanti, dkk, 2015). Bila terjadi 

asimetri informasi, maka kesempatan manajemen untuk melakukan 

manipulasi laporan keuangan akan semakin besar dan manajemen akan 

menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi 

untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan 

dan lainnya. 
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Komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan sejauh mana 

seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya 

berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja 

yang tinggi berarti pemihakan seorang pada pekerjaannya yang khusus, dan 

komitmen organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang 

mempekerjakannya. Dengan demikian adanya komitmen organisasi akan 

mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah  

yang reliabel (Fransiska, 2015). 

Jika faktor-faktor tersebut diterapkan dalam penyusunan pelaporan 

keuangan maka laporan yang dihasilkan pemerintah dapat memenuhi 

karakteristik kualitatif andal. Namun pada kenyataannya, keterandalan 

merupakan unsur nilai informasi yang sering terjadi masalah. Hal ini terbukti 

dengan adanya laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap laporan 

keuangan pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2015. Meskipun telah 

memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, BPK masih menyoroti 

adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan 

keuangan, antara lain: (1) pertanggungjawaban UP/GU/TU dan verifikasi SPJ 

belum sepenuhnya sesuai ketentuan; (2) pengelolaan kas, pengelolaan pasar, 

dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai; (3) harga penjualan 

produksi usaha daerah berupa benih ikan dan ikan konsumsi tidak sesuai 

dengan Perda; dan  (4) pengendalian atas realisasi belanja hibah dan bantuan 

sosial tidak memadai.  
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Selain itu, BPK juga masih menemukan adanya ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, 

antara lain: kelebihan pembayaran tunjangan anakdan tunjangan beras, 

tunjangan PPh Pasal 21, pembayaran belanja perjalanan dinas, serta kelebihan 

pembayaran atas enam paket pekerjaan dan denda atas keterlambatan 

pekerjaan yang belum dikenakan. Hal tersebut membuktikan bahwa masih 

terdapat kasus penyimpangan dan ketidaksesuaian data laporan keuangan 

serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan pembuatan laporan 

keuangan pemerintah daerah (BPK, RI).  

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti akan menggunakan 

judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Temanggung? 

2. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung? 
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3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Temanggung? 

4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Temanggung? 

5. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh 

terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Temanggung? 

6. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung? 

7. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keterandalan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya 

manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Temanggung. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Temanggung. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Temanggung. 
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4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan keuangan daerah 

terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Temanggung. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan SAP terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Temanggung. 

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Temanggung. 

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Temanggung. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Sebagai wacana bagi perkembangan studi akuntansi pada 

organisasi sektor publik secara khusus sektor pemerintah mengenai 

konsep yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan di instansi 

pemerintah serta sebagai pertimbangan untuk melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya. 
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2. Bagi Pemerintah Daerah 

Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan 

laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3. Bagi Masyarakat Sebagai Stakeholder Eksternal 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat 

keandalan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dan 

mendorong agar lebih berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong 

peningkatan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

E. Sistematika Penulisan 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini terbagi dalam lima bab. Adapun 

sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan.    

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka 

yang membahas mengenai konsep relevan yang mendukung 

dalam penelitian ini, antara lain: kapasitas sumber daya 

manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi 

informasi, pengawasan keuangan daerah, penerapan sistem 



10 
 

akuntansi pemerintahan, asimetri informasi, komitmen 

organisasi, keterandalan pelaporan keuangan daerah, 

kerangka teoritis, penelitian terdahulu dan perumusan 

hipotesis, serta model penelitian. 

BAB III   METODE PENELITIAN  

Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian, populasi 

dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukuranya, juga metode analisis data. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan disajikan dan dijelaskan mengenai 

deskripsi objek penelitian, deskripsi data, analisis data, 

serta pembahasan hasil penelitian 

BAB V   PENUTUP  

Penutup terdiri atas kesimpulan, keterbatasan mengenai 

penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

 


