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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia 

semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan 

pada pemerintah daerah (Rukmi, 2013). Selain itu, maraknya globalisasi yang 

menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap 

pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan 

mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. 

Dalam konteks pemerintahan daerah, peraturan pemerintah tentang 

pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar 

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Febrian, 2015). 

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal 

ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya 

kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan 

yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Laporan Keuangan 

yang dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan
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yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami (Yuliani et al, 2010). 

Sumber Daya Manusia adalah pilar penyangga utama 

sekaliguspenggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi 

tujuannya. Suatu sistem yang baik tidak akan berjalan dengan baik apabila 

tidak ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai, khususnya 

kualitas pribadi sumber daya manusia yang terdiri dari potensi pendidikan, 

pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014). Dalam penelitian Febrian (2015) 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

Rustam (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia 

tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

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. 

Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan 

reliabilitas, objektivitas informasi, dan mencegah inkonsistensi dan 

memudahkan proses audit laporan keuangan. Hal ini selaras dengan penelitian 

Febrian (2015) yang memperoleh hasil sistem pengendalian intern 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan 

penelitian M. Ali (2015) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga peneliti 

tertarik untuk menguji ulang terkait dengan sistem pengendalian intern. 
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Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan 

pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola 

keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai penerapan 

standar akuntansi pemerintahan telah dilakukan oleh Daniel Kartika (2013) 

yang memperoleh hasil penerapan sap berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan dan penelitian M. Ali (2015) yang memperoleh 

hasil sebaliknya yaitu penerapan sap tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

Penelitian yang mengkaji hubungan kompetensi sumber daya 

manusia, sistem pengendalian intern, dan penerapan sap antara lain Febrianet 

al. (2015),M. Ali et al. (2015) dan Daniel Kartika et al. (2013). Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah menghilangkan variabel independen 

teknologi informasi, rekonsiliasi, peran ppk-skpd dengan menambahkan 

variabel independen penerapan standar akuntansi pemerintahan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil 

judul “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, 

SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENERAPAN STANDAR 

AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN 

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD 

Kota Surakarta)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap 

kualitaslaporan keuangan pemerintah daerah? 

2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas 

laporankeuangan pemerintah daerah? 

3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh 

terhadapkualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitaslaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

2. Menganalisis sistem pengendalian intern terhadap kualitas 

laporankeuangan pemerintah daerah. 

3. Menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapatmemberikan manfaat kepada berbagai pihak 

antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor 

publik yang sesuai dengan teori yang telah diperoleh dalammasa 

perkuliahan dan mewujudkannya dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.  

2. Bagi Penulis Lain 

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung yang digunakan dalam 

penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih luas 

mengenai bidang akuntansi sektor publik. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan 

dengan sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan penerapan 

standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah saerah. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi 

landasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, serta pengembangan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang jenis penelitian, penentuan 

populasi dan sampel beserta teknik pengambilan sampel 

yang digunakan, jenis data dan sumber data, variabel 

penelitian yang akan digunakan, metode analisis data 

yang digunakan. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek 

penelitian,analisis data beserta pembahasan dari hasil 

penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

 Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, 

dan saran untuk penelitian selanjutnya. 


