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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Reformasi  keuangan  pemerintah  yang  dilaksanakan  pada  awal  

tahun  2000  berdampak meningkatnya  tuntutan  masyarakat  akan  suatu  

pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa. Paradigma baru  tersebut  

mewajibkan  setiap  satuan  kerja  termasuk  pemerintah  daerah  untuk 

mempertanggungjawabkan  keuangan  daerah  secara  transparan  kepada  

publik  dalam  bentuk  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD) yang  

berkualitas. Laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah laporan keuangan 

yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat 

dipahami (PP No. 71, 2010), sehingga dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi penggunannya. 

Era  globalisasi  dunia,  ditandai  dengan  munculnya  kesepakatan  

ekonomi regional diantaranya disetujuinya pembentukan masyarakat ekonomi 

Asean (Asean Ecomony Community) yang dilaksanakan pada  tahun  2015.  

Untuk  itu,  pemerintah  Indonesia  perlu  menyiapkan  pengelolaan keuangan  

Negara  dalam menghadapi kondisi tersebut.  Oleh karena itu pemerintah 

Indonesia menetapkan  otonomi daerah yang telah dicanangkan  oleh  

pemerintah  menuntut  pemerintahan  pusat  ataupun  daerah  untuk 

menghasilkan  informasi yang  transparan dan akuntabel. UU No. 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  

Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.  24  tahun  2005  tentang  Standar 
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Akuntansi  Pemerintahan  serta  PP  No. 71 tahun  2010  tentang  Standar  

Akuntansi  Pemerintahan.  Dengan  adanya  aturan  ini  maka  pemerintahan 

pusat/daerah  dituntut  untuk  dapat  mewujudkan  dan  meningkatkan 

akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  mengelola keuangan daerah. 

Mardiasmo (2002) dalam Wulandari (2014) menjelaskan, pemerintah 

berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan  

untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  oleh  pihak-

pihak berkepentingan.  Informasi  keuangan digunakan  untuk : (a) 

membandingkan kinerja  keuangan  aktual  dengan  yang  dianggarkan, (b) 

menilai  kondisi  keuangan dan  hasil–hasil operasi, (c) membantu  

menentukan  tingkat  kepatuhan  terhadap peraturan  perundangan  yang  

terkait  dengan  masalah  keuangan  dan  ketentuan lainnya,  serta, (d) 

membantu  dalam  mengevaluasi  efisiensi  dan  efektivitas.  

Akuntabilitas pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan 

pertanggungjawaban  mengenai  integritas keuangan,  pengungkapan  dan 

ketaatan terhadap  peraturan  perundang–undangan. Menurut LAN (2000) 

dalam Wulandari (2014) sasarannya  adalah laporan  keuangan  yang 

mencakup  penerimaan,  penyimpanan  dan pengeluaran  keuangan  instansi  

pemerintah daerah. Instrumen  utama  dari akuntabilitas pengelolaan  

keuangan daerah adalah  anggaran pemerintah  daerah,  data yang  secara  

periodik  dipublikasikan,  laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan 

umum lainnya yang disiapkan oleh agent yang  independen.  Anggaran  

tahunan  secara khusus  mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana 
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publik, sehingga proses penganggaran secara  keseluruhan  menjadi relevan  

untuk  manajemen  fiskal  dan  untuk melaksanakan  akuntabilitas  

pengelolaan keuangan  dan  pengendalian  pada berbagai tingkat operasi. 

Selain  adanya  akuntabilitas  dalam  siklus  anggaran,  transparansi 

anggaran  juga  diperlukan  untuk  meningkatkan  pengawasan.  Transparansi 

merupakan salah satu prinsip good governance . Transparansi dibangun atas 

dasar  arus  informasi  yang  bebas,  seluruh  proses  pemerintahan,  lembaga-

lembaga dan  informasi  perlu  dapat  diakses  oleh  pihak–pihak yang 

berkepentingan,  dan  informasi  yang  tersedia  harus  memadai  agar  dapat 

dimengerti dan dipantau. 

Standar Akuntansi Pemerintah  merupakan  prinsip-prinsip  akuntansi  

yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan LKPD    (PP  Nomor  71  

Tahun  2010)  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya  

meningkatkan kualitas  LKPD  di  Indonesia. Menurut Riana (2013) dalam 

Sudiarianti, dkk (2015) standar Akuntansi Pemerintah  mewajibkan  setiap 

entitas  pelaporan  termasuk  pemerintah  daerah  untuk  melaporkan  upaya-

upaya  yang  telah  dilakukan serta  hasil  yang  dicapai  dalam  pelaksanaan  

kegiatan  secara  sistematis  dan  terstruktur  pada  suatu periode  pelaporan  

untuk  kepentingan  akuntabilitas,  manajemen,  transparansi,  keseimbangan  

antara generasi  dan  evaluasi  kinerja.  Menurut Zeyn (2011) dalam 

Sudiarianti, dkk (2015) penerapan  SAP  oleh  pemerintah  daerah  akan  

menghasilkan  laporan keuangan yang berkualitas dan mengandung informasi 

yang berguna. 
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Bodnar dan Hoopwod (2010) dalam Sudiarianti, dkk (2015) 

menjelaskan, sistem Pengendalian Intern  merupakan  suatu  sistem  yang 

dirancang  sedemikian  rupa,  baik  pada  pemerintah  pusat maupun  

pemerintah  daerah  untuk  menciptakan  keandalan  laporan  keuangan,  

meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  dalam  pemerintahan,  pengamanan  

aset  negara    dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan. 

Pengendalian internal dibangun dari lima komponen diantaranya: (a) 

lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) aktivitas pengendalian; (d) 

informasi dan komunikasi;  serta (e) monitoring (PP Nomor 60 tahun 2008. 

Menurut Arens (2012) dalam Sudiarianti, dkk (2015) komponen pengendalian  

intern  dirancang  dan  diimplementasikan oleh manajemen untuk memastikan 

bahwa tujuan  pengendalian  internal  akan  tercapai. Gubernur, Bupati  dan 

Walikota selaku kepala daerah wajib melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (PP 60 tahun 2008) serta 

menyampaikan LKPD yang disusun dengan mengikuti SAP yang telah 

diterima secara  umum  (Kawedar,  2010) dalam  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul ”PENGARUH 

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PENERAPAN STANDAR 

AKUNTANSI PEMERINTAH DAN PENERAPAN SISTEM 

PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN 

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada SKPD 

KabupatenSukoharjo)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

SKPD mengeluarkan suatu laporan keuangan harus berkualitas dan 

mengandung informasi yang berguna. Agar laporan keuangan tersebut bersifat 

andal, efektif, dan efisien sesuai tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang atau hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah akuntabilitas, transparansi, penerapan 

standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem pengendalian intern. 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka 

perumusan masalah yang akan dianalisis adalah bagaimana pengaruh 

akuntabilitas, transparansi, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan 

penerapan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini  bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah Sukoharjo. 

2. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah Sukoharjo. 

3. Menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah Sukoharjo. 

4. Menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian manajemen 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sukoharjo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini juga termasuk untuk memberikan manfaat bagi 

pihak yang memerlukan, termasuk dari pihak SKPD Sukoharjo dan publik sebagai 

pembacanya, adapun manfaatnya sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan 

referensi pada penelitian dibidang kualitas laporan keuangan guna 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kualitas laporan keuangan 

yang ada di SKPD daerah Sukoharjo. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya 

yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, penerapan standar 

akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

pengetahuan ilmu akuntansi khususnya kualitas laporan keuangan, dan 

dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini saya harapkan Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan saya yang telah saya peroleh dibangku kuliah Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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b. Bagi SKPD Sukoharjo 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan dasar sebagai acuan dalam meningkatkan mutu kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah Sukoharjo. 

c. Bagi kepala entitas, akuntan, dan bagian bendahara/penganggaran 

SKPD Kabupaten Sukoharjo 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan hal-hal yang 

meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah bagi 

para kepala entitas, akuntan, dan bagian bendahara/penganggaran 

SKPD Kabupaten Sukoharjo, serta bisa memberikan motivasi lebih 

kepada mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti 

empiris tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, penerapan standar 

akuntansi pemerintah dan penerapan sistem pengendalian intern 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga pada 

hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

para kepala entitas, akuntan, dan bagian bendahara/penganggaran 

SKPD Kabupaten untuk lebih profesional lagi dalam menjalankan peran 

mereka sebagai penyedia informasi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, 

masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan 

dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar 

acuan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini Membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang 

variabel penelititan dan definisi operasional, metode penelitian, metode 

pengambilan sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, teknik 

pengambilan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis 

hasil pengujian sampel. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atas hipotesis 

yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan 

tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumya, keterbatasan penelitian serta saran bagi 

penelitian berikutnya. 


