
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Reformasi Keuangan dan Otonomi Daerah telah merubah iklim 

pelaksanaan pemerintahan daerah. Akuntabilitas dan transparansi mulai 

diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan. Pemda menyusun laporan 

keuangan, BPK mengaudit dan menyampaikan laporan keuangan kepada 

DPRD. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah sebenarnya tidak 

hanya diberikan kepada DPRD sebagai wakil rakyat tetapi juga masyarakat 

secara luas. Informasi anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan Pemda 

seharusnya disampaikan kepada publik melalui media sehingga rakyat dapat 

mengaksesnya.(Puspita,2012)  

 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) disebutkan bahwa pengguna 

laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah, lembaga keuangan 

dan masyarakat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas dalam 

pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kualitas pengungkapan laporan 

keuangan yang diberikan melalui laporan tahunan (annual report). Agar 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami dan tidak 

menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan keuangan harus 

disertai dengan pengungkapan yang cukup (adequate disclosure).  Soemarso 

(2003) terdapat dua kategori pengungkapan yang digunakan untuk 

memberikan informasi kepada stakeholders. Pertama, pengungkapan wajib 
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(mandatory disclosure) berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor 

38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai laporan tahunan bahwa yang 

dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah semua informasi yang harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan 

perundangan yang berlaku. Sedangkan kategori yang kedua yaitu 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), yang berarti pengungkapan 

informasi yang dilakukan secara sukarela oleh suatu entitas tanpa diharuskan 

peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. 

Penelitian terkait dengan pengungkapan laporan keuangan belum 

banyak dilakukan pada laporan keuangan pemerintahan dibandingkan 

perusahaan, disebabkan karena terbatasnya informasi pemerintah yang dapat 

diakses publik dan sulitnya mengembangkan motif yang mendasari 

pengungkapan. Penelitian ini menggunakan pengungkapan dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang bersifat mandatory sehingga lebih mengukur 

ketaatan dibandingkan dengan pengungkapan (Hilmi, 2011). 

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi 

perkembangan perekonomian yang ditandai dengan proses digitalisasi 

pertukaran informasi melalui berbagai media komunikasi yang memanfaatkan 

teknologi informasi. Proses digitalisasi terjadi di hampir semua organisasi 

dikarenakan biaya yang relatif murah ketika menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan dan memudahkan tingkat 

aktivitas entitas ekonomi, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dan 

konvensional (Bonson dan Escobar, 2005 dalam Puspita dan Martani,2012). 
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Ini merupakan salah satu isyarat bahwa pemerintah daerah dituntut untuk 

melaksanakan e-Government. Menurut Inpres No. 3 Tahun 2003 

Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 

Masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, murah, dan mudah. 

Salah satunya adalah melalui website.Website pemerintah daerah dapat 

digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas 

pelaksanaan anggaran dan pemerintah daerah kepada publik. 

Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit 

mengenai memanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi 

kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya adalah PP No. 6 Tahun 

2008, PP No. 3 Tahun 2007, dan Permendagri No. 7A Tahun 2007. Media 

elektronik pada ketiga peraturan yang dimaksud dapat merujuk kepada website 

milik Pemda yang dapat dimanfaatkan Pemda untuk mengungkapkan 

informasi kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan Pemda 

melalui media elektronik adalah: informasi laporan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (PP No. 3 Tahun 2007 dan Permendagri No. 7A Tahun 

2007) dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (PP No. 6 

Tahun 2008). Merujuk pada tiga peraturan tersebut, pengungkapan informasi 

selain informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digolongkan sebagai 

pengungkapan yang bersifat sukarela.(Puspita,2012) 
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Berbagai informasi disajikan dalam website pemda ada yang sekedar 

memberikan informasi umum tentang daerah, tidak banyak juga yang 

memamfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Peran pemerintah 

dalam penyedia layanan publik serta pencapaian tujuan-tujuan pembangunan 

nasional menjadi sangat besar akibat adanya otonomi daerah. Oleh sebab itu 

dibutuhkan adanya sistem pengawas, evaluasi dan pengukuran kinerja yang 

sistematis untuk mengukur pencapaian kemajuan pemda. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah yang memiliki website 

resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi 

lainnya dalam website pemda. Sehingga informasi tersebut dapat 

dimamfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses website tersebut. Selain itu, 

penelitian ini juga mengidentifikasi kinerja dan karakteristik pemda yang 

didalamnya termasuk kompleksitas dan belanja daerah Oleh karena itu, 

berdasarkan latar belakang maka penulis mengambil judul:  

“ANALISIS PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMDA 

TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN DAN KUALITAS 

INFORMASI DALAM WEBSITE PEMDA (STUDI EMPIRIS PADA 

KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI BANTEN DAN JAWABARAT)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

merumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah Rasio PAD berpengaruh terhadap pengungkapan pada website 

pemda? 
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2. Apakah Ukuran Pemda berpengaruh terhadap pengungkapan pada website 

pemda? 

3. Apakah Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh terhadap pengungkapan 

pada website pemda?  

4. Apakah Belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan website 

pemda? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memberikan informasi secara empiris tentang: 

1. Rasio PAD berpengaruh terhadap pengungkapan pada website pemda  

2. Ukuran Pemda berpengaruh terhadap pengungkapan pada website pemda  

3. Kompleksitas Pemerintahan berpengaruh terhadap pengungkapan pada 

website pemda 

4. Belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan website pemda 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

ini 

1. Bagi Pemerintah daerah Banten dan Jawa Barat 

Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas website 

pemda sebagai bentuk akuntabilitas dan transaparansi kepda masyarakat 

dan pemerintah pusat. 
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2. Bagi Akademisi  

Bagi pihak bermanfaat sebgai sumber pemikiran dan informasi penelitian 

lebih mendalam. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk sedikit memperoleh gambaran permulaan hasil skripsi ini, maka perlu 

dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi mengenai teori yang mendasari penelitian ini, teori yang 

berupa pengertian dan definisi dari kutipan buku yang berkaitan dengan 

penelitian serta beberapa literature yang berhubungan dengan penelitian. 

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi 

dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang inti atau pokok dari penelitian yang dilakukan 

membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data penelitian, dan 

interpretasi penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran-saran untuk pihak yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




