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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi 

informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik 

internal maupun eksternal (Mahsun, Sulistiyowati dan Purwanugraha, 2011:115). 

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan adalah 

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara atau daerah selama 

suatu periode. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi 

yang telah dilakukan. Namun seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga 

dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas laporan keuangan. 

Untuk itu, penyajian laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif 

sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu 

relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.  

Laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki 

apabila memiliki keempat karakteristik kualitatif diatas, hal ini merupakan 

prasyarat normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan 

yakin dalam mengambil keputusan karena didasarkan pada informasi yang telah 

dipersiapkan dengan baik, disetujui, dan diaudit secara transparan, dapat 
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dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh 

mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur. Hal ini berarti 

bahwa  kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari 

laporan tersebut. 

Pemerintah berkewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai alat 

pengendalian, evaluasi kerja, sebagai salah satu pertanggungjawaban dan sebagai 

dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu pemerintah diharuskan membuat 

laporan keuangan yang berkualitas agar para pemakai laporan keuangan 

(stakeholder) dapat memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan 

tersebut. Karena jika laporan keuangan pemerintah buruk dapat menimbulkan 

implikasi yang negatif, salah satunya yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat 

dalam pengelolaan dana publik (pemerintah)  dan kualitas keputusan menjadi buruk. 

Masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah daerah yang belum 

menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih terdapat 

penyimpangan-penyimpangan, hal ini mendorong meningkatnya tuntutan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menerapkan 

akuntabilitas publik yaitu melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan 

keuangan yang dilaksanakan secara periodik. Tuntutan dilaksanakannya 

akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem 

pencatatan dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh dapat 

berkualitas. 

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan SDM yang 

kompeten dan memahami aturan  penyusunan laporan keuangan dengan standar 
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akuntansi pemerintahan. Menurut Ihsanti (2014) kompetensi SDM adalah 

kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara 

efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan 

keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari 

seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang 

sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas 

yang bersangkutan (Wati dkk, 2014).     

Tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah dihasilkannya laporan 

keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan 

tersebut. Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan 

diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik, salah satunya 

dengan menerapakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 

2004 dan selanjutnya di ganti dengan PP NO 71 Tahun 2010, yang bertujuan 

supaya pemerintah daerah dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan secara 

transparan dan akuntabilitas setiap rupiah dana yang di terimah dari masyarakat. 

Penerapan Sistem Akuntansi yang baik tentunya secara konsep dapat berperan 

untuk menghasilkan suatu laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas 

yang di tandai dengan variabel adanya atau minimal kesalahan pencatatan, 

kecurangan, ketidak patuhan terhadap hukum dan pada akhirnya di wujudkan 

dengan opini dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta memenuhi 

kriteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan di bandingkan. 
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Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu 

serangkaian dari prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 

dapat di lakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Standar 

Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan 

untuk sektor pemerintahan yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Teknologi informasi merupakan komponen penting bagi keberhasilan 

organisasi, tidak terkecuali organisasi disektor pemerintahan. Untuk mewujudkan 

kinerja pemerintah yang baik, dilakukan upaya dengan menerapkan aplikasi tentang 

pengelolaan keuangan negara atau daerah. Proses penerapan aplikasi ini 

membutuhkan suatu sistem informasi keuangan. Sistem informasi merupakan 

serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi 

dan didistribusikan ke para pengguna (Cindy and Ros, 2014). 

Adapun Sistem Pengendalian Intern  yang merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan 

Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah 

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien,keandalanpelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan 

terhadapperaturan perundang-undangan.  Unsur sistem pengendalian intern dalam 



5 

 

 

Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang 

telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi: 

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 

komunikasi, serta pemantauan. 

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki 

kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna 

informasi laporan keuangan.Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan 

keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui 

bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu 

jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri, 

penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak 

dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang 

memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.  

  Tujuan umum laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2009) 

adalah memberikan informasi yan diperlukan untuk pengelolaan,efisien dan 

ekonomis atas suatu kegiatan operasi dan melakukan alokasi sumberdaya kepada 

organisasi yang dipercaya serta memberikan informasi yang dapat digunakan oleh 

manajer untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan 

secara tepat dan efisien. Laporan keuangan pemerintah yang baik menurut 

Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik 

yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh As Syifa 

Nurillah (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

peneliti menambah  satu variabel  yaitu Kompetensi Staf. Penelitian ini akan 

dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah,  oleh karena itu judul penelitian ini 

adalah “Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia, Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem 

Pengendalian Intern Dan Kompetensi Staf Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pada SKPD Surakarta? 

2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Surakarta? 

3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pada SKPD Surakarta? 

4. Apakah Sitem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pada SKPD Surakarta? 

5. Apakah Kompetensi Staf berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada 

SKPD Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan yang dihadapi, tujuan penelitian adalah : 
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1. Untuk menganalisis kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 

keuangan pada SKPD Surakarta. 

2. Untuk menganalisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Surakarta. 

3. Untuk menganalisis Pemanfaatan Teknologi Informasi  terhadap kualitas laporan 

keuangan pada SKPD Surakarta. 

4. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Intern  terhadap kualitas laporan 

keuangan pada SKPD Surakarta. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Staf terhadap kualitas laporan 

keuangan pada SKPD Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran dan referensi untuk akademisi dan juga profesi dalam 

rangka mengakaji serta mengembangkannya permasalahan yang terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini dapat memberikan gagasan tentang kompetensi sumber 

daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem 

pengendalian intern pemerintah sebagai langkah perbaikan bagi pemerintahan 

masing-masing daerah dalam kualitas laporan  keuangan yang dihasilkan. 
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b. Bagi Masyarakat Umum 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran informasi yang akan 

digunakan sebagai penilaian terhadap kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan 

penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang 

sebelumnya. 

d. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk 

menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang 

berkaitan dengan pemerintah daerah. 
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E. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penelitian yang 

baik, teratur dan terperinci. Sistematika penulisan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB I: Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III: Metode Penelitian 

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional 

penentuan populasi dan sampel, data dan sumber data, 

pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan. 

BAB IV: Hasil  Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, 

analisis, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V: Penutup 

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan 

yang meurpakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam 

pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran-saran dan 

keterbatasan berdasarkan hasil penelitian. 




