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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, menyebabkan 

kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada 

masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. 

Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan 

informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik. Akuntabilitas publik 

adalah suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan berusaha untuk 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

kepada pihak yang memberikan amanah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan. Menurut mahmudi (2011:143), laporan keuangan 

merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian 

informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut 

sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas 

jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yaitu 
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relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Untuk dapat memenuhi 

karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah 

daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan 

pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh 

karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki 

kompetensi yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, 

maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai.  

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh laporan keuangan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 yaitu 

penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menyusun 

anggaran, pelaksanaan anggaran, dan Pelaporan Keuangan Daerah.” Peraturan 

Menteri Dalam Negeri nomor 51 Tahun 2010 tentang pedoman pengawasan 

penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2011 pasal 8 menyebutkan bahwa 

“Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk 

mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi 

organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan”. 

Pengendalian internal juga sangat diperlukan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai 
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dengan otorisasi yang memadai, memberikan keyakinan yang memadai atas 

keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Selain itu, 

pengawasan keuangan daerah juga sangat berperan. Melalui pengawasan, 

diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan 

untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. 

Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan daerah “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan”. 

Sapitri, Purnamawati dan Sujana (2015) menjelaskan bahwa kualitas 

laporan keuangan akan meningkat apabila didukung oleh pegawai yang 

memahami standar akuntansi keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus 

melibatkan pegawai yang mengerti dan memahami bagaimana proses dan 

pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang 

berlaku. Menurut Andini dan Yusrawati (2015), untuk menghasilkan laporan 

keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan 

kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasi 

tentang pemerintahan.  

Pemanfaatan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan 

kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian Megayanti, Adiputra, dan 

Sinarwati (2015: 10),  pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemanfaatan teknologi akan meningkatkan keterandalan pelaporan 
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keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan juga sangat tergantung pada 

pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu instransi pemerintah. Krismiaji 

(2005: 218) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah rencana 

organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, 

menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki 

efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Pengendalian 

internal yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan atau 

ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data 

akuntansi menjadi tidak kompeten. 

Primayana, Atmadja, dan Darmawan (2014) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa pengendalian internal akuntansi berpengaruh positif 

signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal 

ini berarti bahwa semakin baik pengendalian internal akuntansi yang ada maka 

pemerintah daerah juga akan semakin baik dalam menghasilkan pelaporan 

keuangan yang handal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

dari Nuryanto dan Afiyah (2013), pengendalian internal berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 

Pengawasan merupakan faktor yang cukup penting dalam mendapatkan 

kualitas laporan keuangan daerah yang baik, melalui pengawasan tercipta suatu 

aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh 

mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan 

dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan kerja tersebut. Pujiswara, Herawati dan Sinarwati (2014: 3) 
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menjelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka 

sistem pengendalian internal bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang 

wajar terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan organisasi, 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akuntabilitas 

pengeloaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. 

Primayana, Atmadja, dan Darmawan (2014) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif 

signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti 

bahwa semakin baik pengawasan keuangan daerah maka akan meningkatkan 

kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan yang menjadi 

lebih andal. Pengawasan keuangan daerah yang baik akan berguna untuk 

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, juga untuk mengambil 

tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya pada 

pemerintah daerah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam 

mencapai tujuan pemerintahan yang baik dalam hal ini tercermin dalam 

pelaporan keuangan yang andal. 

Pemerintah kabupaten Banjarnegara meraih predikat opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014. Ini adalah kali keempat 

secara berturut-turut Banjarnegara mendapat predikat bergengsi terkait 

kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut pada Rabu 

(27/5/2015), Banjarnegara bersama tiga kabupaten lain, yakni Blora, Pemalang, 

dan Wonogiri diundang ke kantor BPK perwakilan Jawa Tengah untuk 
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penyerahan hasil penilaian BPK. Namun hanya dua kabupaten, yakni 

Banjarnegara dan Blora yang mendapat predikat WTP (Bambang, 2015)  

Opini WTP yang diperoleh sesuai dengan ketentuan BPK yang ditinjau 

dari: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan 

pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, (4) 

efektifitas pengendalian internal Sesuai peraturan pemerintah dengan 

dipakainya accrual basis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten 

Banjarnegara memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan pengembangan program 

aplikasi sistem informasi manajemen daerah ini adalah: (1) Menyediakan data 

base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset 

daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat 

digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. (2) 

Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada 

manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan 

untuk mengambil keputusan. (3) Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai 

tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 prinsip akuntansi dan 

pelaporan salah satunya terdapat prinsip penyajian wajar. Laporan keuangan 

menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo 

anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan 

perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian 

wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan 
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ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Namun pada 

kenyataanya di Kabupaten Banjarnegara laporan anggaran 2016 belanja daerah 

lebih besar dari pada pendapatannya. 

Berdasarkan hasil pra survei terkait dengan kualitas laporan keuangan 

diketahui bahwa ada beberapa kantor yang hanya satu komputer yang terhubung 

internet. Pegawai kurang mendapatkan sosialisasi aplikasi terbaru dan pegawai 

juga kurang dalam mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan untuk 

membantu penguasaan dan pengembangan keahlian pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. Kapasitas sumber daya manusia yang rendah dalam 

mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang menyebabkan tumbang 

tindih jabatan/rangkap jabatan seperti yang terjadi di salah satu kantor OPD di 

Banjarnegara. Hal ini mengidentifikasikan masih kurangnya kompetensi 

sumber daya manusia, dan lemahnya pengedalian internal 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memilih Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai objek untuk melakukan 

penelitian terhadap masalah yang disebutkan yaitu mengenai Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah. Hasil penelitian tersebut penulis tuangkan ke dalam laporan 

tugas akhir yang berjudul: “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA 

MANUSIA, PENGENDALIAN INTERNAL, TEKNOLOGI 

INFORMASI, DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH 

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banjarnegara)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan  di OPD Kabupaten Banjarnegara? 

2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan  di OPD Kabupaten Banjarnegara? 

3. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara  ? 

4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas 

laporan keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara. 

3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan 

keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengawas keuangan daerah terhadap kualitas 

laporan keuangan di OPD Kabupaten Banjarnegara.  
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D.  Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat 

menyajikan laporan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku tanpa mengurangi kualitas laporan keuangan tersebut dengan syarat 

normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran dan masukan-masukan yang berguna dalam peningkatan kinerja 

pegawai dan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah.   

2. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan 

referensi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian lebih lanjut mengenai 

masalah yang sama, serta dapat menambah pengetahuan pembaca dan 

sebagai bahan kepustakaan. 

 

 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang mempunyai sistematika 

penulisan tersetruktur, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi uraian tentang teori persepsi, 

akuntansi keuangan pemerintah daerah, kalitas laporan keuangan daerah, 

kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, teknologi informasi 

pengawasan keuangan daerah, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, 

dan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian, Bab ini berisi uraian tentang waktu dan 

wilayah penelitian di OPD Kabupaten Banjarnegara, jenis penelitian kuantitatif, 

populasi seluruh OPD di Kabupaten Banjarnegara, sampel  37 OPD di 

Kabupeten Banjarnegara, teknik pengambilan sampel dengan rumus slovin, 

data dan sumber data primer, teknik pengumpilan data kuisioner, variabel 

penelitian kompetensi sumber daya manusia; pengendalian internal; teknologi 

informasi; pengawasan keuangan daerah; kualitas laporan keuangan daerah, 

definisi operasional variabel, dan teknik analisis data 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, Berisi uraian tentang gambaran 

umum penelian, Sejarah dan Perkembangan OPD Kabupaten Banjarnegara, visi 

dan misi, struktur organisasi OPD Kabupaten Banjarnegara, pengujian dan hasil 

analisis data, deskripsi data  dan analisis data ,pembahasan hasil analisis data 

yang terdiri dari Pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisis. 

BAB V Penutup, Berisi uraian tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran. 
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