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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan yang handal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik penyajian 

jujur, dapat diverifikasi dan netralitas. Penyajian jujur, yaitu informasi 

menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Dapat 

diverifikasi yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, 

dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, 

hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Netralitas yaitu 

informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan 

pihak tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). 

Informasi berupa laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai 

adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila 

informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami 

oleh para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, 

dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik 

kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah 

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Fenomena menunjukkan bahwa Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa 
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Pengecualian (WTP) masih relatif sedikit (Sudiarianti, 2015). Masih sedikitnya 

LKPD yang memperoleh opini WTP di Indonesia menjadi suatu fenomena 

penting untuk dianalisis, mengingat capaian LKPD masih dibawah target 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang 

menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014 (Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester I BPK RI, Tahun 2015). 

Berdasarkan data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 

I Tahun 2015 atas 504 LKPD kabupaten/Kota tahun 2014 menunjukkan opini 

WTP diberikan atas 251 entitas termasuk entitas dengan opini WTP-Dengan 

Paragraf Penjelas (DPP) (40,89%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

atas 230 entitas (45,64%), opini Tidak Wajar (TW) atas 4 entitas (0,79%) dan 

opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 19 entitas (3,77%) (Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester I BPK RI, Tahun 2015). Berdasarkan fakta tersebut, maka 

diketahui masih terdapat permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan. 

Penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014), 

Suparman (2014), Primayana (2014), Karmila (2014), Sapitri (2015), Azlan 

(2015) dan Komarasari (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan 

laporan keuangan adalah kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), 

pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yang belum optimal dan lemahnya 

penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai faktor 

penyebab tidak tercapainya opini WTP seperti yang ditargetkan pemerintah. 
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Kompetensi SDM merupakan faktor terpenting dalam menciptakan 

laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) adalah manusia (Indriasih, 2014). Kapasitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi 

secara bersama-sama memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah (Sapitri, 2015). Kualitas SDM 

berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah, karena semakin baik Kualitas SDM maka semakin baik pula keterandalan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah (Anggraeni, 2014). Hasil penelitian yang 

belum mendukung adalah penelitian Karmila (2014) memberikan bukti empiris 

bahwa kapasitas SDM tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena 

kondisi SDM di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan belum mendukung. 

Hasil penelitian Syaripudin (2014) juga menyatakan bahwa kompetensi SDM 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.  Hasil penelitian serupa 

dilakukan oleh Fikri, Inapty, Martiningsih (2015) yang menyatakan bahwa 

kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan 

keuangan pemerintah.  

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), 

perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic 

commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Hullah, 2012: 

11). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan 

software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai 

teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu 
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komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan 

kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu 

yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Penggunaan teknologi 

informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Menurut Suparman 

(2014: 3) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) 

pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 

secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar 

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di 

seluruh wilayah Indonesia.  

Hasil penelitan Suparman (2014), Primayana (2014), Karmila (2014), 

Sapitri (2015), Azlan (2015) dan Komarasari (2017) menyatakan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya adalah penelitian Anggraeni (2014) yang menemukan bukti empiris 

bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi 

informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena teknologi informasi yang tidak 

atau belum dimanfaatkan secara optimal, kurangnya ketersediaan komputer yang 

memadai, penggunaan jaringan internet yang belum optimal, serta 

pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya yang tidak 

sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin 

mahal dan tidak dapat mendukung penyajian pelaporan keuangan yang handal 

(Anggraeni, 2014). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
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tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota 

Semarang (Setyowati dan Isthika, 2014). 

Pengendalian internal dibangun dari lima komponen sebagai berikut: (a) 

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

informasi dan komunikasi; serta (e) pemantauan (Arens, 2014: 345). Laporan 

keuangan pemerintah yang disajikan harus berdasarkan SPIP yang memadai dan 

sesuai dengan SAP. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan 

signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Buleleng (Primayana, 2015). Semakin tinggi tingkat penerapan sistem 

pengendalian intern, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah (Komarasari, 2017). Namun terdapat beberapa penelitian yang 

menunjukan hasil yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Karmila 

(2014), menunjukan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap keterhandalan 

laporan keuangan. Sistem pengendalian intern akuntansi tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah (Anggraeni, 2014). 

Berdasarkan temuan dan fenomena yang telah diuraikan diatas dapat 

dilihat adanya kontradiksi atau perbedaan antara temuan dengan hasil-hasil 

penelitian terdahulu, sehingga peneliti akan menguji: “Pengaruh Kualitas Sumber 

Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian 

Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan (Studi di Badan 

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh yang positif signifikan kualitas sumber daya manusia 

terhadap keterandalan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta? 

2. Apakah ada pengaruh yang positif signifikan pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap keterandalan laporan keuangan pada Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta? 

3. Apakah ada pengaruh yang positif signifikan sistem pengendalian intern 

akuntansi terhadap keterandalan laporan keuangan pada Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kualitas sumber daya manusia 

terhadap keterandalan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. 

2. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap keterandalan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. 

3. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh sistem pengendalian intern 

akuntansi terhadap keterandalan laporan keuangan pada Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.  Bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Surakarta 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta akan memperoleh sumbangan 

pemikiran tentang pentingnya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan transparansi terhadap 

keterandalan pelaporan keuangan.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang di 

bidang yang sama. 

 


