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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Akuntansi  sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat 

pesat. Saat ini perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang 

dilakukan oleh pemerintah, perusahaan milik negara / daerah, dan berbagai 

organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya 

karena adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan 

transparasi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik 

(Mardiasmo, 2002)  

 Menurut Afiah (2009) pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan 

secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan 

sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukan ketaatan 

terhadap peraturan perundang – undangan. 

 Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip–prinsip akuntansi 

yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010). 

Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik maka 

pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan 

keuangan pemerintah daerah harus dengan standar akuntansi pemerintahan 

(Udiyanti, 2014).  
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 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari 

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun 

untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transasksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu 

periode pelaporan (Erlina dan Rasdianto, 2013:20). LKPD digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 

dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi 

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah (Erlina dan Rasdianto, 

2013 :20). 

 Menurut Bastian (2008), Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban 

untuk melaporkan upaya– upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai 

dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu 

periode pelaporan untuk kepentingan :  

a. Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam tujuan yang 

telah ditetapkan secara periodik (Bastian, 2008) 

b. Manajemen 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanan kegiatan suatu 

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 

perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asset,kewajiban, 

dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat (Bastian, 2008) 
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c. Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan (Bastian,2008) 

Terkait hal tersebut, maka setiap pengelola keuangan harus 

memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan sehingga 

laporan yang dipublikasikan dapat disajikan secara wajar terbebas dari 

salah saji yang material, sehingga tidak menyesatkan pembaca dan 

pengguna laporan (Mahmudi, 2010). Tanpa pemahaman laporan keuangan 

yang baik mengakibatkan laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat 

kesalahan material dalam penyajian angka, tidak sesuai dengan pelaporan 

dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya sehingga berdampak buruk 

bagi pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri (Mahmudi, 

2010) 

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai.Tanpa adanya pengendalian internal, 

tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien 

(COSO,2013). Pengendalian internal menurut Hery (2013 :159) adalah 

seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan 

perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin 
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tersediannya informasi akuntansi perusahaan yang akurat serta 

memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang–

undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan 

sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. 

Sistem informasi (information system) adalah serangkaian 

prosedur formal di mana data dikumpulkan,diproses menjadi informasi 

dan didistribusikan ke para pengguna. Sistem informasi menerima input 

yang disebut transaksi, yang akan dikonversikan melalui berbagai proses 

menjadi informasi output, yang akan diberikan ke pengguna (Hall, 2007) . 

Transaksi terbagi menjadi dua jenis : transaksi keuangan dan transaksi non 

keuangan (Hall, 2007) 

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Jawa Tengah, dalam menyikapi opini hasil audit Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK-RI), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Kabupaten Banyumas tahun buku 2010 lalu, yang masih 

mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Pada tahun 

berikutnya, yakni tahun 2011 Bupati Banyumas meminta kepala 

perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah untuk membantu memberikan 

pendampingan dan bimbingan dalam hal penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas. Sejalan dengan yang 

diamanatkan Inpres 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan 

Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Dimana pada salah satu 

instruksinya, BPKP diberi tugas melakukan asistensi kepada kementrian/ 
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lembaga/pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman bagi pejabat 

pemerintah pusat/daerah dalam pengelolaan keuangan Negara /Daerah, 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang– undangan, dan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. 

Menurut website resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas, 

menyatakan bahwa Kabupaten Banyumas  menerima hasil opini audit   

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut turut atas 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2016 oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi 

Jawa Tengah. Pemkab Banyumas mendapatkan opini WTP berturut – turut 

sejak tahun anggaran 2011. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan 

pemerintahan di Kabupaten Banyumas untuk mengupayakan adanya 

pendampingan dari pihak BPKB Propinsi Jawa Tengah agar kabupaten 

Banyumas mendapatkan hasil opini audit Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP).  

Adanya Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 

(SIMBADAMAS) yang dimiliki Kabupaten Banyumas juga menjadi 

keunggulan tersendiri sehingga opini WTP tetap dapat diperoleh 

Kabupaten Banyumas karena Kabupaten Banyumas mampu menciptakan 

aplikasi pengelolaan aset/barang daerah secara mandiri dan telah diuji oleh 

auditor BPK bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Banyumas dengan 

SIMBADAMAS dapat menyajikan data secara lengkap. Data 

SIMBADAMAS dapat secara langsung diakses untuk kepentingan laporan 

keuangan secara otomatis (www.bupati.banyumaskab.go.id)  
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Laporan keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama 

satu tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 2000:17). Pengelolaan 

keuangan daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya manusia yang 

menguasai dan memahami tentang ilmu akuntansi dalam pengelolaan 

keuangan daerah.  Menurut Desiana (2014:7) laporan keuangan adalah 

produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi , sehingga untuk 

menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang 

berkompeten. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang 

berkualitas (Desiana, 2014:7) 

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatkan kualitas sumber daya 

manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah , seperti pemahaman akan SAP. Standar akuntansi pemerintahan 

merupakan prinsip–prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No 71 Tahun 2010). Hasil penelitian terdahulu terkait 

dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah  telah dilakukan oleh 

Susilawati & Riana (2014) menyatakan bahwa Standar Akuntansi 

Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sari 

dkk (2014) menyatakan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah 

berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 
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Penelitian yang dilakukan Diani dkk (2014) menyatakan bahwa 

Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap   Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menurut penelitian Putri (2010) 

menemukan bukti bahwa Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. 

Sistem Pengendalian Internal merupakan rencana organisasi dan 

metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan 

menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Krismaji, 

2010:218). Penelitian mengenai sistem pengendalian internal telah diteliti 

oleh  Kasim (2015) yang menyatakan bahwa Pengendalian Internal 

berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Menurut 

Susilawati & Riana (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sistem 

Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan. Penelitian Herawati (2014) menunjukan bahwa Sistem 

Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan  Menurut penelitian  

yang dilakukan Yensi (2014) menyatakan bahwa Pengendalian Internal 

tidak berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan. 

Sistem informasi (information system) adalah serangkaian 

prosedur formal dimana data dikumpulkan,diproses menjadi informasi dan 

didistribusikan ke para pengguna. Sistem informasi menerima input yang 

disebut transaksi, yang akan dikonversikan melalui berbagai proses 
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menjadi informasi output, yang akan diberikan ke pengguna (Hall, 2007). 

Penelitian mengenai pemanfaatan sistem informasi telah dilakukan oleh 

Sari dkk (2014) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi 

Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan. Pujiswara (2014) menyatakan bahwa Pemanfaatan Sistem 

Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi 

Pelaporan Keuangan. Diani dkk (2014) menyatakan bahwa Pemanfaatan 

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan 

Yuliani dkk (2010) menemukan bukti bahwa Pemanfaatan Sistem 

Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif  terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari Sari dkk (2014) tentang 

pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 

pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah. Alasan melakukan replikasi karena 

penelitian Sari dkk (2014) yang sudah mencakup semua dinas – dinas 

pemerintah daerah dan untuk mengetahui apakah penelitian ini jika 

dilakukan di Banyumas akan memperoleh hasil yang sama atau berbeda 

mengingat adanya perbedaan karakteristik suatu daerah penelitian dimana 

Sari dkk (2014) melakukan penelitian di Bali yang merupakan sebuah 

provinsi di Indonesia sedangkan penelitian ini dilakukan pada sebuah 

kabupaten yang wilayahnya lebih sempit dan tentu memiliki karakteristik 

yang berbeda. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan Sari (2014) diantaranya adalah dengan menambah variabel 

independen sistem pengendalian internal yang diguakan dalam penelitian 

Artana (2016). Kemudian penelitian ini mengambil objek penelitian di 

Kabupaten Banyumas. Setelah pada penelitian sebelumnya mengambil 

objek penelitian di Kabupaten Jembrana. Periode penelitian saat ini dengan 

penelitian terdahulu juga berbeda. Penelitian saat ini menggunakan periode 

2018 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan periode 2014. 

Alasan melakukan penelitian ini karena adanya hasil opini audit 

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dinyatakan 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) Propinsi Jawa Tengah enam kali berturut-turut. Apakah hal tersebut 

dipengaruhi oleh pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), 

pengendalian internal, dan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

oleh jajaran aparatur pemuda Kabupaten Banyumas. Sebab itulah penulis 

tertarik untuk melakukan sebuah  penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian 

Internal (SPI) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.  

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan diantaranya sebagai berikut : 
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1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah ? 

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah ? 

3. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan 

mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat 

perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya 

berkaitan dengan “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP), Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.  

  

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah. 
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3. Menguji pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain : 

1. Bagi Peneliti 

    Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan ilmu 

peneliti mengenai pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP), Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Sistem Informasi 

Akuntansi (SIA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Bagi Pemerintah atau Instansi yang bersangkutan 

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan 

untuk membantu kinerja dan keputusan pemerintah daerah sehingga 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bisa tetap maksimal dan tetap 

mendapat hasil opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan. 

3. Bagi Akademik 

    Penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi dan pengetahuan 

pembaca dalam bidang akuntansi sektor publik (kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah) dan juga dapat dijadikan sebagai materi tambahan untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya bagi yang berminat untuk melakukan 

penelitian dalam bidang ini. 
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