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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam reformasi dibidang keuangan negara, perubahan yang 

signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintah yang transparan 

dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. 

Salah satu kunci penting dalam  pengelolaan  keuangan  negara tersebut 

adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu dengan 

melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bertujuan untuk  memberikan pedoman 

pokok dalam  penyusunan dan  penyajian laporan keuangan pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun  pemerintah  daerah. (PP No. 71 Tahun 2010).   

PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan 

keuangan akan terpenuhi jika informasi laporan keuangan bebas dari 

pengertian yang  menyesatkan, kesalahan material dan menyajikan setiap fakta 

secara jujur serta dapat diverifiasi. Informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan biasa saja relevan, tetapi jika dalam penyajian tidak dapat 

diandalkan maka pengguna informasi tidak akan mempercayai informasi yang 

disajikaan. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seiap tahunnya 

mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). 

Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan 
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bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan 

dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang 

diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),  Opini 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan 

Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat  (TMP)  (Pramudiarta, 

2015). 

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo mengatakan 

selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan tata kelola 

keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pada 2015 lalu BPK memberikan 

opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2014 kepada 12 entitas dan 24 entitas 

WDP. Pada 2016 sebanyak 21 pemerintah daerah memperoleh opini WTP atas 

LKPD Tahun Anggaran 2015 dan 15 pemerintahan daerah memperoleh WDP. 

Dan pada 2017 sebanyak 31 pemerintah daerah  memperoleh opini WTP atas 

LKPD Tahun Anggaran 2016 dan 6 pemerintah daerah memperoleh WDP 

(https://jateng.merdeka.com). Untuk Kabupaten Banyumas ini adalah kali ke- 

5 meraih WTP yaitu pada tahun Anggaran 2011, 2013, 2014, 2015 dan 2016. 

LKPD Kabupaten Banyumas dari waktu ke waktu menunjukkan 

tren/perkembangan yang semakin baik, Pemkab Banymas ditunjuk sebagai 

pilot project pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk 

oleh BPK.  Secara bersamaan kabupaten Cilacap pada tahun 2017 juga meraih 

predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2016, dan  untuk kabupaten 

Purbalingga ini adalah  kali di tahun 2017 mendapatkan predikat WTP atas 

LKPD Tahun Anggaran 2016. 
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Hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan  pemerintah daerah 

adalah manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Daerah berdasarkan standar 

akuntansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas 

dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan 

pengembangan standar  akuntansi pemerintah. Penerapan Akuntansi di dalam 

Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagai 

mana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian 

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, 

sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 

aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).  

Laporan keuangan  merupakan posisi keuangan penting yang berasal 

dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan 

merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan 

aktivitasnya kepada publik selain itu juga berfungsi untuk memberikan 

informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja kepemerintahan, 

maka dari itu informasi disajikan harus memiliki nilai, agar informasi 

keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Sebuah laporan 

yang memiliki nilai sehingga bermanfaat bagi penggunanya menandakan 

laporan keuangan tersebut berkualitas, dalam hal ini laporan keuangan 

haruslah memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai standar 

akuntansi pemerintah (SAP), yang merupakan salah satu aspek penting yang 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Undang-

undang 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 
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dijelaskan bahwa laporan yang disajikan itu berkualitas apabila memenuhi 

karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami 

(Widari,dkk 2017). 

Dalam penelitian ini salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

laporan ke uangan pemerintah daerah adalah kompetensi sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. 

Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Kompetensi sumber daya 

yang berkualitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD 

sangatlah diharapkan untuk dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, 

agar pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) berjalan dengan baik pula.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

pemerintah adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). 

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari 

proses pengumpulan data, pencatatan, pengkhtisaran sampai dengan pelaporan 

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pemendagri 

no 59 Tahun 2007). Demi terselenggaranya akuntansi pemerintah daerah yang 

berkualitas, maka kepala daerah menentukan sistem akuntansi pemerintah 

daerah berdasarkan pada peraturan daerah mengenai pokok-pokok 

pengelolaan keuangan daerah (Rahmadani, 2015). 
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Sistem pengendalian interen juga dapat mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 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, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan (PP RI Nomor 71 Tahun 2010). 

Diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan 

informasi dalam  laporan keuangan yang dipubliskan oleh pemerintah sebagai 

dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karna itu, informasi tersebut harus 

bermanfaat bagi para pemakai. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk 

kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan 

pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana dalam Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintah terdiri dari : (1) relevan; (2) andal; (3) 

dapat dibandingkan; dan (4) dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 

tahun2010). 

Kegunaan  dari penelitian ini  : (1) untuk membantu  pemerintah dalam 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan kapasitas 

sumber daya manusia yang dapat melaksanakan sistem akuntansi dengan baik, 

(2) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan 

dapat dipercaya maka pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang 

handal, (3) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik 

maka dibutuhkan sistem pengendali interen yang baik pila. Sistem akuntansi 
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yang lemah dapat menyebabkan pengendalian interen lemah dan pada 

akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang berkualitas, handal 

dan relevan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadani (2015) 

menyatakan bahwa kompetisi sumber daya manusia berpengaruh positif  

terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016) menyatakan bahwa 

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh 

Zuliarti (2012), Syarifudin (2014)  menyatakan bahwa kompetisi sumber  daya  

manusia  tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah 

daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, dkk (2014) menyatakan bahwa 

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian 

yang dilakukan oleh Rahmadani  (2015) menyatakan bahwa sistem akuntansi 

keuangan daerah berpengaruh positif  terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Liziana dan Sutrisno (2017) 

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh   

Kiranayanti dan Erawati (2016), Rahmadani  (2015) juga  menyatakan 

pendapat yang sama bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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Dengan adanya inkonsistensi dari hasil riset terdahulu, yaitu sumber 

daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah , penelitian ini dilakukan  oleh Syarifudin (2014) dengan 

judul penelitin “pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan peran audit 

intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel 

intervening sistem pengendalian intern”  studi pada SKPD kabupaten .  Oleh 

karena itu peneliti ingin menguji kembali tentang pengaruh sumber daya 

manusia (X1), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) dan sistem 

pengendalian intern pemerintah (X3) terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah (Y).  

Peneliti mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Rahayu,dkk 

dengan judul penelitian “pengaruh kompetensi sumber daya manusia, 

penrapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi 

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 

Pemerintahan Provinsi Riau”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada variabel independen (X3) dan objek penelitian yang 

digunakan. Peneliti mengganti variabel independen (X3) yaitu “penerapan 

standar akuntansi keuangan pemerintah” dengan “sistem pengendalian intern 

pemerintah”, karena penerapan standar akuntansi keuangan pemerintah bisa 

menjadi satu varibel dengan variabel independen (X2) “penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah”. Peneliti menambah variabel sistem pengendalian 

intern pemerintah sebagai variabel independen (X3), karena tanpa adanya 

pengendalian intern yang baik seluruh kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan 
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baik pula sehingga akan memberikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan yang kurang berkualitas (Ramadhani, 2015).   

Pada penelitian ini, peneliti memilih dua objek penelitian yaitu pada 

SKPD di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Pemilihan  

SKPD di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga sebagai  objek  penelitian  

dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik sehingga peneliti ingin meneliti 

lebih lanjut. Pada Kabupaten Banyumas dinilai berhasil meraih predikat Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah selama 

6tahun berturu-turut sejak tahun anggaran 2013-2018, pada kabupaten 

Banyumas untuk pengelolaan aset daerah sudah menggunakan  e-government 

SIMBADA (Sistem Informasi Barang dan Aset Daerah ) sejak tahun 2013 dan 

mendapat penghargaan akuntabilitas (https://bupati.banyumaskab.go.id). 

Sedangkan pada kabupaten Purbalinnga dinilai berhasil meraih predikat Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah selama 

3tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2016-2018 

(https://bupati.purbalinggakab.go.id). Predikat WTP ini bisa diartikan bahwa 

satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) pada kabupaten Banyumas dan 

kabupaten Purbalingga sudah menjalankan pengelolaan keuangan dan aset 

secara benar sesuai aturan sebagai perwujudan dari komitmen untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan (good 

governance).  

Data yang digunakan berdasarkan hasil kuisioner yang akan disebar ke 

30 SKPD sebagai sampel dari keseluruhan 54 SKPD yang terdiri dari 27 

SKPD pada kabupaten Banyumas dan 27 kabupaten Purbalingga. Dari ke 30 
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SKPD yang terdiri atas 15 SKPD pada Kabupaten Banyumas dan 15 SKPD 

pada Kabupaten Purbalingga, dipilih sempel responden sebanyak 120 

responden terdiri atas 60 responden pejabat SKPD Kabupaten Banyumas dan 

60 responden pejabat SKPD Kabupaten Purbalingga. Pada setiap SKPD 

kabupaten Banyumas dan kabupaten Purbalingga dipilih 4 pejabat SKPD 

sebagai responden yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan/ 

pembendaharaan dan pegawai tingkat jabatan Eselon IV. 

Berdasarkan uraian diatas, maka judul skripsi yang digunakan dalam 

penelitian ini  adalah : “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem 

Pengendalian Interen Pemerinah terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah”. (Studi Empiris pada Kabupaten Banyumas dan 

Kabupaten Purbalingga).  

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis mengidentfikasi masalah sebagai berikut : 

1. Apakah  Kompetensi Sumber Daya Manusia(SDM) berpengaruh positif 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di 

Kabupaten Banyumas? 

2. Apakah  Kompetensi Sumber Daya Manusia(SDM) berpengaruh positif 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di 

Kabupaten Purbalinga? 
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3. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah pada SKPD di Kabupaten Banyumas? 

4. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 

berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah pada SKPD di Kabupaten Purbalingga? 

5. Apakah Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di 

Kabupaten Banyumas? 

6. Apakah Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di 

Kabupaten Purbalingga? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai pengaruh kompetensi 

sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) dan 

sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan 

keuangan daerah. Adapun tujuan secara rinci dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia 

berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah pada SKPD di Kabupaten Banyumas. 
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b. Untuk menganalisis apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia 

berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah pada SKPD di Kabupaten Purbalingga.  

c. Untuk menganalisis apakah  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Banyumas. 

d. Untuk menganalisis apakah  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Purbalingga. 

e. Untuk menganalisis  apakah  Sistem Pengendalian Interen Pemerintah 

(SPIP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Banyumas. 

f. Untuk menganalisis  apakah  Sistem Pengendalian Interen Pemerintah 

(SPIP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada SKPD di Kabupaten Purbalingga. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah (SAKD), sistem pengendalian interen 

pemerintah (SPIP) dan kualitas laporan keuangan daerah, serta 

menerapkan pola pikir ilmiah dalam membandingkan teori-teori yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan praktiknya. 

b. Bagi Instansi Pemerintah 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi 

yang berguna di masa yang akan datang serta diterapkannya sistem 

akuntansi keuangan daerah (SAKD) dalam rangka mewujudkan tata 

kelola pemerintah akuntabel dan bertanggungjawab. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini daharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu 

pengetahuan akuntansi khusunya pada akuntansi sektor publik. 

Berguna juga untuk menjadi refrensi bagi mahasiswa yang melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Sitem Interen Pemerintah  

terhadap Kualitas Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah. 

 

  

Pengaruh Kompetensi Sumber..., Puput Ade Septiana, FEB UMP 2018




