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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dituntut untuk 

melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya 

agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum dan Syafitri 2012). 

Salah satu upaya kongkrit pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah melalui penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun 

dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah 

diterima secara umum. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 dan yang terbaru Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010. Dalam rangka konseptual Standar 

Akuntansi Pemerintahan menyebutkan salah satu prinsip akuntansi adalah 

pengungkapan lengkap (full disclosure), dimana laporan keuangan 

menyajikan secara lengkap informasi-informasi yang berguna bagi pengguna 

laporan baik pada lembar muka laporan keuangan ataupun pada Catatan atas 

Laporan Keuangan (CaLK). 

Agar pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dapat 

dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka penyajian laporan 

keuangan harus disertai dengan pengungkapan yang cukup (adequate 

disclosure). Menurut Soemarso (2003) dalam Ririn dan Afrizal (2015) 
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terdapat dua kategori pengungkapan yang digunakan untuk memberikan 

informasi kepada stakeholders. Pertama, pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor 38/PM/1996 

tanggal 17 Januari 1996 mengenai laporan tahunan bahwa yang dimaksud 

dengan pengungkapan wajib adalah semua informasi yang harus diungkapkan 

dalam laporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang 

berlaku. Sedangkan kategori yang kedua yaitu pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure), yang berarti pengungkapan informasi yang dilakukan 

secara sukarela oleh suatu entitas tanpa diharuskan peraturan yang berlaku 

atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan (Suhardjanto dan 

Yulianingtyas, 2011 dalam Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Tingkat 

pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP di Indonesia masih rendah, rata-

rata sebesar 35,45% (Liestiani 2008), 22% (Lesmana 2010), dan 51,56% 

(Suhardjantoetal, 2010) dalam (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan 

item pengungkapan wajib dalam laporan keuangannya. Kondisi tersebut 

membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-

faktor yang memengaruhi pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP.  

Informasi yang bermanfaat adalah informasi yang mendukung dalam 

pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh pemakai. Pemerintah daerah 

wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. 

Informasi akuntansi yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah 
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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. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, maka tahun 2015 merupakan tahun pertama 

pemerintah daerah menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan 

sistem akuntansimaupun penyajian laporan keuangan. Dengan LKPD 

berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan APBD lebih transparan, akuntabel dan memberi manfaat lebih 

baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa 

laporan keuangan pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan 

dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 

2007:252).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah salah satunya adalah jumlah penduduk. Menurut UUD 

1945 pasal 26 ayat (2) Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang 

asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Berdasarkan grafik, angka 

sementara proyeksi sensus penduduk tahun 2015 tercatat sebesar 33.774.141 

juta jiwa atau sekitar 33,06%. Tahun 2016 sebanyak 34.019.095 juta jiwa 

atau sekitar 33,34%. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 

2015, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 0,28% pada 
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tahun 2016. Tahun 2017 sebanyak 34.257.865 juta jiwa atau sekitar 33,54%. 

Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Jawa 

Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 0,2% pada tahun 2017. 

Sementara itu kepadatan penduduk di 35 kabupaten/kota cukup 

beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Brebes 

dengan kepadatan penduduk  sebesar 1.796.004 juta jiwa dan penduduk 

terendah di Kota Magelang sebesar 121.474 jiwa (www.jateng.bps.go.id). 

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam melayani kebutuhan 

masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, semakin besar 

pula tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan 

yang maksimal bagi masyarakat (Pratama dkk, 2015). Penelitian yang 

dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012) menyebutkan bahwa jumlah 

penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan 

pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Provinsi. Jumlah penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD (Ririn dan 

Afrizal, 2015). 

Faktor lainnya yaitu ukuran pemerintah daerah. Menurut Fitriani 

(2001) menjelaskan ada tiga alternatif yang dipakai untuk mengukur ukuran 

pemerintah daerah, yaitu aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar. 

Kusumawardani (2012) dan Setyaningrum & Febriani (2012) bahwa ukuran 

pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Karena aset 

menunjukan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
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dimasa depan diharapkan dapat diperoleh. Berdasarkan grafik total aset di 

Jawa Tengah pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp 23.671.833.181.231,00 

atau sekitar 26,71%. Tahun 2016 sebanyak Rp 30.749.242.076.898,00 atau 

sekitar 34,70%. Dibandingkan dengan proyeksi total aset tahun 2015, total 

aset Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 7,99% pada tahun 2016. 

Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 34.193.587.532.658,00 atau sekitar 

38,59%. Dibandingkan dengan proyeksi total aset tahun 2016, total aset Jawa 

Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 3.89% pada tahun 2017 

(www.jateng.bps.go.id). Hasil penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) 

menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap 

publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian 

Pratama, dkk (2015) ukuran pemerintah daerah yang diukur dari total aset 

setiap daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan 

pemerintah daerah.  

Sumber kekayaan daerah yang utama yaitu Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-

program pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang memungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan, guna 

keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. 

Pemerintah dengan kekayaan yang tinggi akan menanggung biaya 

pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi tuntutan transparasi dari 
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masyarakat (Pratama, 2015). Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah 

hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas 

layanan publik (Mardiasmo, 2009:46). Realisasi anggaran pada tahun 2015 

terhimpun sebesar Rp 10.904.825.812.504,00 atau sekitar 31,16%. Pada 

tahun 2016 terhimpun sebesar Rp 11.541.029.720.310,00 atau sekitar 

32,98%. Tahun 2016  mengalami peningkatan sekitar 1,82% dari tahun 2015. 

Pada tahun 2017 terhimpun sebesar Rp 12.547.513.389.400,00 atau sekitar 

36%. Tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 3,02% dari tahun 2016 

(www.jateng.bps.go.id). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ririn dan 

Afrizal (2015) menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah 

daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2015) 

kekayaan daerah yang diproksikan dengan pendapatan asli daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

UU No. 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah 

adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai daerah 

digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat. Semakin tinggi belanja, pemerintah daerah akan memberikan 

pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat. PSAP No.2 

Paragraf 7, mengatur bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
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pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kekayaan daerah menggambarkan 

tingkat kemakmuran suatu daerah (Sinaga, 2011 dan Setyaningrum dan 

Syafitri, 2012). Sementara itu realisasi belanja daerah Jawa Tengah untuk 

tahun anggaran 2015 sebesar Rp 11.387.301.681.483,00 atau sekitar 28%. 

Tahun anggaran 2016 sebesar Rp 13.165.233.730.138,00 atau sekitar 32,37%. 

Dibandingkan tahun 2015, belanja daerah mengalami pertumbuhan sebesar 

4,37% pada tahun 2016. Tahun anggaran 2017 sebesar Rp 

16.120.719.133.365,00 atau sekitar 39,63%. Dibandingkan tahun 2016, 

belanja daerah mengalami pertumbuhan sebesar 7,26% pada tahun 2017 

(www.jateng.bps.go.id). Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2015) 

menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, diolah 2019 

Grafik 1.1 presentasi penduduk, ukuran pemda, kekayaan daerah, belanja 

daerah 
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Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

serta adanya keseragaman hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian Pratama, dkk (2015) 

yang menganalisis tentang pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran 

pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap keuangan 

pemerintah daerah. Perbedaan terlihat pada variabel independen yaitu jumlah 

penduduk, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah, 

sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian oleh Pratama dkk yaitu, 

kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan 

daerah, dan belanja daerah. Perbedaan juga terlihat pada studi kasus yang 

digunakan, yaitu kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Pratama, dkk (2015) yaitu pemerintah atau kota di Bali. 

Periode yang digunakan peneliti juga berbeda yaitu periode tahun 2010-2013, 

sedangkan penelitian ini periode 2014-2016. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah ? 

2. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah ? 
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3. Apakah kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah ? 

4. Apakah belanja daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Memberikan bukti empiris bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

b. Memberikan bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

c. Memberikan bukti empiris bahwa kekayaan daerah berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

d. Memberikan bukti empiris bahwa belanja daerah berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain : 
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a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa menjadi bahan literatur untuk pengembangan 

penelitian berikutnya tentang sektor publik, khususnya menganalisis 

lebih dalam pentingnya pengungkapan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

b. Bagi Pemerintah Daerah 

Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat 

pengungkapan laporan keuangan yang dilaporkan telah sesuai dengan 

Peraturan SAP yang berlaku. 

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wacana tentang tingkat pengungkapan dalam LKPD. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

literatur akuntansi sektor publik terutama pada masalah tingkat 

pengungkapan LKPD yang selanjutnya dapat dijadikan acuan guna 

penelitian lain. 
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