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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan 

negara tertuang pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan 

yang setidaknya meliputi, Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus 

Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.  

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya (Sukmaningrum, 2012). 

Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

menerangkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan 

sesuai dengan Standar Akuntanasi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan perlu 

diaudit terlebih dahulu serta harus dilampiri dengan pengungkapan (Wulandari: 

2009), karena laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme 

pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak 

eksternal (Fitria: 2006). 

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan dilakukan untuk menilai dan 

melihat sejauh mana kegiatan pemerintahan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, 
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pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah ada penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi atau sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.  

Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan 

bahwa pengungkapan lengkap (full disclosure) ialah laporan keuangan 

menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar 

muka (on the face) laporan keuangan. Pengungkapan (disclosure) memiliki arti 

tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan laporan 

keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberi 

informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha 

(Chariri dan Ghozali, 2000: 235). Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) 

dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) (Suhardjanto dan 

Yulianingtyas: 2011).  

Tingkat pengungkapan wajib LKPD terhadap SAP di Indonesia masih 

rendah, rata-rata sebesar 35,45 % (Listiani, 2008), 22 % (Lesmana,2010), dan 51, 

56 % (Suhardjanto, 2010). Presentase tersebut menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah belum sepenuhnya mengungkapkan item pengungkapan wajib dalam 

laporan keuangannya. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara 

lain menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh BPK.  

Laporan keuangan yang terlah dibuat oleh LKPD harus ditanda tangani oleh 

kepala daerah dan wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan 
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(BPK) agar dapat diperiksa keandalannya, kepatuhan atas SAP dan kewajarannya 

dalam penyajian. Karena laporan keuangan ini merupakan salah satu cerminan  

dari kinerja pemerintah daerah selain laporan yang lain seperti laporan 

penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keterangan 

pertanggungjawaban (LKPj). Kemudian hasil penilaian tersebut dituangkan dalam 

bentuk pernyataan pendapat/opini auditor BPK RI tentang kewajaran penyajian 

informasi keuangan (Suhanda: 2007). Pemeriksaan ini adalah untuk meningkatkan 

bobot pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah.  

Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan 

pada pertimbangan atas :  

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

b. Efektivitas Pengendalian Intern 

c. Kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan, dan  

d. Pengungkapan yang Lengkap (Full Disclosure). 

Opini audit bertujuan untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan 

sudah dibuat dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan bebas 

dari salah saji yang bersifat material (Suwardjono: 2005).  

Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat 

jenis opini, yaitu:  

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). 
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c. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion). 

d. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) 

Dari beberapa kriteria pemeriksaan atas laporan keuangan, yang dilakukan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pemberian opini/pendapat atas 

kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain pengungkapan yang lengkap 

(full disclosure), Kesesuaian dangan SAP dan Kepatuhan terhadap perundang-

undangan merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan untuk 

mengeluarkan opini atas laporan keuangan. 

Tabel 1.1 

Pengamatan Peneliti dalam Pemberian Opini Audit Pemerintahan Kabupaten 

/Kota se Provinsi Riau 

 

NO 
Kabupaten/Kota  

se Provinsi Riau 
TA 2013 TA 2014 TA 2015 

1 Kabupaten Kampar WDP WDP WDP 

2 Kabupaten Indragiri Hulu WDP WDP WDP 

3 Kabupaten Bengkalis WTP WTP WTP 

4 Kabupaten Indragiri Hilir WDP WDP WDP 

5 Kabupaten Pelalawan WTP WTP WTP 

6 Kabupaten Rokan Hulu WTP WTP WDP 

7 Kabupaten Rokan Hilir WDP WDP WDP 

8 Kabupaten Siak WTP WTP WTP 

9 Kabupaten Kuantan Singingi WTP WTP WTP 

10 Kepulauan Meranti WTP WTP WTP 

11 Kota Pekanbaru WDP WDP WDP 

12 Kota Dumai WDP WDP WDP 

Sumber : http://pekanbaru.bpk.go.id/ 
 

Dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota pada tahun 2013 6 (enam) kabupaten 

meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 6 (enam) kabupaten meraih 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2014 6 (enam) kabupaten 

http://pekanbaru.bpk.go.id/
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meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 6 (enam) kabupaten meraih 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan pada tahun 2015 hanya 5 

kabupaten meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 7 (tujuh) 

kabupaten meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Dari apa yang diamati peneliti terhadap pemberian opini audit 

pemerintahan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar TA  2013-2015. Adapun dampak 

pemberian opini tersebut adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.2 

Dampak pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian 
 

NO Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

1 Nilai aset tetap yang 

disajikan Pemerintah 

Kabupaten Kampar 

belum berdasarkan 

konsep harga perolehan  

Sisa uang kas/persedian 

terlambat disetorkan ke 

kas daerah 

 

Nilai aset tetap yang 

disajikan Pemerintah 

Kabupaten Kampar 

belum menggambarkan 

kondisi senyatanya 

Sumber : LHP BPK RI 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan Aset tetap  adalah aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya 

dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah 

Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, 

Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan. 
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Pada prinsipnya aset tetap yang disajikan di dalam laporan keuangan harus 

dicatat perunit, mengingat setiap aset mempunyai keunikan, karekteristik dan 

kondisi yang berbeda satau sama lain, walaupun di peroleh pada saat waktu yang 

sama. Permasalahan aset tetap ini akan menjadi kendala dalam penerapan 

penyusutan aset tetap pemerintah dan akan berdampak pada laporan keuangan 

pemerintah daerah. Keberadaan bukti perolehan sangat diperlukan untuk mencatat 

aset tetap pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Sementara itu di 

pemerintahan kabupaten Kampar masih banyaknya barang di unit satuan kerja 

yang tidak di lengkapi dokumen, dan tidak di perbaruhi (update) kondisinya dan 

masih adanya aset tetap yang telah berpindah ke satuan kerja lain tetapi masih 

tercatat pada satuan kerja yang lama sehingga menyulitkan pencatatan dan 

pengakuan nilai aset tetap. Pengelolaan barang milik negara/daerah (dimana 

pengelolaan aset termasuk di dalamnya) berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2006 sendiri meliputi :  

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 

2. Pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan 

3. Pengamanan dan pemeliharaan 

4. Penilaian dan penghapusan 

5. Pemindahtanganan dan penatausahaan 

6. Pembinaan, pengawasan  

7. Pengendalian 
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Untuk meningkatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tersebut 

menjadi Wajar Tanpa pengecualian (WTP), ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh pemerintah daerah, antara lain : 

1. Tidak adanya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan 

2. Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa 

3. Laporan Keuangan yang diaudit sudah sesuai dengan Standar Akuntansi 

yang berlaku di Indonesia. 

4. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPAP 

5. Didukung oleh bukti yang relevan dan memadai 

Pada penelitian yang dilakukan Marjulin (2012), menunjukkan bahwa 

pengungkapan wajib yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang 

memperoleh opini WTP sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

tingkat pengungkapannya sebesar 65 %, dan diserai dengan adanya pengungkapan 

sukarela. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin Zul Hilmi dan 

Dwi Martani (2014) menunjukkan bahwa Kekayaan daerah, jumlah penduduk, 

dan tingkat penyimpangan berpengaruh positif dan singnifikan terhadap tingkat 

laporan keuangan pemerintah provinsi dan Tingkat ketergantungan, aset,  jumlah 

SKPD, dan jumlah temuan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eko Susilo Haryadi, Kamaliah, 

dan Vince Ratnawati (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan 

oleh kedua laporan keuangan daerah (Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kuantan 

Singingi) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut 
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tidak memiliki pengarauh yang signifikan. Penelitian ini merupakan replikasi dari 

penelitian yang dilakukan Eko Susilo Haryadi, Kamaliah, dan Vince Ratnawati 

(2015) untuk menganalisis pengungkapan (disclosure) Laporan Keuangan 

Kabupaten yang meraih Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua tahun 

berturut-turut.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitan sebelumnya  yaitu terletak pada 

objeknya yaitu tidak menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah Kota 

Banda Aceh, Kepulauan Meranti dan Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi 

menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar, 

kemudian didalam penelitian ini tidak hanya pengungkapan yang menjadi objek 

penelitian tetapi Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan juga menjadi objek dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan dari uraian diatas maka penelitian ini berjudul “Analisis 

Pengungkapan (Disclosure), Kesesuaian dangan Standar Akuntansi 

Pemerintah dan Kepatuhan atas Perundang-undangan Terhadap Laporan 

Keuangan yang meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified 

Opinion) Tiga Tahun Berturut-turut (Studi Kasus pada Pemerintahan 

Kabupaten Kampar)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengungkapan (disclosure) yang disajikan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Kampar ? 
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2. Bagaimana kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah pada laporan 

keuangan pemerintah Kabupaten Kampar ? 

3. Bagaimana kepatuhan pemerintah Kabupaten Kampar atas perundang-

undangan terhadap laporan keuangannya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bahwa pengungkapan, 

kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kepatuhan atas 

perundang-undangan merupakan pertimbangan pemberian opini BPK atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013-2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kampar dapat dijadikan salah satu 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. 

2. Bagi pihak yang berkepentingan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan 

pemahaman terbatas mengenai judul yang diteliti 

3. Peneliti berharap penelitian ini dijadikan bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Sistimatika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi tentang hal-hal yang 

akan dibahas dalam setiap bab sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa teori pendukung mengenai masalah 

yang diteliti, variabel penelitian, penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang objek dan lokasi penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN 

Pada bab ini mengemukakan secara singkat tentang sejarah, visi dan misi, 

dan struktur Pemerintahan Kabupaten Kampar. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan, 

menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut. 

BAB VI PENUTUP  

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil  penelitian dan 

saran berkaitan dengan penelitian yang ada. 


