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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sangat 

penting. Dari laporan keuangan dapat dinilai kinerja dan perkembangan suatu 

entitas. Bukan hanya oleh seorang akuntan informasi akuntansi dibutuhkan, 

namun juga untuk pihak yang berkepentingan atas entitas tersebut (stakeholder). 

Oleh karena itu, penting adanya standar akuntansi sebagai acuan utama yang 

digunakan oleh suatu entitas agar dalam menyelenggarakan pelaporan keuangan 

yang disajikan kepada para pihak yang berkepentingan dapat dimengerti dengan 

baik, dan mampu memberikan informasi tentang kinerja suatu badan dan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. 

Dalam prinsip akuntansi terdapat dua metode basis pencatatan akuntansi, 

yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah pencatatan transaksi ekonomi 

dan transaksi lainnya pada saat kas diterima atau dikeluarkan yang mengakibatkan 

penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat. Sedangkan basis akrual akuntansi 

adalah pencatatan transaksi ekonomi atau peristiwa lainnya yang mewajibkan 

transaksi dicatat pada saat terjadinya suatu transaksi. Kedua metode basis 

pencatatan ini yang digunakan setiap instansi atau perusahaan untuk pencatatan 

laporan keuangan. 

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang 

berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem 
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ini tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Pemahaman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem 

akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. 

Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada 

pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor 

yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia 

seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang 

pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi 

dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman 

satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja 

tersebut.  

Topik mengenai implementasi basis akrual accounting pada sektor publik 

menarik untuk diteliti karena konsep ini masih tergolong baru. Undang-undang 

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan pemerintah untuk 

menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 tahun sejak 

diterbitkannya Undang-undang tersebut. Kemudian sebagai pedoman 

pelaksanaannya terbit pula Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan, namun hingga batas waktu yang ditetapkan, 

pemerintah belum berhasil menerapkan sistem akuntansi yang baru yaitu basis 

akrual. 

 Basis akrual merupakan salah satu isu terhangat yang dihadapi oleh Komite 

Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia mengingat dengan dikeluarkan PP No 71 

Tahun 2010 yang mengharuskan pada tahun 2015 pada sektor publik terutama di 
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instansi Pemerintah sudah harus melakukan adopsi basis akrual secara 

keseluruhan. Akan tetapi untuk menerapkan pencatatan akrual basis secara 

keseluruhan tidak mudah. Hal ini disebabkan  kurangnya pemahaman sumber 

daya manusia tentang akrual basis. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Tahun 2015, berikut adalah opini yang diberikan BPK RI: 

Pertama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2015 

diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten 

Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten 

Pelalawan. Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan, dan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan telah cukup dan bebas dari salah saji yang material. Sedangkan yang 

kedua, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Tahun 2015 

diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Kampar dan Kota Dumai. Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian 

laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali untuk item 

tertentu yang menjadi pengecualian. 

Pemerintahan kabupaten Rokan Hilir pada tahun anggaran 2012 hingga 

dengan 2016, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK-RI) dinyatakan mendapatkan opsi wajar dengan 

pengecualian. Ini  mengindikasikan bahwa dalam laporan keuangan pemerintah 

yang dilaporkan oleh pemerintah kabupaten Rokan Hilir, terdapat beberapa 

permasalahan yang menyebabkan hal ini terjadi. Permasalahan yang terjadi bisa 

dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.1 

Hasil Audit LKPD Kabupaten Rokan Hilir 

Tahun Opini yang 

diperoleh 

Temuan BPK RI 

 

2012 

 

WDP 

 

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, 

diantaranya adalah 1) Penatausahaan piutang 

belum tertib serta nilai piutang pajak dan retribusi 

tidak dapat diyakini kewajarannya; (2) 

Penatausahaan persediaan belum sesuai ketentuan 

yang berlaku dan nilai persediaan tidak dapat 

diyakini kewajarannya; (3) Penambahan modal 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada PT Bank 

Riau Kepri tidak ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah; (4) Nilai aset tetap yang disajikan pada 

Neraca per 31 Desember 2012 tidak dapat diyakini 

kewajarannya. 

 

2. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan , 

antara lain (1) Penambahan penyertaan modal belum 

diakui oleh PD BPR Rokan Hilir dalam laporan 

keuangan TB 2012; (2) PD Sarana Pembangunan Rokan 

Hilir tidak mengakui penyertaan modal pemerintah 

Kabupaten Rokan Hilir; (3) Penerima dana hibah dan 

bantuan social belum menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penggunaan dana; (4) Pemberian 

belanja hibah kepada instansi vertikal belum dilaporkan 

kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan; 

(5) Proses pembentukan dan pengelolaan keuangan 

BLUD RSUD Dr RM Pratomo belum sesuai ketentuan 

serta Laporan Keuangan BLUD belum disampaikan 

untuk dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. 

 

2013 

 

WDP 

 

1. Permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara 

lain (1) terdapat Aset Tetap Kendaraan dan Rumah 

Jabatan Milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

yang Dikuasai oleh Pihak yang Tidak Berhak; (2) 

Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tidak Sesuai 

Kriteria serta Dana Hibah dan Bantuan Sosial 

Belum Dipertanggungjawabkan; (3) Pengadaan 

Jasa Konsultasi Tenaga Ahli Bagian Keuangan 

Setda Tidak Sesuai Ketentua dan Terdapat 

Kelebihan Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli; 

(4) Kekurangan Volume pada Enam Paket 

Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Bina 
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Marga dan Pengairan. 

 

2. permasalahan terkait kelemahan Sistem 

Pengendalian Intern, diantaranya adalah (1) 

persiapan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 

menuju Penerapan Laporan Keuangan Berbasis 

Akrual Belum Memadai; (2) Penatausahaan 

Persediaan Belum Tertib serta Nilai Piutang Pajak 

dan Retribusi Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya; 

(3) Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan 

Berdasarkan Beban Kerja untuk Pejabat Struktural 

Tidak Sesuai Ketentuan. 

 

2014 

 

WDP 

 

Terkait sistem pengendalian internal dan 

ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2015 

 

WDP 

 

Terkait sistem pengendalian internal dan 

ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

2016 

 

WDP 

 

Terkait sistem pengendalian intern dan 

ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Sumber : pekanbaru.bpk.go.id 

 

Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan kategori Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) selama 5 tahun berturut-turut. Adapun Item-item yang dikecualikan dalam 

pemberian opini ini yaitu mengenai Nilai aset tetap dan nilai akumulasi 

penyusutan aset tetap dikecualikan untuk opini yang diberikan atas LKPD Tahun 

2016 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Selain Opini atas Laporan Keuangan, 

BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan- permasalahan terkait sistem 

pengendalian internal dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. (Sumber : pekanbaru.bpk.go.id) 

 Selama 5 tahun berturut-turut permasalahan yang terjadi di Kabupaten 

Rokan Hilir semua kesalahannya sama yaitu tentang sistem pengendalian internal 
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dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selama itu 

pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum bisa menyelesaikan masalah tersebut. 

Secara umum penyebab tidak berubahnya opini BPK terhadap suatu daerah yang 

mendapatkan WDP selama beberapa tahun berturut-turut dikarekan sumberdaya 

manusia yang kurang memadai. Di beberapa SKPD di Kabupaten Rokan Hilir 

mengkontrak tenaga ahli akuntansi guna membuat laporan keuangan untuk 

mengantisipasi dari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan 

yang berbasis akrual. Hal ini memang sepantasnya dilakukan pemerintah agar 

mendapatkan laporan keuangan yang memenuhi standar-standar dalam pelaporan 

keuangan . 

Adapun penelitian mengenai Akuntansi Akrual di Indonesia yang dilakukan 

Solikhin dalam Kusuma (2013)  yang menunjukkan kesiapan pemerintah yang 

masih kurang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara penelitian 

sebelumnya di beberapa negara mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual 

pada organisasi sektor publik, menyatakan bahwa implementasi dari sistem 

akuntansi berbasis akrual sering disertai dengan sejumlah besar kelemahan dan 

masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan) 

yang menghambat atau menunda tingkat adopsi, sehingga transisi dari sistem 

akuntansi basis kas menuju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat dan 

lengkap. 

Pada penelitian Stamatiadis, et al. dalam Kusuma (2013), di Yunani yang 

mengukur sampai sejauh mana tingkat adopsi reformasi akuntansi akrual pada 

sektor publik dan menghubungkan tingkat kepatuhan (compliance) akuntansi 
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akrual dengan faktor-faktor kontigensi yang ada pada organisasi sektor publik 

tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkat adopsi akuntansi akrual 

pada sektor publik di Yunani yang cukup rendah setelah enam tahun peraturan 

tentang hal tersebut ditetapkan, selain itu penelitian tersebut juga menunjukkan 

faktor-faktor kontigensi yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat adopsi akuntansi akrual tersebut, diantaranya faktor tingkat 

pendidikan staf, pelatihan,  kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan 

(Kusuma, 2013). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Natalia (2013) di Provinsi Jawa 

Barat yang meneliti tentang pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem 

Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Biro Keuangan 

Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian Natalia terfokus pada Kualitas 

Laporan Keuangan dikarenakan adanya penurunan kualitas laporan keuangan 

dipemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya 

hubungan yang searah antara akuntansi berbasis akrual dengan kualitas laporan 

keuangan sehingga di pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera menerapkan 

Akuntansi Berbasis Akrual untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar 

dapat mendukung peraturan yang sudah ada. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Natalia (2013) Adapun 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi objek 

penelitian yaitu di Rokan Hiir sementara Natalia di Jawa Barat, alasan meneliti di 

Rokan Hilir berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu selama 5 tahun berturut-

turutterjadi kesalahan yang sama tentang sistem pengendalian internal dan 
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ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang 

dilaporkan oleh BPK-RI.  

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakuakan penelitian dengan judul “Pengaruh penerapan Akuntansi 

Akrual dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan 

keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah penerapan akuntansi akrual berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir ? 

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir ? 

3. Apakah penerapan akuntansi akrual dan sistem pengendalian internal 

berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan di 

Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi akrual terhadap 

kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap 

kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir. 

3. Untuk mendapatkan hasil empiris bahwa apakah penerapan akuntansi 

akrual dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan 
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terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kab. Rokan 

Hilir. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat di adakanya penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Pembuat kebijakan  

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi refensi bagi pemerintah dalam 

membuat kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan pelaporan keuangan yang berkualitas. 

2) Akademik 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi refensi untuk riset selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


