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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, pentingnya dilakukan 

perubahan-perubahan untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan 

negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah 

perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi 

dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan 

sesuai dengan tujuan masing-masing (Ezra dan Jullie, 2010). Laporan keuangan 

merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumberdaya ekonomi 

yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang 

seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh stakeholder (Defitri Dalam Siska, 2018), 

untuk itu aparat pemerintah harus dapat membuat laporan keuangan yang 

berkualitas, transfaransi dan sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus 

membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum 

atau dalam internasional dikenal dengan International Accounting Standars Board 

(IASB) yang sekarang disebut dengan International Financial Reporting Standar 

(IFRS) sebagai prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas 

dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus dapat 
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menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu standar yang berlaku dalam 

pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik 

(Nugraheni & Subaweh, 2008 dalam Siska Yulia, 2018). 

Menurut Mahmudi (2007:11) dalam Tuti Herawati (2014) definisi laporan 

keuangan adalah: “Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk 

membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi 

sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, 

menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya 

yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan 

ketidakpastian yang terkait.  

Secara umum, banyak faktor yang mempengaruhi terhadap keterandalan 

laporan keuangan daerah, diantaranya yaitu penerapan standar akuntansi 

pemerintah yang dilakukan., sumber daya manusianya, dan pengendalian sistem 

intern. 

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat 

di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria 

karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif 

laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar 
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laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu 

relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pengelolaan keuangan 

daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus 

ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif. 

Dalam pengelolaan keuangan tersebut, akan nampak dari hasil pemeriksaan 

Badan Pemeriksaan Keuangan (Astika, Wayan dan Lilik, 2018). 

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, 

sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang 

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah di Indonesia. Nordiawan (2006) dalam Astika, Wayan dan 

Lilik (2018)  menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara standar akuntansi 

pemerintah pada kualitas laporan keuangan, yaitu SAP diterapkan dilingkungan 

pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan SAP 

akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan 

pusat dan daerah. 

Laporan keuangan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh disiplin 

ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-

orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan 
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agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas 

dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. Sumber laporan keuangan 

merupakan suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan 

telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Tsaniyah Ubaidah, 2017).  

Berdasarkan penjelasan diatas menyajikan laporan keuangan berdasarkan 

Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan sistem akuntansi keuangan daearh 

memang penting guna menunjukkan kualitas laporan keuangan pada suatu 

instansi serta dengan  adanya sumber daya manusia yang berkompeten 

dibidangnya dapat menunjang pula terhadap keterandalan suatu laporan keuangan 

namun selain 2  fakor diatas ada faktor Pengendalian sistem intern yang dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam mencapai keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintah negara, suatu instansi membutuhkan suatu sistem 

pengendalian intern yang kuat. 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.(Astika, Wayan dan Lilik, 2018). Menurut Jogiyanto (2007) 

dalam Astika, Wayan dan Lilik (2018), dengan adanya pengendalian intern, 

diharapkan akan semakin tinggi kualitas informasi yang dihasilkan yang 

selanjutnya akan mempengaruhi secara positif produktivitas organisasional. 



5 
 

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi sistem pengendalian intern yang 

dimiliki pemerintah daerah. Menurut I Gusti Agung Rai (2008:283) dalam Tuti 

herawati (2014) “Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang 

dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa 

organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.” 

Mahmudi (2007: 27) dalam Tuti Herawati (2014) menyatakan bahwa 

untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan 

tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah 

daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian 

intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya 

sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. 

Laporan keuangan pemerintah yang terdapat di Indonesia merupakan 

sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, di Indonesia dalam laporan 

keuangan pemerintah masih banyakdisajikan data data yang tidak sesuai, selain 

itu masih banyak penyimpangan penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh 

BPK dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. 

Diketahui dari detik Finance pada tahun 2018 Bpk kembali merilis Ikhtisar 

Hasil Pemeriksaan Smester I (IHPS I). Total ada 700 LHP, dari total LHP itu 

mengahislkan 9.808 temuan yang berujung pada 26.871 rekomendasi dan 15.773 

permasalahan, yang berasal dari temuan 7.539 kelemahan atas sistem intern, 8.030 

karena ketidakpatuhan perundang undangan, serta 204 temuan karena 

ketidakhematan, ketiakefisienan dan ketidakefektifan. 
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Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri  pada smester I 

tahun 2012 BPK perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi. LHP atas LKPD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 dikemas 

dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat laporan keuangan, buku II 

memuat LHP sistem pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas kepatuhan 

terhadap peraturan perundang undangan 

BPK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah menilai laporan keuangan  

pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011 telah disajikan secara wajar. 

Meskipun  dalam beberapa hal terdapat temuan mengenai Pengendalian Intern dan 

Kepatuhan perundang undangan. BPK  RI menemukan permasalahan terkait 

kelemahaan Sistem Pengendalian Intern yaaitu (1) Penyusunan RKA SKPD Tidak 

didasarkan pada analisis sstandar biaya; (2) Pengelolaan pendapatan asli daerah 

pada dinas pendapatan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) 

Dokumentasi Dasar Penetapan Sapi Dijual Dalam Pengelolaan Sapi Dana 

Bergulir Oleh Dinas Peternakan Tidak Diadministrasikan Dengan Baik; (4) 

Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Tidak Tertib; (5) Penambahan 

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Pada  PT. Bank Riau 

Kepri Sebesar Rp2.457.400.000,00 Dilakukan Tanpa Peraturan Daerah Tentang 

Penambahan Penyertaan Modal  ( pekanbaru.bpk.go.id). 

Selain itu fenomena yang ada pada tahun 2017  saat BPK memeriksa LKPD 

Kabupaten Kuantan Singingi, BPK menemukan adanya SPJ Fiktif yang terdapat 

di dalam LKPD Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini bisa terjadi karena kurang 
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nya pengendalian Intern serta kurang nya komitmen organisasi, namun dalam hal 

ini BPK menyatakan masih ingin menyelidiki mengenai adanya SPJ Fiktif 

tersebut (www.goriau.com). 

Penelitian terdahulu yang mendukung penerapan standar akuntansi 

pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD, yaitu penelitian dari 

Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, dan Lilik Handaya Eka (2018) menyatakan 

bahwa  Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Asripujinira dan Abdullah Taman (2017) juga menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh yang positif antara Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah dengan Kualitas laporan keuangan, namun dalam penelitian Wayan 

Mustika et al (2018)  menerangkan adanya penelitian yang dilakukan oleh Modo 

et al (2016) dan Nova (2015) menyatakan Penerapan standar akuntansi 

pemerintah dan pemehaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh A. Dahri Adi Patra (2015) tentang 

pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan pada dinas 

kehutanan Luwu, provini Sul-Sel menyimpulkan bahwa hasil penelitian secara 

keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di dinas kehutanan 

Luwu termasuk kategori baik dan berpengaruh secara positif  sama halnya  

dengan penelitian yang dilakukan oleh Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman 

(2017) tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas 

http://www.goriau.com/
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY juga menyatakan berpengarh 

positif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman 

(2017) yang meneliti tentang pengaruh pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia terhadap kualitas laporan keuangan menyatakan bahwa sumber daya 

manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan, serta penelitian yang dilakukan oleh  Freddie Lamara dan Sri Rahayu 

(2016)  juga menyatakan adanya pengaruh yang positif antara sumber daya 

manusia dan kualitas laporan keuangan. 

Penelitian Tuti Herawati (2014) tentang pengaruh sistem pengendalian 

intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dilakukan melalui survei di 

organisasi perangkat daerah pemda Cianjur menyatakan bahwa Penelitian 

mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari Lingkungan 

Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan 

Komunikasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi 

dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara 

simultan. Secara parsial, Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan 

Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan. Secara parsial, Terdapat pengaruh tidak signifikan antara 

Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

Penelitian Astika Rahmawati et al (2018) bahwa Sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun 
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didalam penelitiannya juga menerangkan bahwa adanya penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Manaf (2015),yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian 

intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten atau Kota di Provinsi Aceh. 

Berdasarkan urain diatas tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi 

pemerintah, penerepan sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia 

dan pengendlian intern terhadap kualitas laporan keuangan di beberapa variabel 

sebagian peneliti memiliki perbedaan pendapat yaitu berpengaruh positif dan ada 

juga peneliti yang menyatakan berpengaruh negatif sehingga hal ini menarik 

untuk diteliti kembali.  

Penelitian ini mereplika dari beberapa penelitian sebelumnya. Diantaranya  

yaitu  yang dilakukan oleh Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017) dengan 

judul penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. 

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dengan adanya penambahan variabel Sistem 

Pengendalian Intern, perbedaan yang lain yaitu pada lokasi penelitian yang 

dilakukan . Penelitian lain yang dijadikan acuan adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Tuti Herawati (2014) yang berjudul Pengendalian Sistem Intern terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi perangkat daerah pemda 

Cianjur). Perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan adanya penambahan 

variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah dan Sumber Daya Manusia serta terdapat perbedaan letak 
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lokasi yang diteliti. Dan masih ada beberapa penelitian terdahulu lagi yang 

dijadikan acuan oleh penilti guna melakukan penelitian ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

penerapan standar akuntansi pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah , kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian 

intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. Motivasi dalam penelitian ini adalah agar penulis dapat mengetahui 

seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan , kompetensi 

sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian latar belakng tersebut penelitian yang diajukan adalah 

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah,  Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan 

Pengendalian Sistem Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada  

OPD Kabupaten Kuantan Singingi” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah? 
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3. Apakah Sumber Daya Manusia berengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah? 

4. Apakah Pengendalian Sistem Intern berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Untuk menguji dan menganalisis  Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sumber Daya Manusia 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengendalian  Sistem Intern 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun 

kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis 

Mampu menambah pengetahuan dibidang keuangan khususnya 

pemahaman mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan, 
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Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,  kompetensi sumber daya 

manusia, pengendalian sistem intern, dan kualitas laporan keuangan. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi OPD Kabupaten Kuantan Singingi 

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan penting bagi OPD 

Kabupaten Kuantan Singingi agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan selanjutnya 

meningkatkannya. Bagi pemakai jasa laporan keuangan, penelitian ini 

penting agar dapat menilai OPD mana yang konsisten dalam menjaga 

kualitas laporan keuangan yang diberikannya dan dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan 

menerapkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang telah diperoleh 

dibangku kuliah ke dalam kenyataan yang sesungguhnya serta menambah 

wawasan tentang Akuntansi Sektor Publik. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam proses penulsan penelitian ini, penulis 

menguraikan dalam lima bab yakni: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis mengemukakan teori yang melandasi pembahasan 

skripsi yang meliputi kejelasan sasaran anggaran, sistem intern,  komitmen 

organisasi serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik 

pengukuran data serta analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan analisi dan pembahasan yang berisikan gambaran 

umum reponden, uji kualitas data dan analisi data serta pembahasan dari 

hail penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian yang berisikan tentang 

keimpulan, saran saran, keterbatasan penelitian dan implikasi penelitian. 

 

 


