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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan  

Dalam era reformasi disetiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang 

baik atau yang bisa disebut sebagai good goverment governance  diseluruh dunia 

termasuk Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara 

dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan 

pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti 

standar akuntansi pemerintahan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan 

pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi 

dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Dewasa ini tuntunan 

masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas. 

Arus reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan 

yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi adalah bidang 

birokrasi pemerintah yang menuntut beragam kepengelolaan tentang pemerintah 

yang baik. Pemerintah adalah entitas pelaporan (reporting entity) yang harus 

membuat laporan keuangan sebagai bentuk penanggung jawaban karena 

pemerintah menguasai dan megendalikan sumber-sumber yang signifikan, 

penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas 

terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat. 



 2 

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung 

terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya 

mewujudkan akuntabilitas. Untuk itu dalam rangka akuntabilitas setiap pejabat 

yang menyajikan laporan keuangan haruskan memberi pernyataan tanggung 

jawab atas laporan keuangan gubenur/bupati/walikota kepala kesatuan kerja 

perangkat daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah 

disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan . 

Reformasi bidang akuntansi  tandai dengan terbitnya PP No. 105  tahun 

2000 tentang pengololaan keuangan daerah. Setelah dikeluarkannya paket 

Undang-Undang keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan 

Tanggungjawab keuangan Negara, peraturan perundang-undangan tersebut 

menyatakan bahwa gubenur/bupati/walikota menyampaikan rencana peraturan 

daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah kepada dewan perawakilan rakyat. Maka informasi keuangan 

Negara yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilengkapi 

dengan informasi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, laporan Arus Kas, 

Catatan atas laporan keuangan.  

Laporan keuangan  merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini 

pemerintah untuk mempertanggung jawab kinerja keuangan kepada publik.                          

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung 

informasi keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan 

(SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik 
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yang relevan (relevance), andal (reliability), dapat dibandingkan (comparability) 

dan dapat dipahami (understandability).  (Tanjung,2014) 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kinerja perusahaan tersebut (Hery,2012). Menurut Standar Akuntansi Keuangan 

yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan 

adalah  menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat 

sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak 

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam 

mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan 

informasi.  

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi Standar 

Akuntansi Pemerintah sesuai dengan dengan peraturan pemerintah No. 24 tahun 

2005 yang direvisi dengan peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Berbasis Akrual, yang kemudian diperbaharui dengan 

keluarnya permedgri No 64 tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah 

untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi berbasis 

akrual. 
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Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan disiplin ilmu akuntansi, 

sehingga untuk mengahasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang 

berkompeten maka untuk memenuhi syarat.-syarat dalam menyajikan laporan 

keuangan pemerintah yang barkualitas tersebut. 

Fenomena kualitas  pelaporan keuangan  pemerintah indonesia merupakan 

sesuatu hal yang menarik untuk dikajikan lebih lanjut. Kenyataannya didalam  

laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai 

dan tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, banyak 

laporan keuangan yang mendapatkan opini tidak wajar dan disclaimer karena 

didalam penyusunan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Nurillah 

(2014). 

Kabupaten Rokan Hulu dibentuk pada tahun 1999, Kabupaten Rokan Hulu 

telah menerapkan peraturan pemerintahan No 71  Tahun 2010, namun mulai 

efektif ditahun 2015. Kualitas laporan keuangan dapat juga dilihat dari hasil opini 

auditor bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah 

daerah (LKPD) kabupaten Rokan Hulu. Bedasarkan temuan badan pemersiksaa 

keuangan republik indonesia (BPK) atas laporaan keuangan pemerintah daerah. 

  Rokan Hulu tahun 2009 sampai 2012  masih mendapakan opini wajar 

tanpa pengecualian. Tahun anggaran 2013 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian 

Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Untuk tahun anggaran 2014 BPK RI 

perwakilan Provinsi Riau memberi opini yang sama pada tahun sebelum nya 

yakni, Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) atas 

laporan keuangan pemerintah Kabupaten. BPK menemukan adanya kelemahan 
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sistem pengendalian intern, dalam penyusunan laporan keuangan yaitu 

pengendalian atas pengelolaan kas daerah oleh pejabat pengelolaan keuangan 

daerah belum memandai dan pengelolaan aset tetap belum  memandai. BPK juga 

menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

dalam pengelolan keuangan daerah yakni teradapat sisa kas bandahara 

pengeluaran yang terlambat disetorkan dan belum disetorkan ke kas daerah 

.(Siaran Pers Rohul, 29 Oktober 2016) 

 Ditahun anggran 2015 BPK RI memberi opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) ini berarti masih terdapat data yang disajikan kurang lengkap dalam 

semua hal material, posisi keuangan pemerintah Rokan Hulu pertanggal 31 

desember, realisasi anggaran, arus kas dan catatan atas laporan arus kas untuk 

tahun berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintah, namun ada beberapa temuan yang ditemukan oleh BPK dalam hal 

penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten Rokan Hulu yakni  nilai 

investasi permanen modal, nilai aset lain-lainnya dan masih ditemukan 

permasalahan yang terkait ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan. (Siaran 

Per, 29 Oktober 2016) 

Masalah yang muncul dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan 

berpedoman pada Standar yang telah di tentukan. Di Dinas Pengelolaan keuangan  

Dan Aset daerah terdapat penyajian nilai aset tetap yang tidak dapat di 

indetifikasikan dan terdapat penurunan pendapatan  dari tahun 2014-2015. 

Pemerintah Rokan Hulu pertama kalianya menerapkan berbasis akrual ditahun 

2015 diungkapkan didalam laporan keuangan yang disajikan pada laporan 
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perubahan ekuitas. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan 

pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola 

keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan.  

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Akuntansi pemerintah yang digunakan 

saat ini oleh instansi pemerintah yang dikuatkan dalam PP No.24 tahun 2015, 

SAP ini mengatur tentang penyajian laporan  keuangan. Standar akuntansi 

pemerintahan tersebut  syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas 

laporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan. 

Bedasarkan penelitian sebelumnya yang telah di lakukan Fikri (2015) di 

Provinsi NTB yang membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian ini selajutnya 

yang diteliti oleh Vicky (2013) di Kabupaten Gorontalo  dan Sinarwati (2014)  di 

Kabupaten Singaraja menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  pada pemerintah 

kota tersebut. 

Masih sedikit penelitian tersebut dan masih banyak terdapat perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Maka perbedaan penelitian inilah  yang menjadi dasar 

penulis ingin meneliti kembali  penerapan SAP mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

Vicky (2013) dengan  variabelnya yang mungkin hasil penelitian ini yang 

membuat untuk meneliti  lebih lanjut mengenai pengaruh Penerapan Standar 
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akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan 

menggunakan analisis regresi sederhana  dengan bantuan software SPSS. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya terdapat objek dan  lokasi yang berbeda 

yaitu Dinas Pengelolaan keuangan Dan Aset  daerah Kab. Rokan Hulu. 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas dan hasil-hasil 

penelitiannya yang dilakukan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk meneliti 

kembali dengan mengangkat judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansii 

Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Dinas 

Pengelolaan Keuangan  Dan Aset Di Kabupaten Rokan Hulu. 

 

1.2    Rumusan Masalah  

Dari latar belakang tersebut peneliti dapat merumuskan masalah yakni : 

Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan Dinas Pengelolan keuangan dan Aset Kab. Rokan 

Hulu. 

 

1.3 Tujuan Masalah  

Dari rumusan masalah tersebut tujuaan penelitian ini yakni: Untuk 

mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pengelolan  keuangan dan Aset Kab. 

Rokan Hulu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakanya penelitian ini 

antara lain: 
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1. Bagi Pembaca 

Penelitian ini harapkan dapat memberikan manfaat berupa konsep dan 

pengetahuan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan serta 

dapat dijadikan ajuan sebagai pustaka untuk penilitian dengan judul yang 

sama. 

2. Bagi Pemerintah 

Penilitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah  dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik 

agar mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai pengaruh pengaruh 

penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah. 

 

1.5 Sitematika Penulisan  

Adapun sistematika akan di buat pada skripsi sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Merupakan bagian dari pendahuluan. Bab ini menguraikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

  Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama peneliti ini 

dan review penelitian terdahulu dan informasi lain nya yang akan 
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membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian 

ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

  Bab ini  menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diajukan desain penelitian, jenis penelitian, 

sampel dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi 

operasional variabel dan analisis data.  

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. 

  Bab ini merupakan bagian pembahasan menganalisis pengumpulan 

data, yang berisi tentang pengujiaan atas hipotesis yang dibuat dari 

pengujian  tersebut serta pembahasan tentang hasil analisis yang 

dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V  : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini yang 

berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran. 

 

 

 

 

 


