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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

 

Di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang 

sering disebut Good Governance. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu 

bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai 

dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap 

pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah 

satunya yang terpenting adalah keuangan. Keuangan negara atau daerah menurut 

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut. Lalu hak dan kewajiban dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan harus di masukan dalam APBD. Peran serta masyarakat dalam 

pemerintahan sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya 

perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 

hal pelaksanaan perekonomian negara Arif (2012). 

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (Good Governance), telah mendorong pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas 

dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumya, melalui suatu media 
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pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik Andikha (2015). Bagi 

pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan 

yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan 

tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib 

administrasi dan taat azas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah 

sudah berkualitas yaitu Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan 

Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, Adhi, dkk, 

(2013). 

Menurut Nurlan (2;2008) 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 diharuskan  

memberi pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan Gubernur / Bupati / 

Walikota / Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan 

bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan system intern yang memadai 

dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintah.  

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003, pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

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

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum 

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 
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Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai 

kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah di Indonesia. 

Menurut Hartina (3;2009) laporan keuangan merupakan laporan yang 

disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu  entitas  pada  saat 

tertentu, dan kinerja  suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi 

syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, 

pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan  mengelola 

penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No. 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai 

acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam 

melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi 

masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam 

memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam 

menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Undang-Undang No. 17 tahun 2003, pasal 32 menegaskan bahwa 

Pemerintah Daerah diharuskan menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(disingkat APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD), 
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Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Undang-undang No. 17 tahun 2003 mengisyaratkan bahwa laporan 

pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada 

gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (di singkat BPK) 

sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai  dengan  kewenangannya.  

Pemeriksaan  BPK di maksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (Opini) 

sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka mengahasilkan 

laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria 

yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau 

dibandingkan, dan dapat dipahami, Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang 

sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti 

pertanggung jawaban penggunaan anggaran dari pemerintah Rukmi (2012). 

Hasil pemeriksaan atas seluruh LKPD tahun 2014 (539 LKPD), BPK 

memberikan opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) 

LKPD, opini TMP atas 35 (6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%) LKPD (IHPS II 

2015). 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan terhadap opini 

yang diberikan oleh BPK. Peningkatan disini bermaksud, meningkatnya jumlah 

LKPD yang memperoleh opini WTP. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 533 

LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 312 (58%) LKPD, opini 
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WDP atas 187 (35%) LKPD, opini TMP atas 30 (6%) LKPD, dan opini TW atas 4 

(1%) LKPD (IHPS I 2016). 

Masalah dalam penelitian ini adalah dimana  Pemerintah Kabupaten 

Pasaman Barat pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2015, berdasarkan hasil 

pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera 

Barat (BPKP) dinyatakan mendapatkan opsi wajar dengan pengecualian (WDP). 

Ini mengindikasikan bahwa dalam laporan keuangan pemerintah yang dilaporkan 

oleh pemerintah kabupaten Pasaman Barat, terdapat beberapa permasalahan yang 

menyebabkan hal ini terjadi (IHPS I 2016). Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel I.1. 

Hasil Audit LKPD Kabupaten Pasaman Barat 

Tahun Opini yang diperoleh 

2011 WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 

2012 WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 

2013 WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 

2014 WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 

2015 WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 

Sumber : IHPS 2016 dengan Pengolahan pribadi 

Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah N0. 60 Tahun 2008 

tentang SPIP. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi 

dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. 

Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, 
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objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit 

laporan keuangan I Putu & I Wayan (2014). 

Hasil pemeriksaan BPK atas 533 LKPD menunjukkan terdapat 6.150 

kelemahan SPI yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan 

pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Permasalahan kelemahan 

sistem pengendalian intern pada umumnya terjadi karena pejabat/pegawai yang 

bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami 

ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kurang koordinasi 

antar pejabat terkait, belum membuat kebijakan/prosedur untuk suatu kegiatan 

operasional, serta belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 

tahun sebelumnya (IHPS I 2016). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan 

Provinsi Sumatera Barat menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian 

internal dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Pasaman Barat, 

dimana didalam laporan keuangan daerah Pasaman Barat  sebagai  bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik/masyarakat masih menyisakan 

permasalahan dan keraguan akan kebenarannya. Seperti yang dikutip dari media 

online  klik positif.com (2016) diungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah 

kabupaten Pasaman Barat  masih terdapat penyimpangan penggunaan keuangan 

Negara, penyimpangan yang terjadi hingga saat ini adalah masih adanya korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN). Dimana, terjadi korupsi di BPBD di kabupaten 



7 
 

pasaman barat yang melibatkan kepala dinasnya dan kemungkinan besar akan 

melibatkan pejabat lainnya, karena kasus tersebut masih bergulir sampai saat ini. 

Dan kasus lainnya menurut media online pasaman barat.com (2012), dimana 

wakil rakyat seharusnya sebagai tempat mengadu para rakyat dan menyalurkan 

aspirasi rakyat, ternyata tega berbuat bejat dengan melakukan praktek korupsi di 

lingkungan secretariat DPRD pasaman barat. Sehingga dari perbuatan tersebut 

menyebabkan kerugian keuangan Negara yang diperoleh dari rakyat. Hasil 

pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ditemukan sejumlah nama-nama 

yang terindikasi melakukan penyelewengan anggaran. Maka diperlukan 

pembenahan data atau laporan yang berkaitan dengan keuangan, terutama untuk 

menghindari penyimpangan tersebut. Dari kasus-kasus tersebut terlihat bahwa 

sistem pengendalian internal kabupaten pasaman barat belum berjalan secara 

efektif. 

Penelitian ini merupakan replikasi  dari Yusup Komarudin (2015). Namun 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menguji pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. 

Berdasarkan fenomena itu peneliti mengambil judul penelitian ini dengan 

judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan  

Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Pasaman 

Barat”. 
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I.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di kabupaten Pasaman 

Barat? 

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan SKPD di kabupaten Pasaman Barat? 

3. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem 

Pengendalian Internal Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan di Kabupaten Pasaman Barat? 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Pasaman 

Barat. 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Pasaman Barat. 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Secara Simultan 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Pasaman 

Barat. 
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I.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap penelitian ini dijadikan bahan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat bagi pihak yang diteliti 

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama bangku 

perkuliahan.  

I.5. Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama 

penelitian ini dan review penelitian terdahulu dan informasi lain 

yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk 

menyusun penelitian ini.  
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BAB III : METODOLOGI 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 menganalisis hasil pengumpulan data dan hasil diskusi 

terkait Analisa Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), dan Sistem Pengendalian Internal terhadap 

kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di kabupaten Pasaman Barat 

BAB V  : KESIMPULAN  

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian 

ini,yang berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil 

penelitian. 


