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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini dibahas beberapa alasan yang menjadi latar 

belakang dilakukannya penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Rumusan 

masalah sebagai fokus utama penelitian, manfaat, dan tujuan penelitian serta 

sistematika penulisan juga diuraikan dalam bab ini. Berikut penjelasan secara 

rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan 

yang baik. Adanya otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah 

daerah untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan tepat. 

Pemerintah daerah diwajibkan bertanggungjawab dan terbuka kepada masyarakat 

dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Instansi pemerintah 

wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan 

pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban 

tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan 

terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan yang 

semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi 

bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah 
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satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 

2009  dalam Andika, 2015).  

Tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah dihasilkannya laporan 

keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan 

tersebut. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja 

keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan 

kepadanya (Prasetya, 2005 dalam kadek dkk). Laporan keuangan ini bertujuan 

untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakai yang digunakan 

sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan (Pirmatua, 2014 ;20). 

Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan kearah 

yang lebih baik. 

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan 

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Yang mana 

laporan keuangan yang disajikan itu harus berkualitas dan sesuai dengan prosedur. 

Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran - ukuran yang digunakan agar 

informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi penggunanya. Agar laporan 

keuangan pemerintah dapat  memenuhi kualitas yang dikehendaki, maka harus 

memenuhi karakteristik atau prasyarat normatif yaitu, relevan, andal, dapat 

dibanndingkan dan dapat dipahami (Deddi dkk, 2009). 

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah akhir-akhir 

ini menjadi isu yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Banyaknya kasus-

kasus mengenai buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di 
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Indonesia menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Berdasarkan 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap atas 35 Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 

Sementer II tahun 2015 mengungkapkan terjadi penurunan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP)  LKPD 2015 dari tahun lalu. Untuk LKPD yang memperoleh 

WTP 2015 ternyata baru mencapai 47 persen dari perkiraan tahun lalu itu sebesar 

51 persen. Yang mana pada tahun 2014 opini WTP mencapai 57% . 

Sedangkan untuk kota Pekanbaru itu sendiri Badan Pemeriksa Keuangan 

negara memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). BPK juga 

menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan 

laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 

(http://pekanbarubpk.go.id). Prediket Wajar Dengan Pengecualian selalu 

didapatkan oleh pemerintah daerah kota Pekanbaru dalam 5 tahun terakhir. Ketua 

BPKAD kota Pekanbaru Dino prima mengatakan, "Selama 5 tahun berturut-turut 

kita selalu mendapat penilaian WDP.  Jadi, dengan adanya bantuan audit dari 

BPK RI Perwakilan Riau, maka seluruh aset kita akan lebih tertata," ujarnya, 

Senin (10/10/2016). Menurut Dino, tujuan audit seluruh aset tersebut bukan 

semata-mata untuk memperoleh predikat WTP (wajar tampa pengecualian). 

Namun bagaimana melakukan pembinaan dan mengetahui apakah mekanisme 

pengadaan aset yang dilakukan selama ini sudah sesuai. (data riau.com). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Pekanbaru itu sendiri berharap dapat 

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian yang sudah 5 tahun berturut-turut 

http://pekanbaru/
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selalu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Berikut adalah tabel hasil 

audit BPK terhadap LKDP kota Pekanbaru dalam 5 tahun terakhir: 

Tabel 1.1 

Hasil Audit BPK terhadap LKDP Pemerintah kota Pekanbaru 

Tahun Opini Catatan 

2011 Wajar Dengan Pengecualian Lemahnya sistem pengendalian 

intern dan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2012 Wajar Dengan Pengecualian Kelemahan sistem pengendalian 

intern dan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2013 Wajar Dengan Pengecualian Lemahnya sistem pengendalian 

intern dan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2014 Wajar Dengan Pengecualian kelemahan sistem pengendalian 

intern dan ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

2015 Wajar Dengan Pengecualian Lemahnya sistem pengendalian 

intern dan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

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

Penelitian ini mengacu pada Andika (2015) dengan variabel kompetensi 

sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Namun dalam 

penelitian ini penulis menambahkan satu variabel yaitu pemanfaatan teknologi 

informasi yang juga sudah diteliti sebelumnya oleh Irfan (2008). Pengambilan tiga 

variabel ini yaitu untuk melengkapi penelitian sebelumnya. 

Variabel pertama yaitu kompetensi Sumber Daya Manusia. Kompetensi 

adalah karakteristik dari seseorang yang dapat diperlihatkan, yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan prilaku, yang dapat menghasilkan kinerja dan 

prestasi. Sedangkan SDM adalah sumber daya yang digunakan untuk 

http://pekanbaru.bpk.go.id/
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menggerakkan dan menyinergikan  sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Tanpa SDM, sumber daya lainnya menganggur (idle) dan kurang 

bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. kompetensi yang dimiliki oleh 

sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang 

akan dihasilkan (Gary, 2007). 

Variabel kedua adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan 

mengikuti standard akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara 

umum. Standard akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

Dengan demikian, standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang 

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah di Indonesia (Pramono dkk, 2010). 

Variabel ketiga adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemerintah 

perlu menyesuaikan dan mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan dan 

perkembangan teknologi dan informasi yang semakin hari semakin canggih. Hal 

ini diperlukan untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan 

proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu  dengan 

menyederhanakan akses antara unit kerja. Menurut Wilkinson et al dalam Irfan 

mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) 

pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 
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secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar 

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah bagi masyarakat.  

Menurut Wahana komputer  dalam Irfan teknologi informasi selain 

sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan 

penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk 

penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi 

informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki 

manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin 

tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan 

bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang 

dihasilkan. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer 

akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-

komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam 

suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau 

dikurangi. 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup instansi pemerintah di kota Pekanbaru 

yaitu SKPD yang ada di kota Pekanbaru. Hal ini karena kualitas laporan keuangan 

di masing-masing SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya kompetensi 

sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan 

teknologi informasi. Selain itu adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti- 

peneliti sebelumnya terkait dengan kompetensi SDM, penerapan standar 

akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah. 
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Dari penjelasan latar belakang diatas dan sedikitnya penelitian yang 

mengambil variabel pemanfaatan teknologi informasi peneliti tertarik dan 

termotivasi tuntuk melakukan penelitian dengan judul PENGARUH 

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN  STANDAR 

AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP),  DAN PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN 

KEUANGAN PEERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD 

Pemerintah kota Pekanbaru) 

1.2 Rumusan Masalah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang 

diajukan sebagai berikut : 

a. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah? 

b. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 

c. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah? 

d. Apakah Kompetensi SDM, Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah 

(SAP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemeritah daerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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b. Untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

c. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

d. Untuk mengetahui apakah kompetensi SDM, penerapan standar akuntansi 

pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Untuk pemerintah pusat dan daerah, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dan pembuat 

laporan keuangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 

b. Untuk akademisi, diharapkan dapat meningkatkan temuan empiris empiris 

yang telah ada dan bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan referensi 

dan acuan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan pola dalam penyusunan laporan untuk 

mendapatkan gambaran secara garis besar bab demi bab. Dengan sistematika 

penulisan diharapkan para pembaca akan lebih mudah dalam memahami isi dari 

sebuah laporan. Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 
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BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan Bab  landasan teori yang berisikan teori – teori yang 

berhubungan dengan penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Membahas Metodologi Penelitian yang mencakup lokasi dan waktu 

penelitian, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, defenisi operasional 

variabel, dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas masalah apakah mengenai pengujian masing-masing 

variabel yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan dengan menggunakan uji Parsial (Uji T). Dan juga 

membahas apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh simultan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan  Uji Simultan (Uji F).  

BAB V  :  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan ringkasan dari hasil penelitian dan 

pembahasan, saran dan rekomendasi tentang perbaikan yang perlu dilakukan 

dimasa yang akan datang terkait dengan permasalahan temuan pada penelitian ini. 

 

 


