
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Good governance merupakan function of governing, salah satunya

mengandung prinsip untuk memberikan pelayanan masyarakat yang baik oleh

jajaran pemerintah dalam segala aspek kehidupan. Terkait dengan hal tersebut,

maka good governance merupakan masalah mendasar yang harus secara serius

diperhatikan oleh jajaran pemerintah. Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan

good governance adalah praktik akuntansi publik pada instansi pemerintah.

Pemerintah diwajibkan bertanggungjawab dan terbuka kepada masyarakat

(publik) dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan

good governance Pemerintah Pusat memberikan otonomi kepada Pemerintah

Daerah. Di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku Pregiwa (2012).

Permasalahan hukum dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkaitan

dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti

penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar,

pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara

untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap telah

menjadi suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan masyarakat akan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya



pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas

pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin

bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai kebijakan dan rencana yang telah

ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien dan

efektif Gumilar (2013).

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini

pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya pada publik.

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung

informasi keuangan yang berkualitas. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk

kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan

pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka

Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 tahun 2010) terdiri dari :

(a). Relevan,

(b). Andal,

(c). Dapat dibandingakan dan

(d). Dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat

penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat

opini yang diberikan pemeriksa yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW) dan

pernyataan menolak atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (PP No.71 Tahun

2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).



Tabel 1.1
Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2010-2013

No Tahun Opini BPK

1 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

2 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

3 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

4 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber :Badan Pemeriksa Keuangan, data diolah (2015)

Table 1.1 diatas menunjukan bahwa data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) atas laporan Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan yang

diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) yang diberikan oleh BPK RI pada Tahun 2010 sampai 2013 mendapatkan

opini Wajar Dengan Pengecualian. Beberapa pengecualian yang dilaporakan BPK

adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana bergulir dakabalarea macet dan belum dapat

terselesaikan.

2. Kelebihan pembayaran biaya penyambungan listrik pada kegiatan

pembangunan gedung kantor pajak bumi bangunan sebesar

Rp158.019.000,00.

3. Kekurangan volume pekerjaan pada sembilan paket pekerjaan peningkatan

dan pemeliharaan jalan di Dinas Bina Marga, sumber daya air, energi dan

sumber daya mineral Sebesar Rp258.694.038,08. BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Barat 2



4. Bendahara Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak sepenuhnya melaksanakan

kewajiban perpajakan terkait penyetoran dan pelaporan SPT masa kepada

Kantor Pelayanan Pajak.

5. Bukti pertanggungjawaban makan dan minum dan sewa peralatan kegiatan

reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ciamis berindikasi tidak

benar

6. Pemerintah Kabupaten Ciamis menunggak subsidi dan iuran  asuransi

kesehatan kepada PT ASKES sebesar Rp49.264.167.759,00.

7. Penerima bantuan belum mempertanggungjawabkan belanja hibah sebesar

Rp4.329.750.000,00 dan belanja bantuan keuangan sebesar

Rp243.000.000,00

8. Sisa kas pada bendahara penerimaan TA 2012 terlambat disetor ke kas

daerah sebesar Rp331.613.050,00.

9. Sisa kas pada bendahara pengeluaran TA 2012 terlambat disetor ke kas

daerah sebesar Rp51.298.998,00. (LHP BPK RI, 2015)

Hal ini menunjukan efektivitas dalam memanfaatkan Kompetensi Sumber

Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

belum optimal. Sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan

latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan,

dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam pengelolaan keuangan

daerah yang baik Warisno (2008).



Masih adanya opini tidak memberi pendapat (TMP) juga menunjukan bahwa

sumber daya manusia yang berada dipemerintahan daerah masih ada yang kurang

kompeten. Ini diartikan bahwa belum adanya kesadaran dari tiap-tiap individu

yang berada dilingkungan pemerintah daerah untuk berkomitmen terhadap good

governance. Mempelajari kompetensi sumber daya manusia adalah upaya

mempelajari peran SDM dalam organisasi, sehingga hasilnya dapat digunakan

untuk memilih antara kompetensi potensial dari karyawan sekaligus dapat

dimanfaatkan sebagai pola pemilihan karyawan, pola pengalihan tugas, penilaian

kinerja, dan pengembangan potensi karyawan Gumilar (2013).

Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan

adanya suatu standar akuntansi bagi pemerintah sebagai pedoman dalam

menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas. Hal ini

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). “Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 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” Pregiwa (2012).

Meniliti tentang efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap

kualitas laporan keuangan. Hasilnya menunjukan bahwa efektifitas penerapan

standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan

keuangan pemerintah daerah Irwana (2010).



Pemerintahan daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan

laporan keuangan sebagai dasar pengembilan keputusan. Dengan demikian,

informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai.

Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, percaya

dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut Andriani (2010).

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Roviyantie (2010) dari

Universitas Siliwangi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia

dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Daerah”. Penelitian sebelumnya membahas kompetensi sumber daya

manusia dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sedangkan

penelitian ini membahas kompetensi sumber daya manusia dengan penerapan

standar akuntansi pemerintahan.

Dari hasil uraian latar belakang diatas, penulis akan membuat penelitian

dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten

Ciamis )”.



1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis?.

2. Apakah terdapat pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ciamis?.

3. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berdasarkan PP No.71 Tahun

2010 terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Ciamis?.

1.3 Tujuan Penelitian
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya

Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Ciamis.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya

Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berdasarkan PP

No.71 Tahun 2010 Terhadap Kualiatas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Ciamis.



1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi :

1. Bagi Penulis

Pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan

faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Ciamis dan memahami perbandingan antara konsep

yang diberikan pada masa perkuliahan dengan penerapannya langsung

diintansi pemerintahan.

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam

mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan

daerahnya dimasa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi untuk

mengembangkan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi

peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini akan dilakukan di dinas-dinas yang berada di Kabupaten

Ciamis kepada para bendahara atau bagian keuangan dari bulan Tanggal 01

Agustus 2015 sampai 31 Agustus 2015.


