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1. BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan saat ini kebutuhan atas informasi keuangan semakin

meningkat, baik di sektor privat maupun di sektor publik.Pemerintah Daerah

selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan

yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Sesuai

ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah

berkewajiban untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang

terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota

Perhitungan Anggaran.Maka Pemerintah Daerah dituntut memiliki sistem

informasi yang andal.Sistem ini diperlukan untuk memenuhi kewajiban

pemerintah daerah dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

daerah yang bersangkutan (Tim Pokja, 2001).

Pemerintah  memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah

informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan

tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan

tersebut tidak andal. Keandalan informasi laporan keuangan merupakan wujud

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan dua unsur nilai informasi yang

penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak (Karmila, dkk:

2014 ).Untuk itu penyajian laporan keuangan yang andal diperlukan agar laporan

keuangan bermanfaat bagi pengguna.Di sektor publik, salah satu masalah yang
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dihadapi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, penyajian

Laporan Keuangan yang andal.

Dalam rangka reformasi di bidang keuangan negara, pemerintah telah

melakukan beberapa pembaharuan diantaranya adalah pembaharuan dalam hal

landasan hukum. Pembaharuan ini ditandai dengan dikeluarkannya satu paket

perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang (UU)

Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu hal penting yang diatur dalam paket ketentuan tersebut, adalah

adanya kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa

Laporan Keuangan yang telah di periksa oleh BPK. Laporan Keuangan

Pemerintah tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca,

Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).Bentuk

dan isi laporan keuangan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk

menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP tersebut, pemerintah

harus merancang dan menerapkan sistem akuntansi(PP 71 tahun 2010).

Ketentuan yang lebih spesifik mengenai hal tersebut khususnya terkait

dengan sistem akuntansi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59

tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. SAK adalah Suatu
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sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data

pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang

disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam

rangka perencanaan,pelaksanaan, dan pelaporanpertanggungjawaban pemerintah

daerah. Daerah diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan

keuangan daerah kepada pemerintah dan informasi yang disampaikan tersebut

harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan pelaksanaan

SAK dinilai berdasarkan atas dihasilkannya laporan keuangan yang memenuhi

unsur karakteristik kualitatif, dilaksanakannya SAK tersebut secara efektif, serta

dipenuhinya unsur ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku(Lyna Latifah dan Sabeni, 2007).

Laporan keuangandisusunharusmenyajikansecara wajarposisikeuangan,

kinerjakeuangan dan arus kasdarisuatu entitas. Dalamrangkauntuk memenuhi

persyaratan ini, entitassektor publikpertama-tamaharus

memperhatikankarakteristik kualitatifumumpelaporan keuangan. Karakteristik

kualitatifsepertipelaporan keuanganadalah prinsip dasaruntukpenyusunan

laporankeuanganEmpat karakteristikkualitatifpokokyangdimengerti: relevan,

keandalan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Prinsip-prinsip

inimemastikanbahwapengguna laporankeuangandisediakandenganinformasi yang

bergunauntuk tujuanpengambilan keputusan. Kendalan pada keandalan

informasimeliputi; ketepatan waktu, keseimbangan antaramanfaatdan biaya, dan

keseimbanganantara karakteristikkualitatif(Ijoema,2014).
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Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang

memberikan jaminan keterandalan penyajiannya agar berguna dalam pengambilan

keputusan. keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan

keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,

menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang andal tercermin dari

opini.Semakin andal laporan keuangannya maka semakin baik opininya.

Berdasarkan Peraturan BPKRI Nomor 1 Tahun 2007 terdapat empat tingkatan

opini LKPD yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tanpa Menyatakan Pendapat

(TMP).

Fenomena keandalan pelaporan keuangan pemerintah di Provinsi Jawa Barat

merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Opini BPK

terhadap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari

tahun 2009-2014diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Opini BPK Terhadap Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan

LKPD (Tahun)
OPINI

Jumlah

WTP WDP TW TMP
2009 0 23 0 4 27
2010 0 26 0 1 27
2011 3 24 0 0 27
2012 3 24 0 0 27
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2013 6 19 0 2 27
*) Jumlah opini yang diberikan sampai dengan Semester 1 tahun 2014
Sumber :www.bpk.go.id

Kondisi ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum

memenuhi karakteristik kualitatif diantaranya keandalan.Keseimbangan antar

karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat

diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan

keuangan pemerintah.Penentuan tingkat kepentingan karakteristik (keandalan)

merupakan masalah pertimbangan professional (Paragraf 59 PP 71 Tahun 2010).

Berdasarkan hasil opini yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan

dalam Pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah, ternyata didalam laporan

keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain

itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan

Hasil pemeriksaan di seluruh kab/kota Jawa Barat diungkapkan Agung,

(17/06/14) dari 27 Pemda prov/kab/kota di Jawa Barat yang menjadi entitas

pemeriksaan BPK, sebanyak enam entitas mendapat opini WTP, Sembilan WDP,

dan dua entitas mendapat opini Disclaimer. Enam entitas yang mendapatkan opini

WTP adalah Pemda Prov. Jabar, Pemkab Ciamis dan Majalengka serta Pemkot

Banjar, Depok dan Cimahi.

Menurut Kepala Perwakilan Provinsi Jabar BPK RI , Slamet Kurniawan

(2012), BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jabar

Tahun 2012 Wajar Tanpa Pengecualian.Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang

diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Jabar bukan berarti penyajian laporan

keuangan Pemprov Jabar telah benar dan bebas dari permasalahan. Opini WTP
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menggambarkan penyajian laporan keuangan Pemprov Jabar, berdasarkan sampel

yang diambil pada saat pemeriksaan, bebas dari salah saji yang sifatnya material.

MenurutDirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam

NegeriTimbul Pudjianto (2013) bahwa faktor penyebab pemda tidak dapat

mencapai opini WTP adalah karena perencanaan yang sepihak dan belum

terintegrasi dengan baik. Selain itu, pemimpin yang kurang tegas juga belum

memiliki komitmen yang kuat menjadikan pengelolaan keuangan menjadi rendah,

selain itu kegagalan pencapaian opini WTP ini disebabkan pula oleh sistem yang

tidak tertib dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang ditemukan BPK dalam LKPD Jabar 2013, antara lain

penatausahaan dan pengelolaan persediaan yang belum tertib, proses penghapusan

aset gedung pada RSUD Al-Ihsan yang tidak sesuai prosedur, mekanisme

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung-jawaban, monitoring

dan evaluasi belanja hibah tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan lainnya, penganggaran belanja hibah, belanja pegawai, belanja

modal dan belanja barang masih ada yang tidak tepat. Selain itu, pengelolaan

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor masih belum

optimal.

Terkait dengan perjalanan dinas, kata AgungBPK menemukan belanja

perjalanan dinas di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih ada yang

tidak didukung bukti pertanggung-jawaban, pertanggungjawabannya tidak

lengkap, tidak dapat diyakini kebenarannya, tidak sesuai dengan realisasi

sebenarnya, tidak efisien serta terdapat kelebihan pembayaran.
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Hibah aset pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

kepada Kabupaten/Kota minimal sebesar Rp114,03 miliar belum disertai dengan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima.Hibah dana BOS

dari Pusat kepada sekolah-sekolah yang menolak BOS belum dikembalikan ke

Kas Daerah Provinsi minimal sebesar Rp1,43 miliar serta keempat penyaluran

hibah BOS APBD Provinsi Semester I Tahun 2012 tidak tepat waktu Sebesar

Rp164,62 miliar.

Permasalahan juga terjadi di Pemerintah Kabupaten Subang, dalam sistem

akuntansi keuangan daerah kurang baik, karena penggunaan sistem pencatatan

yang masih menggunakan sistem pencatatan single entry sehingga informasi yang

akan diberikan terbatas pada masa depan dan transparansi serta akuntabilitas tidak

sepenuhnya tercapai dalam penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjurnalan

dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang(Agus Masykur - Wakil Ketua II

DPRD Kabupaten Subang, 2012).

Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan terkait penyimpangan sebesar Rp

23.854.531.216,70. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 2.356.564.791,76 merupakan

kerugian daerah karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Penyimpangan administrasi Rp 3.661.710.000 dan potensi kerugian Rp

17.836.256.424,94.

Berdasarkan temuan BPK, penyimpangan terjadi hanya pada dua dinas, yakni

Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya serta Dinas Bina Marga dan Pengairan. Total

budget Kota Bandung ada 250 miliar, dengan penyimpangan 23 miliar. Masih
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berdasarkan temuan BPK,mengatakan penyimpangan SUS Gedebage atau Gelora

Bandung Lautan Api (GBLA) sebanyak Rp 17,7 miliar, Jumat (4/10/2013).

Penyimpangan tersebut kemungkinan terjadi dikarenakan kelangkaan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadai untuk

menyelenggarakan administrasi keuangan negara/daerah,belum optimalnya

tenaga-tenaga yang berlatar belakang akuntansi di pemerintahan.

Permasalahan lainnya yang sering dihadapi di antaranya, hingga saat ini masih

banyak aset yang belum diinventarisir dengan benar hingga pemanfaatan aset

yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu action yang dilakukan

adalah mendorong dinas-dinas untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan

dengan benar, di antaranya banyak barang milik daerah (BMD) yang belum

diinventarisasi sesuai ketentuan, pencatatan belum up to date dan benar,

pengelolaan hibah belum sesuai ketentuan, dan lainnya.

BPK masih menjumpai beberapa permasalahan terkait dengan sistem

pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

sebagai kondisi yang layak dilaporkan, diantaranya:

1. Belanja Pegawai dianggarkan pada belanja barang/jasa sebesar Rp18,37

miliar dan sebaliknya belanja barang/jasa dianggarkan pada belanja

pegawai sebesar Rp54.22 miliar.

2. Adanya kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan

pelaporan,terdiri atas :

o Pencatatan tidak/belum dilakukan/tidak akurat

o Proses penyusunan pelaporan tidak sesuai dengan ketentuan
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o Entitas terlambat menyampaikan laporan

o Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

o Sistem informasi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia

(SDM) yang memadai.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan

pemerintah kota Bandung masih belum seluruhnya memenuhi kriteria

keterandalan. Mengingat bahwa keterandalan merupakan salah satu unsur nilai

informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak,

peneliti tertarik untuk meneliti hal apa yang mungkin mempengaruhi keterandalan

penyajian laporan keuangan pemerintah.

Menurut Teguh Wahyono (2004:12) dalam menghasilkan suatu nilai informasi

yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu,

informasi yang dihasilkan dansumber daya menghasilkannya.Menyangkut

informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga

laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk

memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Didalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar

Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern

disebutkan bahwa sistem informasi yang andal dengan tujuan laporan keuangan,

salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang

dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transksi

entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi

aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006).
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Dalam rangka memantapkan otonomi daerah, pemerintah daerah hendaknya

sudah mulai memikirkan untuk pengembangan sistem informasi akuntansi. Oleh

karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru

untuk  menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh pemerintah

daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah

diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi

mendukung kebutuhan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang

diperlukan saat ini.Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan

pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan

terhadap sistem yang dikembangkan saat ini (Lyna Latifah dan Arifin

Sabeni,2007).

Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi

single entry menjadi double entry karena penggunaan single entry tidak dapat

memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang

sesungguhnya. Basis akuntansi yang diterapkan pun mengalami perubahan dari

basis kas (cash basis) ke basis akrual (accrual basis). Permasalahan penerapan

basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana

mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting

adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi(accounting policy), perlakuan

akuntansi untuk suatu transaksi (accounting treatment), pilihan akuntansi

(accounting  choice), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada.

Karena perubahan sistem akuntansi single entry menjadi double entry dan

penggunaan basis akuntansi cash toward accrual dalam penyusunan laporan
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keuangan pemerintah ini bukanlah hal yang mudah, maka dibuatlah suatu Sistem

Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan tools atau sarana yang dimaksudkan

untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Penelitian oleh Mardiasmo (2006) dengan judul “Perwujudan Transparansi

dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good

Governance menyimpulkan antara lain laporan keuangan memerlukan perangkat

yang berupa standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi yang

menggunakan sistem pencatatan berpasangan.

Penelitian oleh Desi Indriasari dan Ertambang Nahartyo(2009) menemukan

bukti empiris bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern

akuntansi, sedangkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah

dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi

informasi.

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti variabel yang

dipengaruhi oleh SAK diantaranya adalah keandalan penyajian laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan jurnal yang dibuat oleh Darmayani,dkk (2014)bahwa :

“Nilai suatu laporan keuangan dilihat dari keterandalan penyajian

pertanggungjawaban laporan keuangan tersebut dan ketepatwaktuan dalam

memberikan informasi dalam melaporan keuangan setiap instansi yang

berkepentingan (stakeholder) dalam pengambilan keputusan.”

Sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan,

pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban

keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
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Anggaran Lebih, Neraca, Laporan arus Kas, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Maka Pemerintah

Daerah dituntut memiliki sistem informasi yang andal. Sistem ini diperlukan

untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan

pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun proposal denagn

judul “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Terhadap Keandalan Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota

Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan maka masalah yang

diidentifikasikan adalah :

1. Bagaimana implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada

Pemerintah Kota Bandung.

2. Bagaimana keandalan penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota

Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh implemetasi sistem akuntansi keuangan daerah

terhadap keandalan penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota

Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengetahui, mempelajari, mengevaluasi, dan

membuat kesimpulan mengenai seberapa besar pengaruh implementasi Sistem

Akuntansi Keuangan terhadap keandalan penyajian laporan keuangan.
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Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris

mengenai:

1. Bagaimana implementasi sistem akuntansi keuangan daerah pada

Pemerintah Kota Bandung.

2. Bagaimana keandalan penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota

Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah terhadap keandalan laporan keuangan pada Pemerintah Kota

Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui masalah-masalah dari uraian diatas, maka kegunaan dan

manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang

masalah yang diteliti, sehingga dapat memperoleh gambaran lebih jelas

mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori.Diharapkan juga dapat

menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi

tambahan dalam penelitian dibidang lainnya.

2. Pemecahan masalah

Membantu untuk memenuhi kewajiban dalam membuat laporan

pertanggungjawaban keuangan setelah dirancang dan diterapkannya

Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Dapat juga dijadikan sebagai acuan

untuk memotivasi para pembuat laporan pertanggungjawaban keuangan
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dengan memperbaiki masalah-masalah yang terjadi didalam laporan

keuangan sehingga keandalan penyajian laporan keuangan dalam suatu

organisasi lebih baik lagi dalam membuat laporan keuangan.

1.5 Lokasi  dan Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas

dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di

Pemerintah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukancana No. 2 Bandung.

Telp (022) 4232338  fax(022) 4236150. Waktu yang diperlukan penulis dalam

melakukan penilaian dimulai pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan

September 2015.


