
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

       Dampak terjadinya reformasi di negara kita tidak hanya mengubah sistem 

perpolitikan, tetapi juga mengubah tatanan pemerintah. Masyarakat kita dengan 

adanya sistem demokrasi, menjadi semakin berani dan kritis tidak hanya dalam 

hal mengeluarkan aspirasi dan pendapat tetapi juga berkeinginan untuk berperan 

dalam hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Terlebih dengan adanya 

otonomi, masyarakat diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus 

rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari 

pemerintah. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk 

menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerahnya dan 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber keuangan tersebut sesuai 

dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan. 

       Dengan adanya otonomi daerah, maka sangat dibutuhkan akuntabilitas baik 

secara vertikal (kepada pemerintah atasan) maupun secara horizontal (kepada 

masyarakat di daerah) atas pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah 

pusat. Sehubungan dengan masalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 



       Reformasi dibidang keuangan daerah ditandai dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Negara yang menyusul 

dikeluarkan adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004. Revisi undang-

undang otonomi daerah antara lain: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, serta PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian diganti dengan PP Nomor 71 

Tahun 2010. (Dikutip dari situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 

www.bpkp.go.id) 

       Tidak hanya akuntabilitas pemerintah daerah, transparansi atas laporan 

keuangan pemerintah daerah yang disajikan pun, perlu dipublikasikan sehingga 

masyarakat dapat mengetahui sekaligus dapat memantau sejauh mana kinerja 

pemerintah. Dalam hal ini peran aparatur pemerintah/sumber daya manusia sangat 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan. Peran aparatur pemerintah/sumber 

daya manusia pemerintah daerah yang dimaksud adalah mereka yang memiliki 

kemampuan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan. 

       Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2008) mengatakan: “Jumlah SDM 

Aparatur yang berlatar berlatar belakang akuntansi pada satuan kerja pengelola 

keuangan baik di pusat maupun daerah, jumlahnya sangat terbatas”. Kondisi 



tersebut berdampak pada ketidakuratan proses pencatatan, keterbatasan dalam 

penyajian laporan, dan penerapan sistem akuntansi yang benar. 

       Begitupun menurut Nasution (2004), “Kualitas sumber daya manusia dalam 

menyusun laporan keuangan masih terbatas karena sebagian besar SDM saat ini 

masih memiliki latar belakang pendidikan di luar akuntansi”. 

       Badan pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyampaikan dalam Seminar 

Nasional yang bertema “Inisiatif BPK RI dalam Peningkatan Transparansi dan 

Akuntabilitas Keuangan Negara Melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Pemerintah Pusat dan Daerah” (2008), dikatakan bahwa ada lima faktor 

penyebab lemahnya SDM dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

keuangan negara, yaitu: (1) program pendidikan akuntansi, kurikulum dan 

pengajarnya hanya diarahkan untuk mendidik tenaga pembukuan dan auditor akan 

barang-barang serta jasa-jasa privat (private goods) yang dihasilkan oleh dunia 

usaha; (2) Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki jumlah SDM di bidang 

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang sangat terbatas; (3) 

kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah menghadapi kendala dalam 

rekrutmen SDM; (4) pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM yang ada tidak 

dirancang dan dilaksanakan dengan program yang jelas dan terjadwal; (5) karir 

SDM pada bagian akuntansi dan pelaporan keuangan pada umumnya kurang 

berkembang. (Dikutip dari situs Badan Pemeriksa Keuangan, www.bpk.go.id) 

       Dengan adanya uraian diatas maka penulis memutuskan melakukan penelitian 

mengenai: 

http://www.bpk.go.id/


“PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN 

KUALIFIKASI TENAGA AKUNTANSI TERHADAP TRANSPARANSI 

DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

       Identifikasi masalah untuk penelitian yang dilakukan penulis adalah:  

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap upaya 

menciptakan transparansi keuangan daerah. 

2. Apakah kualifikasi tenaga akuntansi berpengaruh terhadap upaya 

menciptakan transparansi keuangan daerah. 

3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap upaya 

menciptakan akuntabilitas keuangan daerah. 

4. Apakah kualifikasi tenaga akuntansi berpengaruh terhadap upaya 

menciptakan akuntabilitas keuangan daerah. 

5. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan kualifikasi tenaga 

akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap transparansi 

keuangan daerah. 

6. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan kualifikasi tenaga 

akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas 

keuangan daerah. 

 

 

 



1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian 

       Maksud dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan dan memberikan 

penjelasan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan kualifikasi 

tenaga akuntansi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. 

 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap 

upaya menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualifikasi tenaga akuntansi terhadap upaya 

menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap 

upaya menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kualifikasi tenaga akuntansi terhadap upaya 

menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

5. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan 

kualifikasi tenaga akuntansi secara bersama-sama terhadap transparansi 

keuangan daerah. 

6. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan 

kualifikasi tenaga akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah. 



1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan bagi Pengembangan Ilmu 

       Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang 

berbeda dan lebih baik. 

 

1.4.2. Kegunaan Operasional 

       Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkaitan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang dapat menggunakan manfaat 

dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan kepada penulis 

tentang bagaimana kinerja aparatur tentang penyajian laporan keuangan 

daerah, bagaimana kualifikasi tenaga akuntansi di pemerintah daerah dan 

bagaimana hubungannya dengan transparansi dan akuntabilitas 

pengeloalaan keuangan daerah. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kota 

Bandung, khususnya pada dinas-dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) berhubungan dengan penyajian laporan keuangan daerah, 

kualifikasi tenaga akuntansi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah, sehingga sesuai dengan standar akuntansi pemerintah 

yang berlaku dan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

keuangan daerah 

 



1.5. Tempat, Waktu dan Biaya Penelitian 

       Penelitian dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung, yaitu pada 

seluruh dinas (17 dinas) yang berada di Kota Bandung. Waktu penelitian dimulai 

pada bulan Maret 2012 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


