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BAB I 

PENDAHULUAN  

 
 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan 

mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima umum. Peraturan 

Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar 

akuntansi pemerintahan disusun oleh komite standar yang independen dan 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat 

pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan 

Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Pemerintah Kota Bandung menyusun Laporan keuangan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, yang meliputi : 

• Laporan Realisasi Anggaran,  

• Neraca per 31 Desember, 

• Laporan Arus Kas Periode 1 Januari s.d 31 Desember, dan   

• Catatan atas Laporan Keuangan.   

Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) 

dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah, yang menyatakan 

bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan  

Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan.  
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Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata 

kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu pengelolaan keuangan 

yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat terwujud jika 

entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara 

Kualitas informasi keuangan.  

Berkaitan dengan pemerintah daerah, dalam pasal 134 Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan 

menciptakan informasi keuangan yang berkualitas di lingkungan pemerintahan 

daerah yang dipimpinnya. Untuk itu, perlu dirancang suatu sistem yang mengatur 

proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi 

keuangan, sehingga dapat disusun menjadi laporan keuangan. Sistem inilah yang 

disebut dengan Sistem Akuntansi. Pada pemerintah daerah, Sistem Akuntansi 

ditetapkan dengan peraturan Pemerintah Daerah. 

Sehubungan dengan permasalahan yang  diuraikan di atas dapat diadakan 

penyempurnaan bahwa Sistem Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kualitas Informasi 

keuangan. Untuk itu, pemerintah daerah harus menyusun, mendesain, 

mengoperasikan, dan memelihara laporan keuangan yang baik dalam rangka 

menghasilkan informasi keuangan yang andal dan berkualitas. 

Untuk itulah didalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul: 

”Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas 

Informasi Keuangan Pemerintah Daerah ”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar belakang penelitian tersebut, maka penulis menetapkan 

permasalahan yang akan diidentifikasi adalah bagaimana pengaruh penerapan 

standar akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan Pemerintah daerah. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian  

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberikan 

penjelasan mengenai penerapan standar akuntansi terhadap kualitas informasi 

keuangan Pemerintah Daerah. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 

pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas informasi keuangan 

Pemerintah Daerah. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan akan mempunyai kegunaan 

antara lain : 

a.   Kegiatan Akademis 

1.   Bagi Penulis       

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang penerapan 

standar akuntansi keuangan daerah. 

2.  Diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan reverensi bagi penelitian 

sejenis. 

b.   Kegiatan Praktisi 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada kepala daerah 

dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kualitas 

dalam penyusunan Laporan keuangan Daerah. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan standar 

akuntansi yang menitik beratkan pada kualitas informasi keuangan Pemerintah 

Daerah.  
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Pada sistem politik, ekonomi, sosial dan kemasyarakatan di Indonesia 

selama beberapa tahun terakhir ini telah mengalami perubahan yang cukup 

mendasar pada tatanan pemerintahan, fenomena yang dapat diamati adalah 

semakin menguatnya tuntunan masyarakat akan adanya sistem dan tatanan 

pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang lebih baik dan 

berkualitas. Dengan adanya pembaharuan didalam manajemen keuangan daerah 

yang ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar menurut kebijakan 

otonomi daerah, suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. 

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk meggunakan 

sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat yang berkembang di daerah. 

Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti 

bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang 

dimilikinya sekehendaknya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan 

kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya 

merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan 

transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat. 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah, salah satunya dimaksudkan untuk menjawab 

tuntutan yang berkembang di masyarakat tersebut. Hal-hal  mendasar dalam 

Undang-Undang ini adalah kuatnya upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, 

pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan 

pengembangan peran dan fungsi DPRD.             
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Sesuai amanat Undang-Undang tersebut diatas, Presiden menetapkan 

Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan 

Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan 

Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Keppres tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah dibentuk  oleh 

Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 

308/KMK.012/2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan 

Daerah tertanggal 13 Juni 2002. 

KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Komite Kansultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau 

pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite kerja bertugas mempersiapkan, 

merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. KSAP menyampaikan konsep Peraturan 

Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kepada Menteri Keuangan 

untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah. 

SAP 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 di Indonesia.    

KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan 

keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi 

pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. 

Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dan basis 

kas menuju akrual yang disebut cash toward accrual. Dengan basis ini, 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas sedangkan 

aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual.                                                                                                        
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Dalam hal ini untuk mengetahui tentang keadaan suatu hal diperlukan 

suatu informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Begitu juga untuk mengetahui 

keadaan suatu pemerintahan diperlukan saran informasi yang salah satunya adalah 

informasi keuangan yang berkualitas atau sering juga disebut Laporan Keuangan. 

Laporan Keuangan pemerintah ditunjukan untuk memenuhi tujuan umum 

pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus 

pemakainya. Penggunaan istilah ”Laporan keuangan” meliputi Laporan Realisasi 

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

berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut. Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah  tersebut  harus disusun dan disajikan sesuai dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor  24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.    

Holmes dan Nicholls (1998) mengklasifikasikan informasi keuangan 

dalam tiga jenis yang berbeda menurut manfaatnya bagi para pemakai, yaitu : 

a. Statutory Accounting Information, merupakan informasi yang harus disiapkan 

sesuai dengan peraturan yang ada; 

b. Budgetery Information, yaitu informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk 

anggaran yang berguna bagi pihak internal dalam perencanaan, penilaian dan 

pengambilan keputusan; dan   

c. Additional Accounting Information, yaitu informasi keuangan lain yang 

disiapkan guna meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan.  

Konsep informasi keuangan Holmes dan Nicholls inilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, karena konsep informasi keuangan Holmes dan Nicholls 

mencakup seluruh infomasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemerintahan. 

Menurut Cushing dan Romney (1994 : 2)  informasi agar dapat bermanfaat 

dan berkualitas selain dari isinya khusus maka harus memenuhi beberapa kriteria. 

Informasi harus dapat diandalkan (Reliable), relevan, tepat waktu, lengkap, dapat  

dimengerti dan dapat diuji. Dapat diandalkan berarti bebas kesalahan atau bias, 
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harus pula menunjukan kejadian atau aktivitas pemerintah daerah secara tepat. 

Relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya. 

Relevansi bagi tiap-tiap orang berbeda satu sama lainnya. Tepat waktu berarti 

informasi tersebut harus selesai tepat waktu, karena informasi yang terlalu lama 

mungkin hanya mempunyai sedikit faedah dan nilainya. Lengkap berarti 

informasi tersebut memuat seluruh data yang relevan. Informasi tersebut dapat 

dimengerti jika disajikan dalam bentuk yang bermanfaat dan informasi tersebut 

dapat diuji. 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode derskriptif dengan 

pendekatan studi kasus pengertian metode deskriptif  menurut Moh.Nazir (2003: 

54) adalah sebagai berikut : 

 “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Penelitian ini rencananya akan dilakukan di Pemerintah Kota Bandung 

data yang peneliti kumpulkan meliputi data primer dan data sekunder yang 

kemudian akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori 

yang telah dipelajari. Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

1. Pengamatan (Observation), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengamati secara langsung pada objek penelitian. 

2. Wawancara (Interview), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab dengan pemimpin atau pihak yang berwenang atau bagian lain 

yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. 

 

 



 

    

8 

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang 

merupakan faktor penunjang yang bersifat teoritis kepustakaan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada PEMDA Kotamadya Bandung yang 

berlokasi di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Sedangkan waktu yang 

diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah dari bulan Juni sampai dengan 

bulan September 2008. 

 

 

 

 

 

 

 


