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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia 

telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta 

ekonomi, sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan 

pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi 

daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan 

pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun 

dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh 

peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun 

daerah (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Selanjutnya Badjuri dan Trihapsari (2004) 

mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur 

pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat 

agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan 
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akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan 

pemerintah pusat/daerah. 

Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang 

mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai 

berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan Good Governance, 

akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Desentralisasi berpotensi 

menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan bisa menjadi modal untuk 

menumbuhkan demokrasi lokal. Akan tetapi, kenyataannya kebijakan 

desentralisasi di dalamnya tidak otomatis mengandung prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik. Terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih 

demokratis menuntut adanya praktek kepemerintahan lokal yang lebih baik yang 

membuka peran serta masyarakat. Pemerintahan lokal memiliki peluang besar 

untuk mendorong demokratisasi, karena proses desentralisasi lebih 

memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsif, representatif, dan 

akuntabel. Keterbatasan dan kelemahan pemerintah serta perkembangan 

lingkungan global berujung pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah 

sekaligus menunjukan adanya gejala kegagalan pemerintah dalam mengelola 

pembangunan nasional di berbagai sektor. Pemerintah yang baik dan bersih pada 

umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial efektif yang 

merupakan ciri masyarakat demokratis di mana kekuasaan pemerintahannya 

terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN).  Realitas tersebut mengakibatkan perubahan paradigma 

hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya 

menjalankan Good Governance adalah untuk mewujudkan pemerintah yang 
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bersifat akuntabel dan transparan agar dapat di meningkatkan kualitas 

pemerintahan itu sendiri khususnya dalam bidang pengelolaan laporan keuangan. 

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi 

yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan 

(openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. 

Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam 

bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 

dalam Zyen, 2009). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi 

keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, 

dan politik oleh pihak–pihak berkepentingan. Informasi keuangan digunakan 

untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) 

menilai kondisi keuangan dan hasil–hasil operasi, (c) membantu menentukan 

tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah 

keuangan dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi 

efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2002). 

Laporan Keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, 

andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data 

transaksi yang di catat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. 

Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap 

tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini adalah Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat 

memberikan 4 macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan 

Pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (Disclaimer) 
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sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketika 

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini berarti Laporan Keuangan yang 

dilaporkan oleh pihak Daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan 

Laporan Keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat 

dipercaya dan dapat dibandingkan. 

Hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan 

bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar 

Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian pada umumnya memiliki 

pengendalian intern telah yang memadai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

yang memperoleh opini Tidak Wajar dan Tidak Memperoleh Opini memerlukan 

perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini Tidak Wajar dan Tidak 

Memperoleh Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan 

efektivitas Sistem Pelaporan Informasi pemerintah daerah belum optimal. Badan 

Pemeriksa Keuangan menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian 

akuntansi dan pelaporan terdiri atas: 

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat 

2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan 

3. Terlambat menyampaikan laporan 

4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai 

5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang 

memadai. 
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Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan 

dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. 

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan 

juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini 

sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah (Mardiasmo, 2006). 

Berkaitan dengan yang ditegaskan oleh ketua Badan Pemeriksa 

Keuangan bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan 

pemerintahan daerah melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikut 

sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja. Hasilnya 

akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan 

yang berkualitas. 

Tetapi seiringan dengan berjalannya waktu kondisi laporan keuangan 

pemerintah mulai membaik yang ditandai dengan membaiknya hasil audit BPK RI 

yang diungkapkan dalam opini-opini yang ada, seperti pada tabel dibawah ini 

yang merupakan data hasil pemeriksaan provinsi Jawa barat dari tahun 2008-

2012, yaitu :  

Tabel 1.1

Hasil opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat 

No Entitas Pemerintah 

Daerah

Opini

Tahun 2008

Opini

Tahun 2009

Opini

Tahun 2010

Opini

Tahun 2011

Opini

Tahun 2012

1  Prov. Jawa Barat  WDP WDP WDP WTP WTP 

2  Kab. Bandung  WDP WDP WDP WDP WDP 

3  Kab. Bandung Barat  TMP TMP TMP WDP WDP 

4  Kab. Bekasi  WDP WDP WDP WDP WDP 

5  Kab. Bogor  WDP WDP WDP WDP WDP 

6  Kab. Ciamis  WDP WDP WDP WDP WDP 

7  Kab. Cianjur  WDP TMP WDP WDP WDP 
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8  Kab. Cirebon  WDP WDP WDP WDP WDP 

9  Kab. Garut  WDP WDP WDP WDP WDP 

10  Kab. Indramayu  WDP WDP WDP WDP WDP 

11  Kab. Karawang  WDP WDP WDP WDP WDP 

12  Kab. Kuningan  WDP WDP WDP WDP WDP 

13  Kab. Majalengka  WDP WDP WDP WDP WDP 

15  Kab. Purwakarta  WDP WDP WDP WDP WDP 

16  Kab. Subang  WDP WDP WDP WDP WDP 

17  Kab. Sukabumi  WDP WDP WDP WDP WDP 

18  Kab. Sumedang  WDP WDP WDP WDP WDP 

19  Kab. Tasikmalaya  WDP WDP WDP WDP WDP 

20  Kota Bandung  WDP TMP WDP WDP WDP 

21  Kota Banjar  WDP WDP WDP WTP WTP 

22  Kota Bekasi  WDP TMP WDP WDP WDP 

23  Kota Bogor  WDP WDP WDP WDP WDP 

24  Kota Cimahi  WDP WDP WDP WDP WDP 

25  Kota Cirebon  WDP WDP WDP WDP WDP 

26  Kota Depok  WDP WDP WDP WTP DPP WTP 

Sumber : IHPS I tahun 2013. BPK.RI  

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK RI atas 

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012, dijabarkan pada tahun 2008-

2010 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan 2011-2012 

memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari pembahasan diatas dapat 

dijabarkan bahwa pada tahun 2008-2012 Pemerintahan Provinsi Jawa Barat masih 

kurang tenaga akuntannya. Sedangkan tahun 2011-2012 sudah mendapatkan opini 

tertinggi, walaupun demikian Provinsi Jawa Barat masih harus memperbaiki 

kekurangan-kekurangan terutama dalam tanggung jawab dalam pengelolaan 

keuangan. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah 

seharusnya sudah diterapkan, tapi pada kenyataannya sampai saat ini kita sebagai 

masyarakat Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mengetahui pelaksanaan 
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akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat 

dengan jelas. 

Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses 

akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

publik. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik (tantangan) 

dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat 

dilakukan melaui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah 

daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai 

baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Disamping tenaga-

tenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur 

pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam 

mengelola keuangan daerah. 

BPK menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan 

untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), karena laporan keuangan di daerah yang berkualitas 

menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang 

yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola 

organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di 

dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan 

pada DPRD setahun sekali atau diakhir masa jabatannya (Permana, 2012). 

Namun dalam prakteknya, implementasi SAP di lingkungan pemerintah 

tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan 

pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di 

tingkat operasional dan rata–rata pemerintah daerah belum dapat menyusun 

laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan 
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mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah 

daerah sudah pasti tidak dapat menggambarkan posisi keuangan serta hak dan 

kewajiban yang wajar (Romilia,2011). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Sri Ayu Wulandari Aswandi 

(2014) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang) dengan 

hasil bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kualitas Laporan Keuangan.  

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

topik tentang pengaruh akuntabilitas dan transparasi laporan keuangan pemerintah 

daerah terhadap kualitas laporan keungan pemerintah daerah penting untuk diteliti 

mengingat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah 

yang diindikasikan melalui seberapa pentingnya penggunaan informasi keuangan 

daerah  tersebut berimbas kepada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

serta membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan 

peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara 

lengkap dan mudah diakses oleh publik, maka penelitian ini dilakukan untuk 

menguji “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah ” (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, 

maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  
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1. Apakah akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

2. Apakah transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

3. Apakah akuntabilitas dan transparasi laporan keuangan pemerintah daerah 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti bahwa 

akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu ukuran akuntabilitas, 

transparansi, kualitas laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui, mengkaji dan menjelaskan pengaruh akuntabilitas laporan 

keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

2. Mengetahui, mengkaji dan menjelaskan pengaruh transparansi laporan 

keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

3. Mengetahui, mengkaji dan menjelaskan pengaruh akuntabilitas dan 

transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi penulis sendiri, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah dan mengembangkan wawasan antara ilmu yang diperoleh 

dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya ada 

dilapangan. 

2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan 

keuangan daerah. 

3. Bagi pihak lain, penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sumbangan pemikiran, pengetahuan, informasi, dan 

referensi yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 

berlokasi di jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung dan waktu pelaksanaan 

dimulai sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014. 


