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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dan

fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2001

sejak diberlakukannya otonomi daerah secara efektif. Saat ini, otonomi daerah

telah menjadi semacam new product dari sebuah industri bernama pemerintahan

yang begitu masuk di pasar langsung memperoleh tanggapan yang sangat tinggi.

Hal ini tertuang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru

setelah Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang Otonomi Daerah ini merupakan

revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua undang-undang tersebut kini tidak berlaku

lagi (Enho, 2008).

Sejalan dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah yang telah

direvisi tersebut, maka pemerintah daerah diberi kewenangan penyelenggaraan

pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Namun, disisi
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dampak positif dari penerapan otonomi daerah tersebut, terdapat dampak negatif

dari penerapan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini maka akan

mengakibatkan kekhawatiran munculnya ‘desentralisasi masalah’. Yaitu,

berlimpahnya masalah yang belum dapat ditangani pemerintah pusat untuk

pemerintah daerah. Sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 (2004) “Desentralisasi adalah

penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “Otonomi daerah

adalah wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian tersebut diatas maka akan

tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur

dan mengurus kepentingannya sendiri.

Otonomi daerah identik dengan tuntutan good governance. “Pemerintah

yang baik adalah pemerintahan yang dapat mempertanggungjawabkan

kepercayaan masyarakatnya secara jujur” (Roesyanto, 2007 dalam Enho, 2008).

Selaras dengan tuntutan good governance, maka 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 secara umum. Hal tersebut diatur
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dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

mewajibkan Presiden dan Gubernur / Bupati / Walikota untuk menyampaikan

laporan pertanggungjawaban dalam bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam rangka menyusun dan menghasilkan laporan keuangan

pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti

standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, kini pemerintah

melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah berhasil

menyusun dan mengeluarkan suatu standar akuntansi pemerintahan yang

ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang

selanjutnya disebut dengan PP No. 24, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

yang disingkat dengan SAP, tertanggal 13 Juni 2005. Namun KSAP menyusun

dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 sebagai

pengganti PP No. 24 Tahun 2005 yang berlaku lima tahun setelah Undang-

Undang tersebut disahkan yaitu pada tanggal 1 Januari 2015.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 pada bagian Pengantar

Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), “SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintahan”. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai

kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan

pemerintah di Indonesia. Namun, Roesyanto menyatakan bahwa rata-rata

pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan
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ketentuan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehubungan dengan penyusunan laporan

keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor

pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat

dipertanggungjawabkan (Roesyanto, 2007 dalam Enho, 2008).

Adapun menurut Santosa dan Pambelum (2008) dalam skripsi Dinar

Situmorang (2012) “Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada

Standar Akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan

informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna

laporan keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan

ekonomi, sosial maupun politik. Di sisi lain, Pradja (2006) menyatakan “dengan

berpedoman dengan SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah

telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai

pengambilan keputusan” (Situmorang,2012).

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan oleh

pemerintah, maka yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusia

yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah untuk

pemahaman akan SAP yang berlaku. Pemahaman terhadap SAP sangat diperlukan

agar hasil dari laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

dalam Koran Kompas pada tanggal 15 Oktober 2009 mengakui penerapan SAP

berbasis akrual ini masih menemui kendala karena kurangnya pemahaman
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Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap sistem ini. Akibatnya, standar ini belum

dapat diterapkan pada 2008. Sri Mulyani Indrawati menyatakan “yang mengelola

berbasis kas saja masih banyak yang belum paham terus sekarang disuruh

mengubah ke basis akrual”. Dari pernyataan Menteri Keuangan tersebut, jelas

bahwa masih banyak aparatur pemerintah yang belum paham dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Jika dilihat dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di

Indonesia masih sangat buruk bahkan masih ada laporan keuangan pemerintah

daerah yang memperoleh opini disclaimer. Hal ini dikarenakan laporan keuangan

pemerintah daerah yang kurang baik karena laporan keuangan yang tidak tepat

ataupun karena sumber daya manusia yang tidak paham dengan SAP. Sapta Amal

Damandiri dan Soepomo menyatakan dalam Majalah Akuntan Indonesia, Edisi

18, Tahun 2009, bahwa “yang jadi kendala pembenahan atau perbaikan

pengelolaan keuangan di daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

yang menguasai bidang akuntansi di daerah juga menjadi kendala tersendiri.

Hampir semua tenaga atau birokrat yang bertanggung jawab pada SKPD tidak

memahami akuntansi”. Berikut disajikan data perkembangan opini laporan

keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada pemerintah kota di Indonesia, sebagai

berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD 2007 s.d. 2011 pada Pemerintah Kota di

Indonesia

Tahun
Opini

Jumlah
WTP % WDP % TW % TMP %

2007 2 2% 61 71% 11 13% 12 14% 86
2008 7 8% 64 72% 4 4% 14 16% 89
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Tahun
Opini

Jumlah
WTP % WDP % TW % TMP %

2009 7 7% 66 72% 8 9% 11 12% 92
2010 12 13% 67 72% 3 3% 11 12% 93
2011 21 23% 62 61% 2 2% 7 8% 92

Sumber: www.bpk.go.id - IHPS BPK Semester II/2012

Dari tabel 1.1 dapat dilihat opini laporan keuangan pemerintah daerah

yang ada di Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Pada tahun

2007, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) hanya ada 2 (dua) kota yang

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 86 kota yang ada di

Indonesia. Tahun 2008 LKPD yang mendapatkan opini WTP sebanyak 7 kota dari

89 kota. Namun, terjadi peningkatan pula LKPD yang auditor Tidak Memberikan

Pendapat (TMP) dari 12 kota di tahun 2007 menjadi 14 kota di tahun 2008 dari

89 kota. Pada tahun 2009 terjadi sedikit penurunan LKPD yang mendapat opini

WTP yaitu menjadi 7 kota dari 92 kota, sedangkan LKPD yang TMP menjadi 11

kota dari 92 kota. Tahun 2010 meningkat kembali LPD yang mendapat opini

WTP yaitu 12 kota dari 93 pemerintahan kota di Indonesia. Laporan keuangan

pemerintah daerah di Indonesia yang mendapatkan opini WTP pada tahun 2011

cukup baik karena meningkat menjadi 21 kota dari 92 kota.

Dari penjelasan tabel 1.1 di atas, ada perkembangan yang cukup baik

setiap tahunnya. Artinya, bahwa ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki

kualitas laporan keuangannya dengan pengelolaan laporan keuangan yang lebih

baik. Namun, dari data tersebut kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

pemerintah kota di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan dan masih

belum memuaskan.
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Belum memuaskannya pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh

masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan

daerah. Dengan kata lain, unsur kualitas sumber daya manusia berperan penting

dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nasaruddin dalam skripsi Dinar

Situmorang (2009) menyatakan bahwa “Sumber daya manusia merupakan kunci

dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia

pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan,

pengetahuan, dan keterampilan”.

Selain pemahaman terhadap SAP, latar belakang pendidikan juga perlu

diperhatikan. Dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dari perangkat

SKPD, maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP,

sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang

lebih baik. Menpan (2005) menyatakan bahwa “tingkat pendidikan birokrasi

Negara Indonesia sebagian besar berpendidikan SLTA, dan rendahnya tingkat

pendidikan ini sangat mempengaruhi inovasi dan kreativitasnya dalam mengambil

keputusan”. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dimana seharusnya dalam

penyusunan laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar

berkualitas (Rajana, 2009).

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Koran Kompas yang

terbit pada bulan Juli 2008 menyatakan bahwa “rendahnya kualitas sumber daya

manusia salah satunya disebabkan oleh ketersediaan SDM akuntansi dan

keuangan yang sangat langka di lingkungan pemerintahan terutama di lingkungan

biro-biro keuangan, perencanaan dan perlengkapan”. Dari pernyataan Menkeu
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tersebut, jelas sekali bahwa di lingkungan pemerintahan bagian keuangan masih

banyak sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang akuntansi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk

mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) dan latar belakang pendidikan formal

terhadap penyusunan laporan keuangan daerah dalam bentuk skripsi dengan judul

“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2005) dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan

Laporan Keuangan Daerah” (Studi Kasus pada 17 Dinas Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2005) secara parsial berpengaruh positif  terhadap

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Apakah latar belakang pendidikan perangkat SKPD  secara parsial

berpengaruh positif terhadap penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.

3. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2005) dan latar belakang pendidikan perangkat SKPD secara

simultan berpengaruh positif terhadap penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui, mengkaji dan menjelaskan pengaruh Standar Akuntansi

Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) secara

parsial terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

pada 17 Dinas Kota Bandung.

2. Mengetahui, mengkaji dan menjelaskan pengaruh latar belakang

pendidikan perangkat SKPD secara parsial terhadap Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 17 Dinas Kota Bandung.

3. Mengetahui, mengkaji dan menjelaskan pengaruh Standar Akuntansi

Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) dan latar

belakang pendidikan secara simultan terhadap penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah pada 17 Dinas Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh

pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005) serta latar belakang pendidikan baik secara parsial

dan simultan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang

terkait dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan
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sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2005) melalui pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) serta memperhatikan latar

belakang pendidikan para aparatur pemerintah.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya

yang akan mengadakan kajian lebih lanjut mengenai penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada

17 Dinas Kota Bandung dan yang menjadi responden yaitu aparat atau pegawai

yang ada pada 17 Dinas Kota Bandung.

1.6 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan

September 2014 sampai dengan Januari 2015.


