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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Good governance merupakan salah satu dari  function of governing 

mengandung prinsip untuk memberikan pelayanan masyarakat yang baik oleh jajaran 

pemerintah dalam segala aspek kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, maka good 

governance adalah masalah mendasar yang harus secara serius diperhatikan oleh 

jajaran pemerintah. Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan good governance 

adalah praktik akuntansi publik pada instansi pemerintah. Pemerintah diwajibkan 

bertanggungjawab dan terbuka kepada masyarakat (publik) dalam penyampaian 

laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan good governance, 

Pemerintah Pusat memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah. Di dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah 

adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(Pregiwa, 2012). 

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar 

daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal 

tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau Pengelolaan Keuangan 

Daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, 

transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab (Darise, 2009:19). 

Fenomena di masyarakat yang menggambarkan pengelolaan keuangan belum 

berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran 

anggaran yang timbul akibat praktek pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan 

anggaran belanja yang tersedia, sementara penerima anggaran harus 

mempertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Akibatnya 

penerima anggaran berusaha untuk memperoleh bukti transaksi guna mendukung 
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pertanggungjawaban realisasi anggaran sebagai wujud akuntabilitas keuangan 

instansi pemerintah daerah yang diragukan kebenarannya. Maka di perlukan alat 

pengendali yang disebut Sistem Pengendalian Internal (SPI). (Widyaningsih, 2009). 

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Nur yasin 

menjelaskan bahwa akar permasalahan rendahnya akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah kegagalan Kementerian,Lembaga 

Negara, BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya dalam 

mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 

(www.jurnalparlemen.com dikutip tanggal 18 Agustus 2014) 

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). Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi 

yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai 

atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

(PP No. 71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan 

dan (d) dapat dipahami.  

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah 

seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti 

pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan 

yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi 

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan 

perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi 

kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, 

ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakfektifan. (Sukmaningrum, 2009). 

http://www.jurnalparlemen.com/
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Penilaian BPK kepada Kota Bandung yaitu tidak adanya peningkatan 

penilaian, menurut Tedi Rusmawan, bersumber dari ketidakseriusan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) terkait, salah satunya dalam pengelolaan aset. Aset tetap 

yang tidak diketahui lokasi keberadaannya dengan nilai miliaran rupiah. Aset tetap 

yang nilainya triliunan disajikan tanpa menyebutkan rincian luasnya. Buruknya 

pengelolaan aset, dikatakan, Rieke, semata bukan masalah Dinas Pengelolaan dan 

Keuangan Aset Daerah (DPKAD), melainkan ada ketidakkonsistenan pihak-pihak 

yang punya kepentingan. (www.inilah.com 2013 dikutip tanggal 4 Agustus 2014). 

Kota Bandung yang merupakan salah satu ibu kota Jawa Barat yang memiliki 

potensi begitu besar dan menjadi salah satu pusat perekonomian di Negara Indonesia 

pengelolaan keuangannya masih kurang sesuai dengan yang diharapkan. Opini BPK 

yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kota Bandung. 

Tabel 1.1 

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota bandung 

Tahun 2009-2013 

NO Tahun Opini BPK 

1 2009 Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 

2 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

3 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

4 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

5 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

Sumber: www.bpk.go.id  

Tabel 1.2 di atas menunjukan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

memberikan opini terhadap Kota Bandung pada tahun 2009 dengan opini Tidak 

Memberikan Pendapat (Disclaimer), pada tahun 2010 mengalami perbaikan yang 

cukup baik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pada tahun 2011 dan 

2012 keadaan stabil dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada 

http://www.bpk.go.id/
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tahun 2013 ternyata permasalahan asset masih menjadi ganjalan Pemerintah Kota 

Bandung. Ada 5 catatan terkait opini WDP Kota Bandung. Yakni soal masalah asset 

tetap yang belum tertib, penyaluran, pertanggungjawaban belanja hibah bantuan 

sosial, pertanggungjawaban yang tidak sesuai dalam pembayaran gaji pns yang telah 

pensiun, dan juga penggunaan langsung atas retribusi daerah. sehingga opini yang 

diraih adalah tetap Wajar Dengan Pengecualian. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih 

memiliki kekurangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

yang baik karena belum mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pregiwa (2012) menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah kota Bandung. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Ayu (2014) membuktikan secara empiris bahwa akuntabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Dari hasil uraian latar belakang di atas, penulis akan membuat penelitian 

dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan 

Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi 

Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

2. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada 

Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan 

Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah 
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Kota Bandung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan pada 

Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

2. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

3. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan dan 

Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah 

Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi: 

1. Bagi Penulis 

Pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung dan memahami perbandingan antara konsep yang 

diberikan pada masa perkuliahan dengan penerapannya langsung di instansi 

pemerintahan. 

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah 

Bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam mengambil 

kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan daerahnya di 

masa yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti 

selanjutnya dalam bidang yang sama. 
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1.5 Lokasi dan Waktu penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Bandung Jalan Wastukencana No.2 Bandung. Waktu penelitian ini dilakukan 

dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


