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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan 

Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berupa Laporan Keuangan. 

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan 

keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik 

(Mardiasmo, 2009:175). Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 

Sedangkan bagi pihak internal pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut 

dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Pemerintah (PP 71 tahun 2010) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 

Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat 

dipahami. 
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Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. 

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui Bandung 

masih memiliki masalah keuangan, khususnya terkait pengelolaan aset. 

(www.bandung.go.id) 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah 

melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah pusat/daerah berdasarkan 

standar pemeriksaan yang berlaku. Dalam melaksanakan pemeriksaan yang 

berdasarkan standar tersebut, BPK juga menerapakan prinsip-prinsip good 

governance. Sehingga hasil audit yang dilakukan akan menunjukkan kualitas 

laporan keuangan pemerintah (Handayani, 2012). Adapun kriteria pemberian 

opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang 

disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate 

disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) 

efektivitas sistem pengendalian intern. 

Dalam rangka mewujudkan good governance dalam proses pengelolaan 

keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas laporan keuangan 

pemerintah, telah dikeluarkan paket peraturan perundang-undangan di bidang 

keuangan negara yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

http://www.bandung.go.id/
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Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta 

peraturan-peraturan pendukungnya. Paket peraturan perundang-undangan 

tersebut menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah dan DPR untuk 

memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan 

pengelolaan keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah (Silviana, 

2012). 

Good Governance sebagai sebuah gerakan juga mendorong kepentingan 

berbagai lembaga donor dan keuangan internasional untuk memperkuat institusi 

yang ada di Negara dunia dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh 

berbagai lembaga itu. Mereka menilai bahwa, kegagalan-kegagalan proyek yang 

mereka biayai merupakan akibat lemahnya institusi pelaksana di negara-negara 

dunia ketiga yang disebabkan oleh praktik bad governance, seperti tidak 

transparan, rendahnya partisipasi warga, rendahnya daya tanggap terhadap 

kebutuhan warga diskriminasi terhadap stakeholders yang berbeda, dan 

inefisiensi. (Hidayat, 2008) 

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara 

dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung 

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip 

good governance. Untuk merealisasikan pengaturan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan tersebut, pengembangan dan pengaplikasian 

akuntansi sektor publik sangat mendesak dilakukan sebagai alat untuk melakukan 
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transparansi dalam mewujudkan akuntabilitas publik untuk mencapai good 

governance (accounting for governance). 

Menurut Sedarmayanti (2012:10) terselenggaranya good governance 

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka 

itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 

tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab serta bebas Korupsi Kolusi Nepotisme. 

Good governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat dan 

akurat untuk setiap masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yaitu, laporan 

keuangan, kinerja pemerintahan, peraturan pemerintahan dan disusun sesuai 

dengan standard yang berkualitas tinggi. 

Hal ini menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) 

pemerintah daerah yang bersangkutan belum optimal. Belum optimalnya 

efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah umumnya meliputi 

permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan dan 

kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan 

identifikasi risiko dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta 

pencatatan transaksi yang kurang akurat dan tepat waktu (Erdina, 2013). 

Ini diartikan bahwa belum adanya kesadaran dari tiap-tiap individu yang 

berada di lingkungan pemerintah daerah untuk berkomitmen terhadap good 

governance. 
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Menurut Dise (2012) komitmen organisasi adalah komitmen yang 

diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan 

operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam 

organisasi, menjalankan hak dan kewajiban tiap departemen/fungsi/bagian sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian 

tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat 

kolektif. 

Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas 

nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi 

dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, komitmen 

organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi pekerja 

terhadap organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai 

organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga 

mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan 

termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas 

kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui 

laporan keuangan. Berdasarkan berbagai definisi mengenai komitmen terhadap 

organisasi maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi terdiri atas tiga 

komponen terpisah yang saling berhubungan: komitmen afektif, komitmen 

normatif dan komitmen berkelanjutan (Kreitner dan Kinicki, 2013:165). 

Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini 

dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih 

akurat. Memperbaiki kinerja sektor publik memang bukan sekedar masalah teknis 
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belaka, akan tetapi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan good public and 

corporate governance memiliki peran yang sangat vital dan signifikan 

(Mardiasmo, 2009:17). Dengan terciptanya pemerintahan yang bersih (good 

governance) meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam 

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh 

komitmen organisasi yang tinggi mulai dari penganggaran sampai penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebagai suatu bentuk terlaksananya 

akuntabilitas keuangan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya 

publik. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH GOOD GOVERNANCE 

DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN 

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Survei pada Dinas-Dinas di 

Kota Bandung).” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pada dinas-dinas di pemerintahan Kota Bandung. 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pada dinas-dinas di pemerintahan Kota Bandung. 
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3. Bagaimana good governance dan komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pada dinas-dinas di Pemerintahan Kota 

Bandung. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Maksud Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data-

data yang relevan dengan objek penelitian yang penulis kaji, sehingga setelah data 

yang sudah diolah dan dianalisis dapat dijadikan bahan pengujian teori dan 

praktek. 

1.  Untuk mengetahui pengaruh good governance terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh good governance dan komitmen organisasi 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kota 

Bandung. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah 

dan pemahaman tentang bagaimana konsep-konsep good governance dan 
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komitmen organisasi yang dapat menghasilkan laporan keuangan 

pemerintah daerah yang baik dalam instansi pemerintahan. 

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan, informasi 

serta pemikiran untuk instansi pemerintah Kota Bandung agar memahami 

pentingnya konsep good governance dan komitmen organisasi yang akan 

berimplikasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan mengenai 

konsep good governance dan komitmen organisasi bagi peneliti 

selanjutnya dalam bidang yang sama. 

 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada 17 Dinas 

Pemerintah Kota Bandung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2014 - 

bulan Januari 2015. 


