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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus 

diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan 

tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, 

sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945 tentang Keuangan Negara perlu 

dijabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD ke dalam asas-asas 

umum dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas tahunan, 

universalitas, kesatuan, dan asas spesialitas. Selain asas tersebut dalam rangka 

penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara juga 

ditetapkan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, 

proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan 

pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri (Purwaniati dan 

Imam, 2008). 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin 

pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah 

Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap 

negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing 

Pemerintah Daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian 
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Pemerintah Daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah. Dengan 

adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan 

pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu 

penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut 

merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang 

accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara 

transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam 

mewujudkan pengelolaan keuangan daerah tersebut, sehingga terciptanya 

pemerintahan yang baik atau sering disebut Good Governance. Pemerintahan 

yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas 

untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk 

pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan daerah harus dapat mengelola 

sumber daya yang ada di daerahnya sendiri, salah satunya yang terpenting adalah 

keuangan (Azlim, Darwanis dan Usman, 2012). 

Otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang 

mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 

tahun 1999), kedua landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat 

dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan 

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah 
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membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia (Purwita, 

2013). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya akan disingkat menjadi 

SAP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam 

Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat KSAP yang 

independen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu 

mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. 

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses 

baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut 

merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat 

dalam Lampiran III. 

Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat menjadi PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan 

SAP, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 

penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam 

mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP tersebut 

menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan 

pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.  

SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya 

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan PP 

No. 24 Tahun 2005 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, 

“SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintahan.” Peningkatan akuntabilitas dan 

keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan melalui 

penyusunan dan pengembangan SAP, termasuk mendukung pelaksanaan 

penerapan perkembangan akuntansi pemerintahan saat ini. Setelah memberlakuan 

dari single entry ke double entry accounting melalui PP No. 24 Tahun 2005, 

dengan keluarnya PP No. 71 Tahun 2010 merupakan jembatan kedua dalam 

akuntansi keuangan pemerintahan Indonesia untuk mengantarkan dari akuntansi 

berbasis kas menuju akrual (cash toward acrrual/CTA) ke arah akuntansi berbasis 

akrual full penuh (full accrual) dengan masa tenggang selama empat tahun 

(Purwita, 2013). 

Mengacu pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) 

dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih 

memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan 

yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai 

penggunaan APBD. Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan 

keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang terjadi setiap 
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tahun di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BPK RI memberikan opini Wajar 

Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013. Menurut R Ritta Dewi P 

selaku Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Asli 

Daerah KBB yang dikutip dari www.pikiran-rakyat.com pada hari Jum’at, 14 

Februari 2014 mengemukakan bahwa sampai saat ini masih ada ketidakcocokan 

data soal aset yang dilimpahkan dari Pemkab Bandung Barat. Ketidakcocokan itu 

umumnya soal adanya data yang tercatat ganda, atau adanya daftar aset yang 

tercatat, namun sebenarnya tidak ada setelah ditelusuri ke lapangan. Sehingga 

mengenai total keseluruhan aset yang ada di Pemkab Bandung Barat, terutama 

nominalnya, masih belum bisa memberikan data yang pasti. Kami masih 

melakukan upaya revisi atas aset yang telah dilimpahkan itu.  

Berikut data penilaian pertama kali yang diterima oleh KBB (BPK RI 

2010) menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini 

terhadap Kabupaten Bandung Barat tahun 2009 dengan opini Tidak Memberikan 

Pendapat (Disclaimer), dan pada tahun 2010-2013 mengalami perbaikan yang 

cukup baik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Selanjutnya mengenai opini BPK atas LKPD Kota Bandung. Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Pemerintah Daerah Kota 

Bandung tahun 2009 dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), dan 

pada tahun 2010-2013 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Sedangkan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini tahun 2009-2010 Wajar Dengan 

http://www.pikiran-rakyat.com/
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Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2011-2013 mendapatkan Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP).   

Secara umum dari hasil pemeriksaan 5 tahun terakhir, untuk 

Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung Barat 

BPK masih menemukan temuan yang berulang, yang menjadi pengecualian dalam 

pemberian opini, yaitu temuan mengenai penyajian aset tetap, penyajian 

persediaan yang tidak memadai, dan penyajian penyertaan modal pemerintah yang 

tidak sesuai dengan SAP. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten 

Bandung Barat untuk merubah penilaian itu menjadi Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP).  

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah harus mampu menghasilkan 

laporan keuangan sesuai proses dan standar akuntansi yang berlaku dengan tetap 

berkiblat pada peraturan dan undang-undang pengelolaan keuangan negara. Opini 

terhadap LKPD diberikan oleh BPK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam 

SAP dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Purwita, 

2013). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Eka Danofi R 

tahun 2012 yang meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Atas Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Penelitian Pada 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wilayah Priangan Timur)” dan 

penelitian yang dilakukan oleh Binsar Sihombing tahun 2011 yang meneliti 

tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 
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(Penelitian Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Wilayah Priangan Jawa Barat)”. 

Penulis merujuk pada kepada penelitian tersebut akan tetapi terdapat perbedaan 

pada variabel X yaitu penerapan good governance dan penerapan standar 

akuntansi pemerintahan serta lokasi penelitian pada Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung Barat. 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah 

Daerah Kota Bandung, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka 

mewujudkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD secara 

efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Namun sejauh ini masih banyak 

terdapat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/Laporan Keuangan 

Pemerintah hasil pemeriksaan BPK, memberikan penilaian Wajar Dengan 

Pengecualian bahkan Disclaimer (menolak memberikan pendapat). Oleh karena 

itu perlu dilakukan kajian terkait dengan penerapan good governance dan Standar 

Auntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan latar belakang 

penelitian diatas, maka penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai 

berikut:  
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a. Apakah penerapan good governance berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Barat. 

b. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

c. Apakah penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota 

Bandung, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti seberapa besar 

pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan 

terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah 

Kabupaten Bandung Barat, pemerintah daerah Kota Bandung, dan pemerintah 

daerah Provinsi Jawa Barat. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui penerapan good governance pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

b. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintahan pada 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, 

dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  

c. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

d. Untuk mengetahui pengaruh penerapan good governance dan standar 

akuntansi pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 

Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, dan Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Barat. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis berharap agar 

penelitian ini dapat berguna antara lain: 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori 

mengenai mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah di dapat selama 

berada di bangku perkuliahan. 
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b. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan 

diharapkan dapat menambah wawasan dan juga tertarik untuk 

mengembangkan penelitian ini. 

c. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan 

diharapkan dapat memberikan masukkan terhadap pemerintahan yang 

akan memperbaiki kualitas laporan keuangan. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian 

pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah 

Kota Bandung, dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun waktu 

penelitian dilaksanakan pada periode September 2014 sampai dengan selesai. 

 

 


