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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat

untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu

dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut

(Luh, 2014).

Adanya otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah

daerah untuk menyajikan Laporan Keuangan secara transparan dan tepat.

Pemerintah daerah diwajibkan bertanggungjawab dan terbuka kepada masyarakat

dalam penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Instansi Pemerintah

wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan

pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan

pada perencanaan startegis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban

tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan

terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan yang

semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi

bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah

satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo,

2009).
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Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis

mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu

entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam

menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah

mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan

keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun

standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya,

penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum

diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah

laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para

pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

(Hartina, 2009:3).

Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu asersi atau

pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu

pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah.

Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan

keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan

dalam pengambilan keputusan (Hapsari, 2008). Karakteristik kualitatif informasi

dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara

wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, perlu
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dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai

kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia (Bowo, 2009).

Terkait dengan kualitas laporan keuangan daerah yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah,

maka yang perlu diperhatikan adalah kompetensi sumber daya manusia yang

terlibat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk penerapan

akan SAP yang berlaku. Penerapan terhadap SAP sangat diperlukan agar hasil

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

dibandingkan, dan dapat dipahami).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus

memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar

belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan

mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk

menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang

kompeten tersebut akanmampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan

menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan

yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan

pemerintah (Warisno, 2008).Latarbelakangpendidikansebagaibagiandarikapasitas

SDM merupakan salah satu elemen kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan

laporan keuangan pemerintah. Di Indonesia, kesiapan SDM pemerintah menuju

tatakelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan masih menjadi dilema.
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Negara kitamasihkekurangan SDM yang mengelola keuangan negara khususnya

yang berlatarbelakang ilmu akuntansi (Fontanella, 2010). Karena 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 (Nasaruddin, 2008:2). Dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP

Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan informasiyang bersumber dari www.skalanews.com pada

tanggal 03 Desember 2014 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta

pemerintah menuntaskan tujuh masalah signifikan mengenai pengelolaan

keuangan negara, karena jika dibiarkan dapat menimbulkan kerugian negara dan

implikasi negatif bagi pembangunan. “Salah satunya adalah masalah penerapan

akutansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, " kata Ketua BPK Harry Azhar

Azis pada sidang paripurna DPR dengan agenda "Penyerahan Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan Semester I 2014" di Jakarta, Selasa (2/12). Harry mengatakan

penerapan akrual (metode akutansi, penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika

transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima

atau dibayarkan) di pemerintah daerah masih bermasalah.

Temuan lembaga auditor utama negara itu, berdasarkan pemeriksaan 184

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), menemukan kasus-kasus

ketidaksiapan Pemda untuk menerapakan sistem akrual karena belum ada

landasan hukum yang melindungi sistem tersebut.
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Pemda, kata Harry juga tidak menyiapkan pengembangan sistem

pengelolaan keuangan yang sesuai dengan akutansi yang berbasis akrual. Hal itu

ditambah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah untuk

menjalankan sistem akrual itu. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21,

Tahun 2010, pemerintah wajib menerapkan sistem akrual paling lambat pada

2015.

Adapun informasi pendukung yaitu hasil pemeriksaan BPK yang

bersumber dari website www.bpk.go.id pada tanggal 05 Desember 2014 atas 184

LKPD, BPK menemukan kasus-kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam

menerapkan akuntansi berbasis akrual. Sedangkan sesuai dengan PP No.71 Tahun

2010 tentang SAP, pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual paling

lambat tahun 2015.Pada umumnya, Pemerintah Daerah belum menyiapkan

peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, belum adanya

rencana pengembangan sistem/aplikasinya serta keterbatasan sumber daya

manusia yang kompeten dan memadai di setiap satuan kerja. Dalam

pemeriksaannya, BPK RI menemukan permasalahan, antara lain, pemerintah

daerah belum memiliki SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas, dikarenakan

masih banyak SDM yang latar belakangnya bukan dari pendidikan Akuntansi.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis berkeinginan untuk meneliti

lebih lanjut tentang pelaporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi

Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sekaligus menuangkannya

dalam skripsi dengan judul:
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“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan

Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah” (Studi kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh mana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung

2. Sejauh mana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung

3. Sejauh mana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan

kompetensi seumber daya manusia terhadap kuliatas laporan keuangan

pemerintah daerah kota Bandung

1.3 TujuanPenelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung.
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3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan

dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

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 Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPemerintah 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 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah 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.

4.    Bagi Akuntansi Sektor Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi

untuk para instansi akuntansi sektor publik Kota Bandung untuk
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memahami konsep penerapan standar akuntansi pemerintahan dan

kompetensi sumber daya manusia yang akan mengimplikasi terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik.

1.5 Lokasi danWaktuPenelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peniliti dalam penulisan

skripsi ini, peniliti berencanamelakukan penelitian pada Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung.Waktu penelitian

dilakukan mulaibulan Februari 2015 sampai dengan Mei 2015.


