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PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Masalah
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan
pembukaan UUD tersebut, pada batang tubuh konstitusi Pasal 20, pasal 21, pasal
28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, mengamanatkan bahwa pemerintah wajib
mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diatur dalam Undang-Undang.
Perkembangan era globalisasi saat ini membuat tingkat persaingan di
dunia pekerjaan semakin tinggi, sehingga kualitas sistem pendidikan di Indonesia
harus terus ditingkatkan agar mutu pendidikan semakin berkualitas dengan
menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi perkembangan era globalisasi
tersebut (Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, 2004)
Menurut Wimbarti (2014), kualitas lulusan perguruan tinggi dalam negeri
masih rendah dan belum mampu untuk menghadapi persaingan di era globalisasi.
Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO tahun 2012 yang menyatakan bahwa
Indonesia masih berada di peringkat ke-64 dari 120 negara yang didasarkan pada
penilaian Education Development Index (EDI) atau Indeks Pembangunan
Pendidikan. The United Nations Development Programme ( UNDP ) pada tahun
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2013, juga melaporkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM ) atau Human
Development Index (HDI) Indonesia masih berada di urutan ke-121 dari 185
negara yang meliputi aspek tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan.
Sumarno (2011) menyatakan bahwa rendahnya mutu pendidikan tinggi di
Indonesia disebabkan oleh rendahnya komitmen pemerintah terhadap pendidikan,
kepemimpinan, dan manajemen perguruan tinggi yang belum didasarkan pada
nilai-nilai akademik yang bermutu. Masih menurut Sumarno (2011), rendahnya
mutu pendidikan tinggi di Indonesia dapat dibuktikan dengan data dari Badan
Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) tahun 2011 yang menyatakan bahwa
jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi sejumlah 737.030 lulusan dan
peringkat universitas terbaik di Indonesia hanya berada pada urutan ke 217 dari
600 perguruan tinggi terbaik di dunia (Ditjen Dikti Kemendiknas, 2011).
Berdasarkan data Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Bandung
merupakan kota dengan jumlah populasi perguruan tinggi swasta terbesar yang
terdiri dari 121 Perguruan Tinggi, dimana 20 diantaranya berstatus universitas,
sedangkan untuk Universitas Negeri di Kota Bandung berjumlah 3 universitas
(Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2014). APTISI Wilayah IV Jawa Barat
(2014) menyatakan bahwa sekitar 72% mahasiswa di Indonesia menempuh
pendidikan tinggi di perguruan tinggi swasta dari 3.102 perguruan tinggi di
Indonesia. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa selain perguruan tinggi
negeri, perguruan tinggi swasta juga memberikan peranan yang besar dalam upaya
mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
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Perguruan tinggi negeri dikelola oleh pemerintah dengan menggunakan
sumber dana APBN sedangkan perguruan tinggi swasta dikelola dengan
menggunakan sumber dana dari masyarakat (UU No. 20 tahun 2003).
Berdasarkan sumber dana tersebut perguruan tinggi harus mampu melaporkan
pertanggungjawaban

penggunaan

dana

dalam

proses

penyelenggaraan

pendidikannya (UU Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan PP no 66 Tahun
2010). Bentuk pertanggungjawaban dana pendidikan di Perguruan Tinggi adalah
dengan membuat laporan keuangan sesuai yang diamanatkan oleh UU Perguruan
Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan PP no 66 Tahun 2010 bahwa Perguruan tinggi
wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan.
Berdasarkan PP nomor: 23 tahun 2005 akuntansi dan pelaporan keuangan
BLU diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) dalam
PSAK 45, selaras dengan PP nomor 66 tahun 2010 dimana perguruan tinggi
swasta dalam penyusunan laporan keuangannya juga mengacu pada PSAK 45
dan SAK ETAP, sedangkan pada perguruan tinggi negeri perlu dilakukan
konsolidasi

laporan

keuangan

dengan

laporan

keuangan

kementerian

negara/lembaga berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) (Agus
Setiawan, 2014).
Lembaga Pendidikan Tinggi merupakan institusi yang bersifat nirlaba,
sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik akuntansi
bisnis. Penyusunan laporan keuangan mengacu pada sistem akuntansi pemerintah
serta sistem akuntansi yang diterapkan pada lembaga pendidikan dengan
memperhatikan standar akuntansi keuangan Indonesia. Laporan keuangan yang
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dihasilkan oleh perguruan tinggi harus mempunyai kualitas yang dapat diandalkan
sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Pertiwi; 2014).
Menurut Zaenal Fanani (2009) Kualitas laporan keuangan adalah sejauh
mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan
jujur. Kualitas laporan keuangan dapat dinilai dari relevansi nilai, ketepatwaktuan
dan konservatisme. Sedangkan Murphy (2004) mengungkapkan bahwa laporan
keuangan yang berkualitas akan meningkatkan keyakinan penguna laporan
keuangan dalam pengambilan keputusan, karena informasi yang disajikannya
telah dipersiapkan dengan baik, disetujui, diaudit secara transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Kualitas laporan keuangan dapat dicerminkan dari laporan audit, Sukrisno
Agoes (2012:75) menyatakan bahwa opini diberikan atas kewajaran dari laporan
keuangan, dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Opini audit tidak memberikan pendapat (TMP) disebabkan karena
laporan keuangan mengandung salah saji material atau disusun tidak sesuai
SAK/ETAP/IFRS (Sukrisno Agoes, 2012:77).
Data BPK RI tahun 2009 menunjukkan bahwa laporan keuangan
kementerian pendidikan nasional mendapat opini Wajar Dengan pengecualian
(WDP), tetapi pada tahun 2010 dan 2011 opini audit pada kementerian pendidikan
nasional menjadi Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan pada tahun 2012 opini
audit tersebut menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil opini audit BPK
RI tersebut menunjukkan kualitas laporan keuangan dari Kementerian Pendidikan
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dan Kebudayaan belum baik karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku
umum di Indonesia.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Ainun Na'im, 2012), laporan keuangan konsolidasi di kementerian pendidikan
dan kebudayaan mencerminkan laporan keuangan dari perguruan tinggi negeri.
Data BPK RI tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan perguruan
tinggi di Indonesia masih belum baik.
Sigit Hermawan (2008), mengungkapkan bahwa laporan keuangan
perguruan tinggi swasta masih banyak yang belum sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia, dan sebagian besar
perguruan tinggi swasta hanya melaporkan dalam bentuk laporan anggaran dan
realisasi. Transparansi laporan keuangan universitas swasta juga masih rendah,
dimana hanya terdapat beberapa universitas swasta skala menengah ke atas yang
telah melakukan audit eksternal dan dipublikasi atas laporan keuangan yang
dihasilkan

seperti

Universitas

Widyatama,

Universitas

Islam

Bandung,

Universitas Katolik Parahyangan. Perguruan Tinggi secara umum berperan dalam
pemberian pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka pelaksanaan tugas
pelayanan tersebut, Perguruan Tinggi perlu mewujudkan prinsip-prinsip Good
Governance di sektor pendidikan yang biasa disebut Good University Governance
(Achmad Hidayat Rahadian, 2012).
Konsep Good University Governance (GUG) merupakan turunan dari
konsep tata kelola kepemerintahan yang biasa dikenal dengan istilah good
governance. Pendidikan tinggi dapat digolongkan sebagai sebuah public goods
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maupun private goods, hal ini menunjukkan bagaimana seharusnya perguruan
tinggi mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan
Negara (Ali Hanapiah Muhi, 2011).
Menurut OECD (2008), Good University Governance (GUG) merupakan
sistem tata kelola yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
Penerapan GUG dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara otonomi
yang diberikan kepada lembaga dengan akuntabilitas.
Good University Governance (GUG) merupakan suatu konsep yang
menerapkan prinsip-prinsip dasar Good Governance seperti transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang perlu diterapkan
oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas
(Ali Hanapiah Muhi, 2011). Terdapat sekitar 30% dari 374 perguruan tinggi
swasta di Jawa Barat yang terancam bangkrut, hal ini menjadi catatan penting
bagaimana kecukupan (adequacy), Coorporate Governance, dan

kredibilitas

proses penyusunan laporan keuangan yang diterapkan di perguruan tinggi
(Kopertis Wilayah XII Maluku Maluku Utara). Berdasarkan data tersebut, dapat
disimpulkan bahwa dengan penerapan tata kelola yang baik di perguruan tinggi
akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan di perguruan tinggi tersebut.
Pembentukan sistem pengendalian internal di perguruan tinggi merupakan
salah satu upaya dalam penerapan prinsip-prinsip Good University Governance,
sehingga diharapkan perguruan tinggi tersebut dapat menghasilkan laporan
keuangan yang berkualitas baik. Salah satu fungsi sistem pengendalian internal
adalah untuk melaksanakan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi.
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Murphy et al., (2002) menyatakan hal senada bahwa sistem pengendalian
internal akan menciptakan bisnis yang efektif dan efisien sehingga dapat
memberikan keyakinan kepada stakeholders tentang tata kelola yang baik di
institusi pendidikan tinggi. Penerapan sistem pengendalian internal memberikan
peran yang sangat penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas
penyusunan laporan keuangan karena akan menciptakan sistem pengawasan
perguruan tinggi yang memadai. Sistem pengawasan tersebut akan mendukung
menciptakan tata kelola yang baik di perguruan tinggi, sehingga laporan keuangan
yang dihasilkan diharapkan memiliki kualitas yang baik.
Laporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan
pengguna, sehingga kredibilitas perguruan tinggi juga akan meningkat. Peran dan
fungsi sistem pengendalian internal saat ini lebih menitikberatkan pada analisis
akar permasalahan dan mencari solusinya, yang semula hanya menitikberatkan
pada bagaimana mengantisipasi dan mengurangi masalah (Boynton, William C.,
Johnson, Raymond N., and Kell, Walter G., 2001).

Berdasarkan fenomena dan teori yang diuraikan di atas, maka peneliti
bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Good
University Governance dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan (Survey dilakukan di Universitas Kota Bandung).
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1.2.

Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah masih
belum baiknya kualitas laporan keuangan di perguruan tinggi. Berdasarkan
masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah terdapat pengaruh positif penerapan Good University Governance
terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Apakah terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap
kualitas laporan keuangan.
3. Apakah terdapat pengaruh positif penerapan Good University Governance dan
sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.3.

Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini dilakukan
dengan maksud untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan
Good University Governance dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas
laporan keuangan.
1.3.2. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk
membuktikan dan menganalisis tentang:
1. Pengaruh penerapan Good University Governance terhadap kualitas
laporan keuangan.
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2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan
keuangan.
3. Pengaruh penerapan Good University Governance dan sistem
pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4.

Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai

berikut:
1.4.1 Pengembangan Ilmu
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya ilmu akuntansi, yaitu akuntansi keuangan, sebagai
pembuktian empiris mengenai seberapa besar pengaruh penerapan Good
University Governance dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan
keuangan.
1.4.2 Kegunaan Operasional
Hasil pembuktian empiris dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan
untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kualitas laporan
keuangan. Berdasarkan teori-teori yang telah dibangun yaitu konsep-konsep yang
digunakan dalam penelitian ini dan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta bukti
empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada kualitas laporan keuangan
diharapkan dapat diatasi melalui penerapan Good University Governance dan
sistem pengendalian internal.
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