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BAB I 

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. 

Pelaksanaan Good governance memiliki peranan penting dalam 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. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah tersebut membawa 

dampak  pada perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. 

Perkembangan akuntansi sektor publik tersebut memunculkan tuntutan dari 

pemakai informasi untuk melaksanakan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga 

publik baik dipusat maupun didaerah. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk 

kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan 
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pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) 

terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki informasi yang 

memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti 

yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 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 dan ketidakfektifan. 

(Sukmaningrum, 2009). 

Pembangunan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa harus 

menunjang salah satu pelaksanaan fungsi manajemen yaitu pengawasan haruslah 

dijalankan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap 

pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah 

berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. (LAKIP Inspektorat Kota Bandung, 2012) 

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan 

oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah 
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untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Pengawasan yang 

dilakukan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) harus sudah dilakukan 

sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja 

sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, 

DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan Arah dan Kebijaan Umum 

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Apabila DPRD lemah dalam 

tahap perencanaan (penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD), maka 

dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami penyimpangan. Akan 

tetapi harus dipahami oleh anggota DPRD bahwa pengawasan terhadap eksekutif 

daerah hanyalah pengawasan terhadap pelaksanaan (policy) yang digariskan 

bukan pemeriksaan. Dewan dapat meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 

atau auditor independen lainnya untuk pemeriksaan terhadap kinerja keuangan 

eksekutif. (Mardiasmo, 2009) 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai adalah salah satu faktor 

yang mendukung dalam menilai laporan keuangan yang berkualitas. Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan 

merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang 

memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang 

mempunyai nilai informasi. (Gerry, 2013) 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa 

pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan 

catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan 
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keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta 

penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) 

memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak 

material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan 

baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai hasil yang baik, 

begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan 

memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai 

informasi yang baik. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

mengatakan bahwa sebagai pertanggungjawaban pelaksaan APBN dan APBD 

pemerintah atas Keuangan Negara, Presiden menyampaikan rancangan undang-

undang tentang pertanggungjawaban APBN kepada DPR berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa: 

“Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan meliputi perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan daerah.” 

Darise (2009) ukuran keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah 

yaitu: 

1. Keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kantor Urusan Agama 
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(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

2. Ketepatan waktu APBD 

3. Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

4. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh 

Kepala Daerah kepada DPRD tepat waktu dan mendapat apresiasi dari 

DPRD 

5. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tepat 

waktu dan hasil Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(EPPD) menunjukan hasil yang baik 

6. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

dilakukan tepat waktu dan hasil evaluasi dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara menunjukan hasil yang baik. 

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. BPK RI memberi opini Disclaimer (Menolak Memberikan Pendapat) 

terhadap LKPD Kota Bandung tahun anggaran 2009. Penilaian ini pertama kali 

diterima oleh Kota Bandung. 
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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 1.1 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 

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

2012 ternyata permasalahan aset masih menjadi ganjalan Pemerintah Kota 

Bandung. Ada 4 catatan terkait opini WDP Kota Bandung. Yakni soal masalah 

aset, kelemahan pengendalian sistem intern penatausahaan piutang, pengendalian 

sistem internal sewa tanah dan bangunan, serta pengendalian sistem internal 

penatausahaan pertanggungjawaban hibah dan bansos, sehingga opini yang diraih 

adalah tetap Wajar Dengan Pengecualian. 

 

 

 

http://www.bpk.go.id/
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Adapun Akun yang dijadikan pengecualian dalam opini BPK RI, adalah : 

1. BPK tidak dapat meyakini kewajaran nilai penyertaan modal Pemerintah 

Kota Bandung pada PD (Perusahaan Daerah) Pasar Bermartabat yang 

berupa aset tetap karena terdapat beberapa permasalahan terkait 

penyertaan modal  Pemerintah Kota Bandung pada PD Pasar Bermartabat. 

2. BPK tidak dapat meyakini kewajaran aset tetap sebesar Rp2,54 triliun 

karena masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian aset tetap 

pada Pemerintah Kota Bandung. 

Pada tahun 2013 BPK kembali memberikan opini Wajar Dengan 

Pengeceualian (WDP) akibat adanya temuan dalam ketidakwajaran pencatatan 

aset daerah yang juga terjadi di tahun 2012 sehingga dalam hal ini Pemerintah 

Kota Bandung patut dipertanyakan upaya perbaikan system pengendalian intern 

pemerintahnya. 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). 

Menurut BPK masih adanya opini (WDP) yang diberikan BPK 

menunjukan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan belum optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan 

keuangan daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur-unsur 

pengendalian intern. 

Peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk 

menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen 
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keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan 

akuntansi berbasis akrual yang merupakan best practice di dunia internasional. 

Maka Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengeluarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Akrualyaitu PP No. 71 Tahun 2010. 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual adalah Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan 

ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, 

belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis 

yang ditetapkan dalam APBN/APBD. 

Tendy Septiadi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dapat dijelaskan 

bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengawasan dan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

Gerry Armando (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan 

Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada 

pemerintah. Di mana semakin baik penerapan pengawasan keuangan daerah maka 

semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul :  

“Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)”. 
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Skripsi ini adalah pengembangan atau replikasi dari beberapa penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang membedakan penelitian ini dengan 

penilitian sebelumnya adalah unit of analysis, waktu, tempat, dan responden. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat di 

identifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung? 

2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kota Bandung? 

3. Apakah terdapat pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah secara simultan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penilitian 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka yang terjadi tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pelaksanaan Pengawasan 

Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
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Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peniliti 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang Akuntansi Sektor 

Publik dan mewujudkan dalam bidang skripsi. Serta meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung dalam memahami perbandingan antara konsep yang 

diberikan pada masa perkuliahan dengan penerapannya langsung di 

instansi pemerintahan. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung 

Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberi masukan mengenai 

pengaruh pengawasan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern 

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta 

dapat menjadi perbaikan untuk kedepannya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah dan sistem 
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pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah kota Bandung, serta dapat memberikan masukan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai Pengawasan 

Keuangan Daerah pada DPRD Kota Bandung, Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat 

Kota Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai 

dengan April 2015. 

 


