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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan 

yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan 

agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah 

suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan 

dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan yang dihasilkan telah 

memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, 

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Herawati, 2014). 

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah dihasilkannya laporan 

keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan 

tersebut. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja 

keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan 

kepadanya (Prasetyo, 2005). Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data, 

juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi 

kalau diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003). 

Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. Dimana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan 

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu 
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keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan 

ke arah yang lebih baik. 

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan 

informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat 

yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 

71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan 

(d) dapat dipahami. 

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah 

seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 

berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi 

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, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakekonomisan, 

ketidakefisienan,dan ketidakfektifan (Sukmaningrum, 2009). 

Fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal 

yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari observasi awal ternyata di dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang 

tidaksesuai, selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang 

berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan 

audit laporan keuangan pemerintah (inilah.com 2013). 
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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. Berikut ini merupakan opini BPK yang diberikan atas laporan 

keuangan pemerintah daerah di kota Bandung. 

Tabel 1.1 

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung 

Tahun 2009-2013 

No. Tahun Opini BPK 

1 2009 TidakMemberikanPendapat (Disclaimer) 

2 2010 WajarDenganPengecualian (Qualified Opinion) 

3 2011 WajarDenganPengecualian (Qualified Opinion) 

4 2012 WajarDenganPengecualian (Qualified Opinion) 

5 2013 WajarDenganPengecualian (Qualified Opinion) 

Sumber: www.bpk.go.id 

Tabel 1.1di atas menunjukkan bahwa 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 (Qualified Opinion). Pada tahun 2011 keadaan 

stabil dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). Pada tahun 

2012 keadaannya tetap stabil dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified 

http://www.bpk.go.id/
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Opinion), dan pada tahun 2013 keadaan masih stabil dengan opini Wajar Dengan 

Pengecualian (Qualified Opinion). 

Salah satu kriteria pemberian opini terhadap laporan keuangan menurut 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah penilaian kepatuhan terhadap 

perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan 

kerugian negara atau daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, 

ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Pemerintah kota 

Bandung masih memiliki kekurangan untuk menghasilkan laporan keuangan 

pemerintah daerah di beberapa dinas, salah satunya pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang belum baik karena belum mencapai 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). 

Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah diperlukan suatu 

sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan 

seluruh transaksi yang disebut dengan sistem akuntansi. Untuk menghasilkan 

informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan 

harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan 

keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007). 

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan 

keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi 

oleh sumber daya manusia yang dimilikinya, melainkan kompetensi sumber daya 

manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini, kompetensi sumber daya manusia 
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memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengendalikan entitas yang bersangkutan (Herawati, 2014). 

Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki 

tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan 

untuk terus belajar dan mengasahkemampuan di bidang akuntansi. 

Disinikemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam 

menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan dan ketepatwaktuan). 

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004), 

untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan 

suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan 

kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi 

jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan 

baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya manusia tersebut 

tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat 

dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan dari keterampilan 

yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu 

karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan 

(knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

(Hevesi, 2005). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang 

untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak 

mempunyai pengetahuanyang cukup dalam bekerja akan banyak menemui 

hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. 
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Kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan 

berperan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga pemerintah daerah 

membuat program atau kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. 

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan 

menerapkan logika akuntansi akan berdampak padakekeliruan laporan keuangan 

yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan 

pemerintah (Warisno, 2008). 

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, penulis akan membuat 

penelitian dengan judul “Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusiaterhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Bandung)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan penulis, 

dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada pemerintah daerah 

Kota Bandung. 

2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung. 

3. Bagaimana analisis kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis merangkum beberapa maksud dan tujuan penulisan, yaitu: 

1. Mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada pemerintah daerah 

kota Bandung. 

2. Mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung. 

3. Mengetahui analisis kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat: 

1. Bagi Penulis 

Pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan 

faktor-faktor yang berperan atas kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah 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 pemerintah daerah kota Bandung dalam 

mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan 

daerahnya di masa yang akan datang. 
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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. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Guna memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan dalam 

menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jalan Wastukencana No.2 Bandung. 

Adapun penelitian ini dilakukan pada Mei 2015 sampai dengan selesainya 

penelitian ini. 

 

       

 


