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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan yang terjadi

diberbagai aspek baik itu kehidupan masyarakatnya ataupun pemerintahannya

semenjak era reformasi sejak tahun 1998. Salah satu unsur reformasi total Negara

Republik Indonesia menjadi negara kesatuan adalah telah dianutnya asas

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.Penyelenggaraan tersebut

secara utuh dilaksanakan pada daerah Kota dan Kabupaten agar dapat

memberikan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus

rumah tangganya untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat, sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangannya.

Peraturan dan perundang-undangan tersebut yaitu TAP MPR

No.XV/MPR/1998 pasal 6 Penyelenggaraan Otonomi Daerah :

“Pengaturan,Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang
berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asa
kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat”.

Ketetapan tersebut mendorong lahirnya undang-undang yang mengatur

mengenai Pemerintahan Daerah yaitu UU No 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membuka kesempatan dan peluang yang



sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan wewenangnya secara

nyata, mandiri, luas dan bertanggungjawab.

Perubahan pengelolaan atau pelaporan daerah sangat dipengaruhi oleh

perkembangan otonomi daerah.Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan

undang-undang yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah

dituntut untuk memenuhi kriteria berikut, yaitu :

1. Akuntanbilitas yang dilalukan secara transparan,
2. Bertanggung jawab,
3. Pemberian infromasi kepada publik,
4. Mengelola dana publik secara efektif, efisien, dan ekonomis.

(Mursyidi, 2009:45).

Dikeluarnya Pemendagri No 59 Tahun 2007 yang memuat perubahan atas

Pemendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.Pada intinya peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk menerapkan ini

diperlukan tenaga staf keuangan yang mampu melaksanakan proses pencatatan

akuntansi dan mampu menyusun format laporan keuangan yang baru seperti

sesuai yang diharapkan dalam Pemendagri No 13 Tahun 2006 tersebut.

Ismail Mohamad (2004:278) mengatakan bahwa :

“Akuntabilitas keuangan yang berkualitas memuat informasi yang akurat, andal
dan valid yang menggambarkan kinerja informasi pemerintah, sekaligus sebagai
perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya
yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah yang
bersangkutan”.

Akuntabilitas itu sendiri adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber

daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP No 71,



2010).Dapat diartikan juga akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (PP No 71,

2010).

Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem

akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Sebaliknya sistem informasi yang usang dan tidak akurat

akan menghancurkan sendi-sendi pasrtisipasi masyarakat, transparansi dan

akuntabilitas (Fajar Ariwibowo:2007). Akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh

instansi Pemerintah Daerah bukan hanya sekedar laporan kinerja dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang bersifat formalitas, akan

tetapi berisi informasi yang kredibel bagi penggunanya. Para penggunaan laporan

keuangan akan terpengaruh dalam melakukan pengambilan keputusan yang

terbaik dengan informasi yang kredibel tersebut (Dadang Sadeli,2008:9).

Informasi yang kredibel berarti informasi yang dapat dipercaya (Ismail Mohamad,

2004).

Sedangkan transparansi itu sendiri adalah memberikan informasi keuangan

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

(PP No 71, 2010).Dapat dikatakan bahwa transparansipemerintah merupakan

suatu keadaan dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dan



memperoleh seluruh informasi mengenai kebijaksanaan dan tindakan yang dibuat

dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam menjalankan seluruh fungsinya dalam

memberikan jasa bagi kemaslahatan masyarakat itu sendiri dan mengetahui secara

jelas mengenai penggunaan sumber daya yang dimilki oleh negara(PP No 71,

2010).

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam

pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada PP No 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan pelaksanaan berpedoman pada

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus segera ditetapkan seluruh pemerintah

daerah di Indonesia, diantaranya adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah yang terdiri dari akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan transaksi

non kas.

Penerapan akuntansi dilaksanakan berdasarkan Standar

Akuntansi.Terdapat 2 basis dalam Standar Akuntansi yaitu berbasis Akrual dan

berbasis Kas. Sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP berbasis Akrual adalah SAP yang

mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial

berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP berbasis akrual tercantum dalam Lampiran I PP No 71 Tahun 2010.



Pencatatan/penatausahaan atas transasksi tersebut digunakan sebagai

bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD, laporan keuangan SKPD

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK) yang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD

selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir (PP No 71, 2010).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan paket undang-undang bidang

keuangan negara yaitu, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No

2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Peraturan perundang-undangan

tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD

berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.Laporan keuangan disusun dan

disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 71, 2010).

PP 60 Tahun 2008 ini merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58 ayat 1 menyatakan bahwa:

“dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan secara
menyeluruh”.

Tujuan dari ditetapkannya PP 60 tahun 2008 ini adalah untuk mencapai

pengeloalaan keuangan Negara yang efektif, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan keputusan Mendagri No 29 Tahun 2002 yang membuat

pedoman dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD),

pemerintah daerah harus menerapakan SAKD mulai tahun 2003. SAKD

merupakan penyempurnaan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebelumnya,



dimana SAKD sudah menggunakan metode pencatatan double entry dengan

sistem akuntansi yang berbasis akrual.Disamping itu SAKD juga ditempatkan

dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintahan. Penerapan

SAKD diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi

keuangan yang terjadi dalam organisasi pemerintah daerah menjadi lebih akurat,

tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang

diambil pemakai laporan keuangan tersebut (Pemendagri No 29, 2009).

Menurut BPK RI Laporan Keuangan Pmerintah Daerah (LKPD) secara

umum mengalami peningkatan perolehan opini audit WTP dan WDP setiap

tingkatan pemeintah pusat maupun daerah. BPK telah melaksanakan

pemerikasaan keuangan pemerintah daerah sejak LKPD 2007 sampai dengan

2013 menunujukan kualitas pengelolaan keuangan negara semakin meningkat

ditunjukan dengan membaiknya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

(LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 LKPD yang diterbitkan

BPK, terdiri atas 26 LKPD provinsi, 309 LKPD kabupaten, dan 80 LKPD kota.

Opini LKPD Tahun 2012 untuk tiap-tiap pemerintahan disajikan dalam Grafik 1.1

(bpk.go.id).

Grafik 1.1

Opini LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



Sumber: bpk.go.id

Berdasarkan Grafik 1.1, terlihat bahwa rata-rata opini yang diperoleh

pemerintah provinsi dan kota lebih baik dibanding pemerintah kabupaten.

Pemerintah provinsi dan kota yang memperoleh opini WTP dan WDP sebesar

96% dan 95% dari keseluruhan entitas provinsi dan kota, dibandingkan

pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP dan WDP sekitar 91% dari

keseluruhan entitas kabupaten (IHPS Semester I Tahun 2013).

Pemeriksaan semesteran BPK ini tentu saja juga dilakukan terhadap

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun

2012. Secara ringkas, tabel berikut akan menampilkan perolehan Opini Audit dari

Jawa Barat dan 4 (empat) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat

.

N
No

Entitas
Pemerintahan

Opini Tahun
2008 2009 2010 2011 2012

1
LKPD 27 27 27 27 27
Prov. Jawa
Barat

1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP

2
2

Kota
Bandung

1 WDP 1 TMP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

3Kab. 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP
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3 Bandung
4

4
Kab. Bekasi 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

5
5

Kab. Bogor 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP 1 WDP

(sumber: bpk.go.id)

LHP BPK RI atas LKPD setiap tahunnya tersebut yang diberikan terdiri

atas tiga buku yang merupakan satu kesatuan dari hasil pemeriksaan BPK. Ketiga

buku tersebut yang terdiri dari :

1. LHP membuat opini atas Laporan Keuangan termasuk LKPD serta

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

3. LHP mengenai Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-undangan.

(Sumber: bpk.go.id)

Hasil Pemeriksaan BPK Semester I (IHPS I) Tahun 2013 terhadap seluruh

SKPD Kota Bandung terebut dapat diketahui bahwa Kota Bandung masih belum

bisa mendapatkan opini audit yang memuaskan yaitu opini audit Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP).Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal

yang mempengaruhinya BPK RI Provinsi Jawa Barat untuk Kota Bandung antara

lain :

1. Masih lemahnya sistem pengendalian internal pemerintahan

2. Lemahnya pengawasan sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan



3. Kurangnya jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dari

pertanggung jawaban keuangan dengan sistem informasi keuangan

penyampaian LKPD (Rizal Yahya, 2007).

Menurut Anwar Nasution (Rizal Yahya, 2007) minimnya laporan

pemerintah yang mendapatkan opini WTP menunjukan mayoritas pemerintah

daerah belum memenuhi kriteria pengelolaan anggaran yang transparan dan

akuntabel. Faktor yang cukup signifikan menyebabkan lambatnya kemajuan

akuntabilitas laporan keuangan pemda adalah paragdima kepala daerah terhadap

benefit dibuatnya laporan keuangan.

Banyak kepala daerah yang memandang penyediaan laporan keuangan

tidak memberikan benefityang berarti bagi dirinya maupun daerah yang

dipimpinnya dan bahkan cenderung dianggap memberatkan yang menyebabkan

minimnya political will kepada daerah dalam menyiapkan berbagai sumber daya

yang diperlukan untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Fakta ini

menunjukan bahwa sistem pengelolaan keuangan di negara ini masih buruk,

sistem akuntansi yang ditetapkan dan diselenggarakan pemerintah daerah masih

sangat lemah, sistem aplikasi teknologi infromasi kurang terintegrasi antara satu

dengan yang lainnya dan sistem akuntansi sektor negara yang belum

komprehensif dan kurangnya sumber daya manusia yang belum paham dalam

pengelolaannya (Anwar Nasution, 2007).

Kompentensi menurut SK. Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 Tentang

Standar Kompetensi Pegawai PNS adalah kemampuan dan karakteristik yang

harus dimliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian



dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya.Sedangkan pentingnya

kompetensi dikemukakan oleh Dharma (2001 : 20) dengan mengatakan, bahwa

penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tempat kerja

yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang batas

kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses

seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia.

Spencer dan Spencer (1993 : 3) selanjutnya menganalisis unsur-unsur yang

terkandung dalam penertian kompetensi sebagai berikut :

 Underlying characteristic mempunyai makna, bahwa kompetensi
merupakan bagian dari dalam kepribadian seseorang yang mendalam, dan
melekat dalam dirinya, dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai
tugas pekerjaan dan keadaan,

 Criterion-referenced mempunyai pengertian bahwa kompetensi secara
nyata dapat memprediksi siapa yang memiliki kinerja baik dan tidak, yang
diukur dengan kriteria atau standar tertentu. Misalnya, kriteria jumlah
penjualan yang dihasilkan oleh seseorang.

Menurut SK. Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 Tentang Standar Kompetensi

PNS, kompetensi dibagi dua yaitu :

1) Kompetensi umum
Adalah kemmpuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh
seorang pegaai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang
diperlukan dalam melaksanakan tuga jabatan struktual yang
dipangkunya.Kompetensi untuk dapat diperolh melalui pendidikan
formal mupun diklat kepemimpinan.

2) Kompetensi khusus
Adalah kemampuan dan karakteristik yang hrus dimiliki
seseoraang pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk
melaksankan tugas jabatan struktual yang
dipangkunya.Kompetensi khusu dapat diperoleh melalui diklat
teknis.

Berdasarkan SK. Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 Tentang Standar

Kompetensi Pegawai dapat disimpulkan bahwa memiliki karakteristik yaitu



pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude) sehingga dalam

hal ini menjadi indikator untuk mengukur kompetensi pegawai dalam penelitian

yang dilakukan.

Hasil penelitian terdahulu oleh Yolanda Yoneva (2014) mengenai

pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan peran inspektorat

terhadap kualitas laporan keuangan (Survei pada SKPD di 6 kota dan kabupaten

yang ada di Sumatera Barat). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa walaupun

provinsi Sumatera Barat sebagai pemilik merekrut direksi, pegawai serta dewan

pengawas BPR dengan pendidikan dan pengalaman, namun belum sepenuhnya

mendapatkan hasil laporan keuangan yang berkualitas baik. Terlihat dari beberapa

kesalahan yang terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengertian mengenai

teknis pelaporan.Akibatnya informasi akuntansi yang dihasilkan menjadi keliru

dan berdampak terhadap pengambilan keputusan yang tidak tepat.Informasi yang

berkualitas, dilihat dari sisi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.

Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Reni Rufaida Amalia

(2009) mengenai pengaruh kompetensi pegawai terhadap kualitas penyajian

laporan keuangan (Survei pada Kabupaten Garut) mengatakan bahwa hasil

peneliatian dari kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan.

Ditegaskan didalam UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian, bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan berdasarkan prinsip

profesionalitas sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang

ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obejektif lainnya tanpa membedakan jenis



kelamin, suku, agama, ras/golongan. Dalam sebuah organisasi, aspek sumber daya

manusia memiliki aspek yang sangat penting.Begitupun halnya dengan PNS

sebagai salah satu unsur aparatur negara.Keberadan PNS memiliki posisi strategis

karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai

oleh PNS (UU No 43, 1999).

Amanat dalam UU No 43 Tahun 1999 bertolak belakang dengan

penyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

menyatakan bahwa: “dari 4,7 juta PNS, sebanyak 95% PNS tidak kompeten dan

hanya 5% yang memiliki kompetensi dalam pekerjaannya (Ateng Kusnandar

Adisaputra, 2012)”.Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas,

pegawai negeri yang ditunjuk sebagai PPK-SKPD semestinya memiliki

kompetensi yang memadai agar informasi akuntansi yang dihasilkan dalam

laporan keuangan memeiliki relevansi, dapat diandalkan,dapat dibandingkan dan

dapat dipahami (PP No 71,2010). Dapat dikatakan bahwa kompetensi PPK-SKPD

dalam menyiapkan laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat

penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti

pertanggungjawaban anggaran dari SKPD.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh kompetensi

pejabat penatausahaan keuangan (PPK) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

dikota Bandung. Penelitian ini penulis wujudkan dalam sebuah skripsi yang

berjudul :



“Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka

penulis memutuskan masalah yang akan diteliti yaitu apakah kompetensi pejabat

pentausahaan dalam pemahaman akuntansi didalam pemerintahan daerah

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota

Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk membuktikan apakah kompetensi pejabat penatausahaan keuangan

(PPK) dalam pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat pada

pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penulis untuk dapat memperoleh bukti empiris tentang pengaruh

kompetensi pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dalam pemahaman

akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemda kota Bandung

2. Bagi pemerintah daerah yang diharapkan penelitian dapat menjadi

masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk

melakukan pengawasan demi diperolehnya laporan keuangan daerah yang



berkualitas dan pada akhirnya instansi tersebut dapat memperoleh opini

audit yang baik

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan

sebagai sumber informasi serta bahan referensi untuk penelitian

selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian

ini, penulis melakukan penelitian pada sejumlah SKPD di Pemda Kota Bandung.


