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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan untuk 

menyediakan /memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor 

publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu 

ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya 

berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2004).  Organisasi 

sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha 

yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab 

untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai 

bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, 

kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.    

Organisasi sector publik di Indonesia dalam praktiknya diwarnai dengan 

munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-

organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan 

bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). 
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Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik atau yang biasa kita sebut good governance government, telah 

mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan 

akuntabilitas publik. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan 

sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai prinsip 

transpanrasi dan akuntabilitas. Organisasi sektor publik di Indonesia memerlukan 

upaya reformasi dan pengembangan, khususnya di bidang akuntansi 

kepemerintahan yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang 

tepat (Mardiasmo, 2006).   

Otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang 

mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 23tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kedua landasan 

tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah 

pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi 

pelaksana reformasi sektor publik di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi 

daerah merupakan bagian dari refomasi hidup dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam 

segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam 

pengelolaan keurangan daerah.  

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
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Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur / 

Bupati / Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan. Upaya 

konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung 

informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik 

; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami (Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010). 

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah mencakup 

aktivitas; perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan 

evaluasi. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah 

dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak 

terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik. Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan 

ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. 
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Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat 

penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat 

opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan 

Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).  

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu 

hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari hasil laporan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak 

disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak 

penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam 

pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. 

Berikut opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Barat  

Tabel 1.1 

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 

( Sumber: www.bpk.go.id – IHPS Tahun 2014 Diakses 28 Desember 2014 ) 

Tahun 

LKPD 

Opini Jumlah 

WTP % WDP % TW % TMP % 

2009 0 0% 23 85% 0 0% 4 15% 27 

2010 0 0% 26 96% 0 0% 1 4% 27 

2011 3 11% 24 89% 0 0% 0 0% 27 

2012 3 11% 24 89% 0 0% 0 0% 27 

2013 

 

6 22% 19 70% 0 0% 2 8% 27 
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Berikut opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 

Tahun 2008 s.d 2013 : 

Tabel 1.2 

Berikut Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Garut tahun  

2008-2013 

Tahun 

LKPD 

Opini 

WTP WDP TW TMP 

2009 - √ - - 

2010 - √ - - 

2011 - √ - - 

2012 - √ - - 

2013 - √ - - 

( Sumber: www.bpk.go.id – IHPS Tahun 2014 Diakses 28 Desember 2014 ) 

Fakta dari hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 

2010 yang memberlakukan SAP berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset, 

dan ekuitas paling lambat Tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait 

ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis 

akrual yang terjadi pada 184 pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut di 

antaranya: pemerintah daerah belum mempersiapkan SDM dan struktur organisasi 

yang memadai, belum melakukan sosialisasi dan pelatihan PP Nomor 71 Tahun 

2010 tentang SAP berbasis akrual, dan belum menyusun kebijakan dan sistem 
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akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 

Tahun 2010. Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena: keterbatasan 

kemampuan SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah, belum diterbitkannya 

peraturan daerah terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, dan sistem/aplikasi 

yang belum mendukung. Dalam penyusunan LK Tahun 2013, pemerintah daerah 

menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2005 yaitu mengakui pendapatan dan belanja 

masih menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas 

menggunakan basis akrual. 

Kelemahan LKPD diantarnya hal-hal berikut, yaitu : 

1. Kesalahan dalam inventarisasi dan penilaian kembali atas aset tetap 

2. Pentausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan 

3. Penyajian saldo piutang yang tidak wajar 

4. Pentausaan persediaan tidak memadai 

5. Kurangnya pengendalian pertanggungjawaban terhadap belanja daerah 

Berkaitan dengan ditegaskan oleh Harry Azhar Azis selaku kepala Badan 

Pemeriksaan Keuangan bahwa diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia dan perbaikan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah melalui 

langkah-langkah nyata, terpogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak 

hanya dari pemerintah daerah saja yang hasilnya akan mendukung aparatur 

pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan yang berkualitas. Dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan 

berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan 

Dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).  
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Faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian informasi akuntansi 

menurut Mc Leod (2003) yaitu faktor internal yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan sebagai informasi akuntansi antara lain adalah tersedianya 

sumber daya manusia yang berkualitas, dalam  hal memiliki pendidikan, pelatihan 

dan pengalaman yang memadai, data akuntansi, dan sistem informasi akuntansi. 

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat 

dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sisten akuntansi yang handal. Sistem 

akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga 

kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem 

akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah (Mardiasmo, 2009). 

Sistem Akuntansi merupakan salah satu hal yang mendasar dan penting dari 

penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Pengertian 

dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari 

proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan 

keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 

21 Tahun 2011). 

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Windiastuti (2013) yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, perbedaan dengan 

penelitian ini terletak pada penambahan variabel Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah  dan letak lokasi serta waktu penelitian yang berbeda. Penelitian ini juga 

merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Permadi (2013) yang menyatakan 
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bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Perbedaan dengan 

penelitian ini terletak pada penambahan variabel Kompetensi Sumber Daya 

Manusia dan letak lokasi serta waktu penelitian yang berbeda. 

Bedasarkan teori dan uraian di atas dan didukung dengan fakta-fakta yang 

penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang “Pengaruh Kompetensi 

Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap 

Kualitas Laporan Keungan Daerah” (studi kasus pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Garut). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuanan Pemerintah Daerah 

pada 17 Dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Garut . 

2. Seberapa besar  pengaruh secara parsial Kompetensi Sumber Daya 

Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerinta Daerah pada 17 Dinas yang berada di 

Pemerintah Kabupaten Garut . 

3. Seberapa besar  pengaruh secara simultan Kompetensi Sumber Daya 

Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerinta Daerah pada 17 Dinas yang berada di 

Pemerintah Kabupaten Garut . 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuanan Pemerintah 

Daerah pada 17 Dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Garut. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompetensi Sumber Daya 

Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 17 Dinas yang berada di 

Pemerintah Kabupaten Garut . 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia dan Sistem Keuangan Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 17 Dinas yang berada di 

Pemerintah Kabupaten Garut . 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat berguna dan 

memiliki manfaat antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang Akuntansi Sektor 

Publik dan mewujudkannya dalam bentuk skripsi. Sebagai pembelajaran 

awal dalam melakukan penelitian, serta meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik dan menambah juga 

memahami tentang bagaimana kompetensi sumber daya manusia dan 
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akuntansi keuangan daerah yang dapat menghasilkan laporan keuangan 

pemerintah berkualitas dalam instansi pemerintahan. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Garut 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan saran serta bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Sumber 

Daya Manusia Bidang Akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

3. Bagi Pihak Lain (pihak umum) 

Penelitian ini dapat  dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya sepanjang berhubungan dengan objek penelitian yang sama. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai 

Kompetensi Sumber Daya Manusia pada 17 Dinas Kabupate Garut, Sistem 

Akntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

pada Inspektorat Kabupaten Garut dengan waktu penelitian yang dilaksanakan 

pada bulan Februari 2015 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 


