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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Akuntansi sektor publik 

memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu 

bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009). Laporan Keuangan 

berkualitas memiliki Karakteristik kualitatif yang baik yaitu menurut Standar 

Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010) yang merupakan  ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan 

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas yang dikehendaki: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; (d) 

Dapat dipahami. 

 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bagi pihak eksternal berisi 

informasi keuangan daerah yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, sedangkan bagi pihak 

internal pemerintah daerah laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai 

penilaian kinerja. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang 

pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dapat dijelaskan 
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kedua landasan tersebut merupakan suatu pedoman dalam membuat pemerintah 

daerah dapat menjalankan prinsipnya dalam melaksanakan otonomi daerah. Selain 

itu muncul peraturan perundangan yang diamanatkan oleh Undang-undang yang 

terdahulu, seperti PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP). 

Tujuan dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya untuk 

memberikan kewenangan dan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah, tapi yang terpenting adalah untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut (Abdul Halim, 2004) 

proses penyelenggaraan pemerintah di daerah didasarkan pada asas-asas sebagi 

berikut : (a) Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah; (b) Demokratisasi adalah kebebasan terhadap aspirasi dan 

kepentingan rakyat; (c) Transparansi adalah keterbukaan dalam proses 

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan 

dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Untuk itu 

diperlukannya desentralisasi, demokratis, transparasi, dan akuntabilitas menjadi 

sangat dominan dalam proses penyelengaraan pemerintahan terutama pada proses 

pengelolaan keuangan daerah khususnya. 

Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan strategi yang 

diimplementasikan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Agar 

pelaksanaan strategi organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisiensi sehingga 
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tujuan organisasi dapat dicapai maka organisasi tersebut memerlukan suatu 

pengawasan yang baik. 

Semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, 

maka kebutuhan terhadap peran pengawasan akan semakin meningkat (J.B. 

Sumarlin, 2004). Pengawasan perlu dilaksanakan secara optimal, yaitu 

dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi audit (organisasi, 

pemerintah dan negara) dalam merealisasikan tujuan/program secara efektif, 

efisien dan ekonomis. Namun dalam kenyataannya menunjukan bahwa masih ada 

aparat pengawasan justru menimbulkan inefisiensi, karena timbulnya pemeriksaan 

yang secara terus-menerus dan tumpang tindih diantara berbagai aparat 

pengawasan intern pemerintah maupun pengawasan esktern pemerintah (BPK). 

Beberapa informasi yang diperoleh mengenai laporan keuangan yang 

diperoleh pemerintah Kota Bandung masih belum maksimal. Berikut ini akan 

disajikan hasil opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota 

Bandung, yaitu : 
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Tabel 1.1 

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung 

Tahun 2010-2014 

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan 

Berdasarkan informasi di atas mengenai opini audit yang diberikan oleh 

BKP RI Perwakilan atas LKPD Kota Bandung, dapat dijelaskan bahwa dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

Permasalahan mengenai aset masih menjadi ganjalan Pemerintah Kota Bandung. 

Ada 5 catatan terkait opini WDP Kota Bandung, yakni soal masalah aset tetap 

yang belum tertib, penyaluran, pertanggungjawaban belanja hibah bantuan sosial, 

pertanggungjawaban yang tidak sesuai dalam pembayaran gaji pns yang telah 

pensiun, dan juga penggunaan langsung atas retribusi daerah (Kurniasih, 2014). 

Pemerintah Kota Bandung memiliki aset berupa tanah dan bangunan 

bermasalah senilai Rp 3,6 triliun karena luasnya tak diketahui. Keseriusan pemkot 

mengurus permasalahan aset harus dibuktikan dengan penyediaan dana yang 

cukup untuk mempercepat proses pengukuran dan penyertifikatan.  

 

No Tahun Opini BPK 

1 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

3 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

4 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

5 2014 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
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Data aset yang bermasalah itu tercantum di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2013 yang dilakukan 

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Aset senilai Rp 3,6 triliun 

yang tak dilengkapi luasan itu merupakan bagian dari aset senilai Rp 4 triliun 

yang tak didukung oleh informasi memadai.  

Selain tidak mencantumkan luasan, aset-aset tersebut juga ada yang tidak 

disertai alamat serta tidak disertai alamat dan luasan. Nilai aset yang tak beralamat 

mencapai Rp 185,5 miliar. Secara umum, BPK juga menyoroti lemahnya 

koordinasi pencatatan aset di pemkot. Ada beberapa ketidaktertiban administrasi 

akibat pergantian pengelola, di antaranya mutasi yang belum dilengkapi dengan 

bukti-bukti meyakinkan (Avi Pikiran Rakyat, 2015). 

 Menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

mengindikasikan bahwa pengawasan fungsional belum optimal. Untuk dapat 

mendukung tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintahan yang baik, maka 

perlu adanya fungsi Pengawasan fungsional yaitu suatu kegiatan  yang ditujukan 

untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai 

dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan (Basuki, 2007). 

Pengawasan fungsional merupakan suatu usaha dalam menjamin adanya suatu 

keselarasan antara penyelenggaraan tugas pemerintah dengan program serta 

tujuan yang telah di tetapkan. Untuk dapat tercapainya suatu sasaran tersebut 

maka perlu adanya usaha dalam meningkatkan pengawasan yang lebih baik lagi 

terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 
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Beberapa aktivitas pengawasan fungsional yang dilakukan oleh 

Inspektorat, mereviu atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu 

aktivitas yang dapat memiliki hubungan langsung kepada kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri 

(Permendagri) No. 4 tahun 2008, reviu atas laporan keuangan pemerintah 

daerah adalah proses dalam penelusuran angka-angka, permintaan keterangan 

yang harus menjadi dasar utama dalam penyajian laporan keuangan bagi 

Inspektorat untuk memberi keyakinan atas laporan keuangan tidak adanya 

modifikasi  material yang harus dilakukan dalam laporan keuangan, sehingga 

laporan keuangan tersebut dapat disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian 

Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP).  

Tujuan dari reviu sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan 

keuangan. Dalam tujuan audit berfokus pada pemberian dasar yang memadai 

untuk menyatakan suatu pemeriksaan dan mengeluarkan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk tujuan  dari reviu yaitu untuk 

memberikan keyakinan akurasi, keandalan, keabsahan, informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan. Melakukan reviu atas laporan keuangan, aparat 

pengawasan harus memahami secara keseluruhan sifat transaksi entitas, sistem 

dan prosedur akuntansi, bentuk cacatan akuntansi dan basis akuntansi yang 

digunakan dalam penyajian laporan keuangan (Permendagri No 4 tahun 2008). 

Ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan 

cacatan akuntansi. Hal ini diperlukan dalam rangka menguji kesesuaian antara 
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angka-angka, yang telah disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, 

buku, laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi dilingkungan pemerintah 

daerah. Tujuan utama dalam reviu adalah memperoleh keyakinan bahwa laporan 

keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PP 71 tahun 

2010 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Permendagri No 4 tahun 2008). 

Sebagai bentuk pertanggungajawaban pemerintah daerah dalam hal 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah, kepala daerah akan menyerahkan 

laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah di audit oleh BPK  kepada 

DPRD tetapi sebelumnya harus direviu terlebih dahulu (PP No 60 tahun 2008). 

Fungsi utama dari BPK merupakan badan pemeriksaan  keuangan pemerintah 

baik pusat maupun daerah. Untuk membantu mempermudah pemeriksaan maka 

perlunya reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat. 

Setelah dilakukanya reviu kemudian BPK melakukan pemeriksaan bahwa 

reviu atas laporan keuangan oleh Inspektorat dalam rangka meyakinkan keandalan 

informasi yang disajikan didalam laporan keuangan tersebut. Reviu dimaksudkan 

untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola 

keuangan kepada kepala daerah (PP No 8 tahun 2006). Dengan dilakukannya 

reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatakan 

kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut akan mendapat opini yang wajar 

tanpa pengecualian dari BPK. 

Berdasarkan alasan diatas, mengingat bahwa pentingnya peranan 

pengawasan fungsional dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan  
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pemerintah daerah maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh pengawasan 

fungsional terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya Kota 

Bandung. Pengawasan fungsional merupakan variable independen yang akan 

diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini diberi judul : “Pengaruh Pengawasan 

Fungsional Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini masih kurang baiknya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan fungsional di Pemerintah Kota 

Bandung? 

2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah di Pemerintah Kota 

Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh Pengawasan fungsional terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Kota Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Fungsional pada Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di  Pemerintah Kota Bandung.  
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2. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah di Pemerintah Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengawasan Fungsional 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah 

Kota Bandung 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkaitan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang dapat mengambil 

manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Praktis  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi unit peneliti 

untuk mengetahui pengaruh pengawasan fungsional terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini sebagai 

sarana untuk lebih memahami konsep-konsep dan teori dengan kondisi yang ada 

dilapangan. 

2. Kegunaan Akademis 

Adapun kegunaan akademis dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat mendapatkan pengetahuan, memberikan 

pemahaman lebih banyak mengenai pengaruh pengawasan fungsional 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.  
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat meningkatkan motivasi 

guna memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang melakukan 

penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh 

pengawasan fungsional terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah Kota Bandung.  

1.5 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 17 Dinas dan Kantor Inspektorat di Kota 

Bandung. Penelitian ini dimulai sejak bulan September sampai Desember 2015. 

 

 

 


