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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejak Indonesia mulai memasuki era reformasi, kondisi pemerintahan 

cenderung dinamis. Bermunculan terobosan baru dalam pola pemerintahan yang 

berlaku di Indonesia. Termasuk yang berkaitan dengan pola hubungan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana dalam menjalankan 

pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kekuasaan dan kewenangan oleh 

pemerintah pusat untuk mengurus kesejahteraan rakyat yang disebut dengan 

desentralisasi atau otonomi daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sebagaimana telah diubahdengan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. 

Pemberlakuan otonomi daerah dimaksudkan maksud untuk mempercepat 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemeratataan, keadilan, keistimewaan, dan 

kekhusuan suatu daerah.   

Dengan berlakunya otonomi daerah ini, pemerintah pusat mengeluarkan 

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang No 1 

Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang No 15 Tahun 2004 
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tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, peraturan 

ini merupakan payung hukum pemerintah daerah antara lain adalah mengenai pola-

pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan daerah, yang sangat terkait dengan 

reformasi regulasi keuangan Negara (Rukmi Juwita, 2013). 

Bersamaan dengan penyerahan atau pengalihan urusan daerah kepada daerah 

yang bersangkutan, maka reformasi tidak hanya mencakup reformasi kelembagaan 

tetapi juga reformasi manajemen. Salah satu hal yang paling krusial dalam 

penyelenggaraan pemerintah ialah permasalahan mengenai keuangan. Baik itu mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan atau bahkan pertanggungjawaban dan 

evaluasi (Erty Efrianti, 2014) 

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. 

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi 

keuangan yang berkualitas. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 

tentang SAP ada beberapa indikator dari laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam 

realisasi sistem akuntansi keuangan yang baik dan juga dapat menunjang kualitas dari 

laporan keuangan pemerintah daerah, setiap informasi yang baik dapat dikatakan baik 

apabila sudah memenuhi 4 syarat sesuai dengan persyaratan normative yaitu relevan, 

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 
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Ni Made Rika Krisna Dewi & dkk (2014) menyatakan bahwa Pemerintah daerah 

selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan 

secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka menciptakan 

otonomi daerah. Oleh karena itu diperlakukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah 

yang handal dan relevan agar dalam pelaporannya nanti dapat menghasilkan suatu 

informasi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Permendagri No 21 

tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem 

akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi 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. Keberadaan sebuah sistem akuntansi 

menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada 

laporan keuangan. 

Menurut Mardiasmo (2002) bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu 

institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat keuangan yang baik pula. Ini berarti 

pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis 

dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel. 

Pada aplikasinya didalam pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan 

keuangan dan belum memahami sistem akuntansi. Sedangkan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa pemerintah menyusun 

sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. SAP pada tingkat pemerintah 

pusat diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan 
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Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah (Angga Dwi Permadi, 2013). 

Pasal 31 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ 

Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang 

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir.   

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, terdapat empat opini yang 

diberikan BPK yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan pernyataan Menolak Memberikan Opini 

atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). 

Pada dasarnya laporan keuangan disajikan untuk memberikan informasi untuk 

para pemangku kepentingan sehingga laporan tersebut harus mudah dipahami bukan 

membingungkan para pemangku kepentingan. Namun pada kenyataannya, masih 

terdapat permasalahan dalam penyajian laporan keuangan bahkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD masih terdapat temuan. 
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Gambar 1.1 

Opini LKPD Tahun 2009 s.d. 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan 

  

Gambar 1.1 menunjukan opini hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah 

daerah yang dilakukan oleh BPK untuk tahun 2009 sampai dengan 2013. Opini tersebut 

merupakan cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD. 



6 
 

Adanya kenaikan persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara umum 

menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah daerah 

dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku (IHPS II, 

2014). 

Dalam IHPS 1 Tahun 2011 (http://www.bpk.go.id) LKPD Tahun 2010 

menunujukan kenaikan opini WTP dan WDP dibanding tahun sebelumnya. Hal ini 

menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab khususnya 

dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah pemerintah daerah. Walaupun 

demikian, BPK juga masih menemukan kelemahan pengendalian akuntansi dan 

pelaporan yaitu kelemahan pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi 

dan pelaporan keuangan. 

LKPD yang belum memperoleh opini WTP pada umumnya laporan keuangan 

masih terdapat kelemahankelemahan diantaranya yaitu penatausahaan dan pengelolaan 

aset tetap.Kelemahan-kelemahan yang terjadi yaitu nilai aset tetap yang disajikan 

dalam neraca belum didukung dengan pencatatan dalam kartu inventaris barang (KIB) 

dan rekonsiliasi serta inventarisasi yang memadai. Selain itu, aset tetap tidak diketahui 

keberadaannya dan tidak didukung dengan bukti kepemilikan(IHPS II, 2014). 

BPK RI Perwakilan Jawa Barat telah memberikan LHP atas LKPD 2014 

kepada 26 pemerintah daerah.Dari laporan tersebut terdapat 12 Pemda meraih opini 

WTP dan 14 Pemda meraih opini WDP yang salah satunya adalah pemerintah 

Kabupaten Garut. 

http://www.bpk.go.id/
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Menurut Rudy Gunawan, pengelolaan aset barang milik daerah hingga kini 

menjadi titik lemah pemkab Garut untuk dapat meraih penilaian opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan pengelolaan keuangannya. Menurut 

laporan BPK RI terkait laporan keuangan pemerintah daerah per 31 Desember 2014, 

dari segi realisasi anggaran arus kas dan catatan keuangan telah sesuai standar 

akuntansi pemerintah. Namun pada aspek sistem pengendalian internal terdapat pokok 

kelemahan bersifat administratif. Sedangkan pada aspek kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, diketahui ada 4 temuan dengan nilai sekitar Rp743 juta. Jumlah 

temuan tersebut lebih sedikit dibandingkan temuan pada 2013 mencapai sebanyak 14 

temuan dengan nilai kerugian Negara sekitar Rp4,81 miliar. (www.inilahkoran.com)  

Ishak (2007) menyatakan bahwa pengelolaan aset keuangan daerah lebih jauh 

lagi perlu dikenali secara bijak dan benar dari aspek-aspek sumber daya manusia 

sendiri selaku subjek pengelolaan aset atau keuangan tertentu. 

Tabel 1.1 

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Garut 

Tahun 2007-2014 

Tahun Opini 

2007 Tidak Memberikan Pendapat  

2008 Wajar Dengan Pengecualian 

2009 Tidak Memberikan Pendapat 

2010 Wajar Dengan Pengecualian 

2011 Wajar Dengan Pengecualian 

2012 Wajar Dengan Pengecualian 

2013 Wajar Dengan Pengecualian 

2014 Wajar Dengan Pengecualian 

  Sumber: www.bpk.go.id 

 

http://www.inilahkoran.com/
http://www.bpk.go.id/
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Tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa BPK memberikan opini terhadap 

Kabupaten Garut pada tahun 2007 dengan opini Tidak Memberikan Pendapat 

(Disclaimer), pada tahun 2008 mengalami perbaikan yang cukup baik dengan opini 

Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). Namun, pada tahun 2009 BPK 

kembali memberikan opini Disclaimer. Pada tahun 2010 keadaan kembali stabil 

dengan opini Wajar Dengan Pengeculian (Qualified Opinion) dan berlanjut sampai 

tahun 2014.  

Permasalahan aset masih menjadi ganjalan Pemerintah Kabupaten Garut. Dari 

sebanyak 75 entitas keuangan hanya terdapat 5 SKPD yang masih harus dilakukan 

perbaikan penatausahaan asetnya. Mereka yakni Dinas Pendidikan, Dinas Keserhatan, 

Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan. Menurut Rudi Gunawan, hal itu terjadi 

karena jumlah aset banyak dan tersebar luas hingga pelosok desa. Seperti jaringan 

irigasi bangunan sekolah, infrastruktur jalan dan puskesmas 

(www.inilahkoran.com).  

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Ni Made 

Rika Krisna Dewi, Ni kadek Sirnawati dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), serta 

Erty Efrianti (2014)yang hasil penelitiannya mengatakan bahwa pemahaman sistem 

akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lainnya 

dilakukan Angga Dwi Permadi (2013), yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

sistem akuntasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

http://www.inilahkoran.com/
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Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga mengacu kepada penelitian 

yang dilakukan oleh Willy Yanti Ningsih (2012) yang hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh antara penatausahaan aset dengan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Peneliti lainnya dilakukan oleh Asri Eka Ratih (2014) yang hasil 

penelitiannya menunjukan adanya pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah” (Pada Pemerintah Kabupaten Garut) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat 

diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi keuangan Daerah 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 

2. Seberapa besar pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 

3. Seberapa besar pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi keuangan Daerah 

dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi 

keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Garut 

2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Daerah 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 

3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengaharapkan agar bermanfaat bagi 

beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan ini diharapkan 

bermanfaat untuk: 

a. Kegunaan Akademis 

1. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, 

pemahaman dan wawasan penulis dalam ilmu Akuntansi Sektor Publik 

terutama mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan 
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Aset Tetap Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Serta menjadi pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori 

yang telah di dapat selama menyelesaikan penelitian ini. 

2. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi rujukan bagi 

peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. 

b. Kegunaan Operasional 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Garut 

Hasil menelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya sebagai 

pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah, memperoleh 

manfaat pengetahuan lebih tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

sehingga mampu menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan 

Pengelolaan Aset Tetap Daerah dengan baik dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis 

mengadakan penelitian pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Garut. Adapun waktu 

penelitian ini dilakukan dari bulan September 2015 sampai dengan Februari 2016. 

 


