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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah semakin 

menguatnya tuntunan masyarakat kepada para penyelenggara pemerintahan. Salah satu 

yang menjadi pusat perhatian masyarakat adalah akuntanbilitas publik. Masyarakat sudah 

mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. 

Akuntanbilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah 

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mardiasmo, 2009). Dalam konteks pemerintahan, akuntanbilitas publik adalah 

pemberian informasi dan pengungkapan atas aktiva dan kinerja keuangan pemerintah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat 

maupun daerah, harus bisa menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak 

publik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang diatur dalam Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban 

atas Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tetentang Pemerintahan Daerah, upaya untuk mewujudkan akuntanbilitas 

publik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. 
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Laporan keuangan yang memadai harus memiliki karakteristik kualitatif yang 

disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 

tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, ada empat karakteristik kualitatif laporan keuangan 

pemerintah, yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat 

dipahami. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Mengamatkan bahwa Presiden serta Gubernur/Bupati/Walikota, menyampaikan 

rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) kepada Dewan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-

lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang 

dimaksud adalah Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat/Daerah yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, 

Neraca, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan 

laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainya. 

Laporan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas 

pemerintahan dan sekaligus merupakan salah satu tolak ukur kinerja financial pemerintah 

daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi 

informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 



3 
 

 
 

pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sementara bagi pihak internal 

pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk penilaian kinerja. 

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanankan oleh BPK berpedoman pada 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK 

Nomor 2 Tahun 2015, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara 

yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara. 

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat, pengelolaan keuangan negara harus 

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, 

transparan, dan bertanggungjawab. Untuk mewujudkan, Pengendalian serta pengawasan 

yang baik merupakan aspek yang sangat penting. Maka dari itu, diperlukan adanya 

Pengendalian Intern yang baik dalam instansi pemerintah. Seiring dengan semakin 

menguatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah yang baik, pada tanggal 

28 Agustus 2008 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 06 tahun 2008 

tentang Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjawab dan berusaha memenuhi 

tuntunan tersebut. Peraturan Pemerintah ini adalah penjabaran pasal 58 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yaitu 

Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Pengendalian 

Intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. 

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas Pengendalian 

Intern. Pengendalian Intern meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan 

pengendalian , penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta 
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pemantauan. Pengendalian Intern dinyatakan efektif apabila mampu memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, 

keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkungan pengendalian yang diciptakan 

seharusnya menimbulkan perilaku positif dan konduktif untuk menerapkan Pengendalian 

Intern yang didesain untuk dapat mengenali apakah Pengendalian Intern telah memadai 

dan mampu mendeteksi adanya keandalan. 

Kelemahan Pengendalian Intern yang paling banyak ditemukan dalam 

pemeriksaan atas laporan keuangan adalah kelemahan pengendalian akuntansi dan 

pelaporan, antara lain pencatatan tidak/belum dilakukan atau belum akurat dan proses 

penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan. Kelemahan lain yang sering ditemukan 

adalah kelemahan dalam Pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

yaitu perencaan kegiatan tidak memadai. (www.bpk.go.id-IHPS II Tahun 2013) 

Selain Pengendalian Intern, faktor lain yang berpengaruh terhadap Keandalan 

laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah sumber daya manusia (SDM) yang 

berkompeten dalam bidang keuangan. SDM yang berkompoten akan dapat meningkatkan 

kinerja para penyelenggara pemerintah khususnya kepada para pengelola keuangan. 

Sehingga akan berpengaruh kepada keandalan laporan keuangan Pemerintah Daerah . 

karena laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau 

disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu,dibutuhkan SDM yang kompeten untuk 

mengahasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. (ejournal.undiksha.ac.id) 

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan 

keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan 

http://www.bpk.go.id-ihps/
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mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah 

sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem 

akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. 

Masalahnya masih buruknya pembenahan pengelolaan keuangan baik di pemerintah 

pusat maupun daerah saat ini tidak terlepas dari faktor penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang masih tergolong baru di lingkungan pemerintah. Adanya keterbatasan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme penyusunan laporan 

keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi kendala dalam 

mewujudkan LKPD yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan pengelolaaan 

keuangan negara yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan 

pertanggung jawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

Melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki baik pada 

tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, dan didukung dengan penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya 

bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang 

akhirnya bermuara pada terciptanya good governance. (Kompetensi Pengaruh Sumber 

Daya Manusia (Dewi Andini & Yusrawati)) 

  Berdasarakan hasil pemeriksaan oleh BPK, Kota Bandung mendapat opini 

TMP dan WDP selama lima tahun terakhir ini. Terhitung mulai dari tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2013. Opini BPK atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung disajikan dalam Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung        

Tahun 2009-2013 

No. Laporan Keuangan Opini 

1 2009 Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 

2 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

3 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

4 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

5 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

(sumber: www.bpk.go.id - IHPS 1 Tahun 2014)  

 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena tersebut yang menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan kabupaten bandung sebagai objek penelitian, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “PENGARUH 

PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 

TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”  

(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, pada penelitian ini maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada 17 Dinas di Kota Bandung 

2. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 17 Dinas di Kota Bandung 

http://www.bpk.go.id/


7 
 

 
 

3. Bagaimana pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 17 Dinas di Kota 

Bandung 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian 

Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Laporan Keuangan 

Pemerintah Darah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengendalian Intern terhadap Keandalan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 17 Dinas di Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia 

terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 17 Dinas di Kota 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah pada 17 Dinas di Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

  Penelitia ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan 

valid, disamping itu penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

sarjana ekonomi program studi akuntansi pada fakultas ekonomi Universitas 

Widyatama. Dapat menambah wawasan tentang Pengendalian Intern dan 
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Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada 17 Dinas di Kota Bandung dalam bentuk skripsi. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi 

penelitian sejenis. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk perbaikan kinerja pemerintah di masa 

yang akan datang. 

 

 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Untuk  memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah 

Kota Bandung yang menjadi observasi penelitian pada 17 Dinas di Kota Bandung yang 

akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan selesai. 


