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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan

dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti

penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar,

pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara

untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap

sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan masyarakat akan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya

pelaksaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas

pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin

bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah

ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan

efektif.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah

yang baik (good government governance), telah mendorong pemerintah pusat dan

pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk

penanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui

suatu media penanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
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Kota Bandung yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang

memiliki potensi begitu besar dan menjadi salah satu pusat perekonomian di

Negara Indonesia pengelolaan keuangannya masih kurang sesuai dengan yang

diharapkan. BPK RI memberi opini disclaimer (menolak memberikan pendapat)

terhadap LKPD Kota Bandung tahun anggaran 2009. Penilaian ini pertama kali

diterima oleh Kota Bandung (BPK RI, 2010).

Tabel 1.1

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung

Tahun 2009-2013

No Tahun Opini BPK

1 2009 Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)

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

Tabel diatas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

memberikan opini terhadap Kota Bandung pada tahun 2009 dengan opini Tidak

Memberikan Pendapat (Disclaimer), pada tahun 2010 mengalami perbaikan yang

cukup baik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada tahun

2013 dengan keadaan stabil dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
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Sampai saat ini, penyelenggaraan pemerintah yang ideal masih terus

dilakukan sesuai dengan UU No.32 tentang Pemerintahan Daerah. Mengukur

keberhasilan kebijakan, idealnya diletakkan pada kerangka kontinum waktu

panjang, tidak hanya sesaat. Kendatipun reformasi memaksa terjadinya perubahan

struktur (restrukturisasi) dengan penyesuaian daerah otonom, dimana disadari

pemerintah tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada kepemimpinan top

executive di tangan bupati/walikota. Politisasi yang masih cukup kental mewarnai

dinamika otonomi daerah. Hal ini, erat kaitannya juga dengan kegagalan

hubungan kelembagaan eksekutif dan legislatif, karena proses menguatnya

political society.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata

cara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik.

Akibatnya timbul berbagai masalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu

usaha memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah dengan

mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba

mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih atau lebih dikenal dengan

istilah good government governance. Oleh karena itu tuntutan terhadap

terwujudnya GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (tata kelola pemerintah

yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintah. Upaya ini juga

didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sebagai lembaga eksekutif, DPR

sebagai lembaga legislatif, MA dan MK sebagai lembaga yudikatif, pers dan juga

oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
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Fenomena lainnya adalah menguatnya kontrol masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya pemerintah memegang kuat

kendali pemerintahan dimana pemerintah yang serba mengatur dan mendikte kini

sebagai fasilitator (Loina, 2003).

Dengan permasalahan yang bermunculan untuk terwujudnya GOOD

GOVERNMENT GOVERNANCE maka pemerintah salah satunya mengeluarkan

tiga paket undang-undang keuangan Negara yaitu UU No. 17/2003 tentang

Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.

15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara. Tiga paket Undang-Undang ini yang dikeluarkan pemerintah intinya

mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

daerah. Namun, sampai saat ini hampir belum ada kemajuan signifikan dalam

peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah. Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum ada

perbaikan terlihat dari opini yang diberikan oleh BPK namun masih belum ada

kenaikan yang signifikan (Badan Pemeriksaan Keuangan, 2011).

Data hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintahan kota

Bandung belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh BPK RI pada

tahun 2009, BPK memberikan opini tersebut karena ada beberapa jenis informasi

pengungkapan dan penyajian dinilai tidak cukup. Sementara laporan keuangan

pemerintah daerah kota Bandung untuk tahun 2010 mendapatkan opini wajar
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dengan pengecualian. Beberapa pengecualian yang dilaporkan oleh BPK adalah

sebagai berikut:

1. Nilai asset Pemerintahan Kota Bandung yang belum sesuai dengan

kenyataan sebenarnya. Masih banyak asset Pemerintahan Kota Bandung

yang belum dicatat.

2. Terdapat tumpang tindih dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah mengenai

kewenangan pajak daerah tertentu.

3. Penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada Pemerintah Daerah

besarnya  masih lebih rendah dari besar penyertaan yang diatur oleh

peraturan daerah (perda).

4. Banyak terdapat masalah dalam dana hibah bantuan sosial, dari 80 milyar

rupiah dana yang dikeluarkan, 40 milyar tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

Hal ini menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI)

pemerintahan daerah yang bersangkutan belum optimal. Belum optimalnya

efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah umumnya meliputi

permasalahan kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan dan

kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan

identifikasi risiko dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas asset

serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tepat waktu.

Ini diartikan bahwa belum adanya kesadaran dari tiap-tiap individu yang

berada dilingkungan pemerintah daerah untuk berkomitmen terhadap good

government governance.
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Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur

dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang

berupa Laporan Keuangan. Laporan keunagan merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh

suatu entitas.

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi

yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai.

Menurut Suwardjono (2005). Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk

meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan

keputusan. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat

mendukung pengambilan keputusan dan andal.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para

pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki

kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntasi

(Tuasikal,2007). Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang

memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dian kemampuan

(ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa

pakar kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja

yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan

yang cukup akan bekerja tersendat-sendat akan mengakibatkan pemborosan

bahan, waktu, dan tenaga.
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Menurut GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001 (dalam Harifan, 2009)

pelaksanaa akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki pengetahuan dan

kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang

menjadi kewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses

pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-

SKPD) dan pada akhir periode akuntansi tersebut PPK-SKPD menyusun laporan

keuangan untuk SKPD bersangkutan. Agar informasi yang dihasilkan dalam

laporan keuangan ini tidak menyesatkan pemakai, maka pihak penyedia informasi

dalam hal ini adalak PPK-SKPD harus memiliki kompetisi yang cukup dalam

proses pencatatan dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya kompetensi yang

memadai oleh para pelaksana akuntansi, maka nilai informasi yang tersaji dalam

laporan keuangan akan semakin membaik sehingga menjadi pedoman oleh

Pemerintahan Daerah dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk

menyajikan penelitian dengan judul : “PENGARUH GOOD GOVERNMENT

GOVERNANCE DAN KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN

KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Di Kota Bandung)”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh good government governance terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung.

2. Bagaimana pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kota

Bandung.

3. Bagaimana pengaruh good government governance dan kompetensi

pejabat penatausahaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh good government governance terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Kota

Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh good government governance dan kompetensi

pejabat penatausahaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah pada Dinas Kota Bandung.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah

dan pemahaman tentang bagaimana konsep-konsep good government

governance dan kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan yang dapat

menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dalam

instansi pemerintahan.

2. Bagi Instansi Pemerintah Kota Bandung

Diharapan penelitian ini memberikan masukan, informasi, serta  pemikiran

untuk instansi pemerintah Kota Bandung agar memahami pentingnya

memahami konsep good government governance dan Pejabat

Penatausahaan Keuangan manusia yang akan berimplikasi terhadap

laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan

rujukan dan referensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep

mengenai good government governance dan kompetensi Pejabat

Penatausahaan Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah, serta menjadi bahan perbandingan bagi pihak lain yang

memerlukan.
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas-Dinas Kota Bandung. Waktu

pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan mulai Februari 2016

sampai dengan selesai.


