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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat

dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah.

Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga

menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah

ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah

yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.Indonesia memasuki era otonomi

daerah dengan diterapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999

(Kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Derah dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004)

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Mustikarini,

2012).

Penerapan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan

publik yang berdasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan

desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan
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tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitasari,

2012).Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu

terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu

ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, dan

efisien, dan akuntabel. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (good government governance), telah mendorong pemerintah

pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas

dapat diartikan sebagai 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 (Mardismo, 2002).

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan

pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah  adalah

dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Di

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Derah, Otonomi

daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar

daerah akan memperoleh sumber pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal

tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana Pengelolaan Keuangan Daerah mampu

memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan,

partisipatif, dan bertanggungjawab (Darise, 2009:19). Pemerintah daerah

berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai

dasar pengambilan keputusan. Demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut

dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi

tersebut dapat dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut

(Andriani, 2010).

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas

publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk mengungkapan

informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa

laporan keuangan. Akuntabilitas pemangku kekuasaan merupakan salah satu pilar

utama tegaknya perekonomian suatu negara. Pemangku kekuasaan yang akuntabel

adalah mereka yang bertanggung jawab dan mengelola sumber daya publik yang

dipercayakan kepadanya. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan.

Sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap penggunaan dana rakyat, maka

pemerintah wajib menyajikan laporan keuangan bagi masyarakat publik. Mengingat
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pentingnya pengungkapan informasi kepada publik mendasari dikeluarkannya

peraturan pemerintah.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Standar Akuntansi

Pemerintah (PP 71 Tahun 2010) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat

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

dibandingkan; (d) Dapat dipahami. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang mulai berlaku

sejak tanggal 1 januari 2007. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan

reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara yang mesyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban

pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar

akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga

mengeluarkan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Derah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah  mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara mengatakan bahwa sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan

APBD pemerintah atas Keuangan Negara, Presiden menyampaikan rancangan

undang-undang tentang pertanggung jawaban APBN kepada DPR berupa laporan

keuangan yang telah dperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila

informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi

kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah

mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh

pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh

peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan,

maka akan megakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan

administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan. (Sukmaningrum,

2012).

Fenomena yang terlihat pada Pemerintah kota Tasik dari hasil pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Jawa Barat untuk

ketiga kalinya kembali memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Tasikmalaya TA 2013. Pada

LKPD TA 2011 dan 2012, Kota Tasikmalaya juga mendapatkan opini WDP dari

BPK. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Perwakilan Provinsi
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Jawa Barat, Ir Cornell S Prawiradiningrat MM pada saat acara menyerahkan Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Tasikmalaya TA 2013, di Ruang

Pertemuan Kantor BPK, Jumat (13/6). Pemeriksaan atas LKPD dilakukan untuk

memberikan keyakinan, apakah pemerintah daerah telah menyajikan secara wajar

semua akun di dalam LKPD tahun 2013 sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan

dalam standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan

terhadap peraturan perundanga-undangan yang berlaku, dan efektivitas sistem

pengendalian intern pemerintah. Berdasar hasil pemeriksaan atas LKPD Kota

Tasikmalaya TA 2013, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan yang

memerlukan perhatian dan komitmen penyelesaian dari seluruh elemen DPRD dan

Pemerintah Kota Tasikmalaya. Terdapat  tiga  permasalahan yang menjadi

pengecualian dalam LHP LKPD Kota Tasikmalaya TA 2013 yaitu aset tetap,

persediaan, dan investasi non permanen dana bergulir. “Berdasarkan hasil

pemeriksaan, pencatatan dan penilaian aset tetap pada Pemerintah Kota Tasikmalaya

belum sepenuhnya sesuai dengan SAP.

Terkait akun persediaan, permasalahaan yang ditemukan BPK yaitu mengenai

penatausahaan pada enam organisasi perangkat daerah (OPD) kurang tertib.

Sedangkan pada akun investasi non permanen dana bergulir, penyajian akun di

Neraca per 31 Desember 2013 senilai Rp 13,39 miliar belum mencerminkan nilai

bersih yang dapat direalisasikan. Sesuai  dengan Pasal  20 ayat (3)  Undang-Undang

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
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Negara, Kepala Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK

dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak LHP

diterima (Tribun jabar, 13 juni 2014). Menurut Cornell, beberapa  hal  yang menjadi

kendala Pemda untuk meraih WTP di antaranya  yakni  terkait  masalah aset tetap

yang  belum  tertib, penyaluran  dan  pertanggungjawaban  belanja  hibah bantuan

sosial. Selain itu, bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai, kelebihan pembayaran

gaji pada PNS yang telah pensiun, dan ada juga penggunaan langsung atas retribusi

daerah, masih menjadi pengecualian bagi banyak Pemda (Detiknews.com).

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 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
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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).

Berdasarakan hasil pemeriksaan oleh BPK, Tasikmalaya mendapat opini

WDP selama lima tahun terakhir ini. Terhitung mulai dari tahun 2010 sampai dengan

tahun 2014. Opini BPK atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota

Tasikmalaya Tahun 2010-2014

No. Tahun Opini
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)

(sumber: www.bpk.go.id – IHPS II Tahun 2015)
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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  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)"

(Survey Pada 11 Dinas Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka

pemasalahan penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah Kota

Tasikmalaya.

2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya.

3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, secara khusus penelitian ini

bertujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal

pemerintah Kota Tasikmalaya.
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2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kota Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota

Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan

manfaat pada beberapa pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam mengajukan skripsi program Studi

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Peneliti juga

mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk

menambah pengetahuan serta wawasan berfikir penulis mengenai sistem

pengendalian internal pemerintahan khususnya dalam kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah kota Tasikmalaya.

2. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Penelitian  ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan,  informasi untuk

pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam  mengambil kebijakan untuk

meningkatkan kualitas daerahnya, dan dalam meningkatkan kualitas laporan

keuangan pemerintah.
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3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat  menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin

mengkaji di bidang yang sama, sehingga dapat memberikan informasi untuk

memberikan  kemudahan  bagi  peneliti lain dalam membandingkan

penelitian  ini dengan peneliti sebelumnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas

dalam penyusunan sripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Dinas di

Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya. Dengan waktu penelitian dilaksanakan pada

bulan Maret 2016 sampai dengan selesai.


