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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di Indonesia, pemerintah yang ada disetiap negara baik itu negara 

berkembang ataupun negara maju pastilah diuntut untuk dapat menunjukkan 

kulitas yang semakin membaik tiap tahunya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap 

negara  membutuhkan adanya pemerintah yang baik dan mampu mengemban 

tugas negara.Laporan keuangan pemerintah disajikan wujud pertanggungjawaban 

setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, 

laporan keuangan kementrian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah 

daerah (Bastian, 2010:36). 

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. 

Hal yang mendasar yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah adalah manfaat penerapan sistem akuntansi daerah berdasarkan standar 

akuntansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas 

dan keadaaan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan standar 

akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari 

sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal (Rahayu, Kennedy, 

Anisma :2014:2). 
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Pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya 

standar dan sistem akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten 

sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat disajikan 

secara lengkap dan tepat waktu (Anwar Nasution, 2009 dalam Tulus Harefa). 

Selain itu, hal yang mendasar dalam mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan pemerinah daerah adalah manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Daerah. 

Berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah yang bertujuan dalam upaya 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, 

sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat 

meningkat. Namun kenyataanya tidak semua pegawai di pemerintahan 

memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut. Selain kapasitas sumber 

daya manusia penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi 

keuangan daerah, hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah 

adalah pemanfaatan teknologi informasi (Andriani, 2010). Teknologi informasi 

kini berkembang dengan pesat sehingga dengan teknologi informasi ini 

diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan 

daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik. 

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan 

pemrosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data 

dalam jumlah yang besar, meminimalisir terjadinya kesalahan. Kendala ini 

menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum 

optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin akan 
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berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Indriasari dan 

Nahartyo, 2008). 

Dalam penelitian Rahayu, dkk. (2014) bukan hanya kompetensi sumber 

daya manusia. Yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Hal 

yang paling mendasar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah 

manfaat dari sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi 

pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan 

dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan adanya penerapan standar 

akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan agar 

semua sistem penyajian laporan keuangan pemerintah berjalan dengan terstruktur 

dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan 

keuangan yang keberadaanya sangat penting dan dibutuhkan untuk 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang 

pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan 

mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem 

akuntansi, sumber daya yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika 

akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah 

dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada 

kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidakpastian laporan standar yang 

ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008 dalam Triwardana 2017). 
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Bedasarkan informasi yang bersumber dari www.skalanews.com pada 

tanggal 3 Desember 2014 bahwa badan pemeriksa BPK meminta pemerintah 

menuntaskan masalah signifikan mengenai pengelolaan keuangan negara, karena 

jika dibiarkan dapat menimbulkan kerugian negara dan publikasi negatif bagi 

pembangunan. “salah satunya adalah penerapan akuntansi berbasis akrual pada 

pemerintah daerah, “ kata ketua BPK Hary Azhar Azis pada sidang paripurna 

DPR dengan agenda “Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2014” di 

Jakarta, Selasa (2/12). Harry mengatakan menerapkan akrual (metode akuntansi, 

penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang 

kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan) di pemerintah 

daerah yang bermasalah. 

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah indonesia menjadi suatu hal 

yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena masih banyaknya fenomena 

laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai 

dengan peraturan. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang 

mengandung informasi keuangan yang berkualitas. 

Penyerapan APBD Kabupaten Kudus 2014 hingga Desember lalu 

mencapai Rp1,51 trilliun atau 83,07%, kata Kepala Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Derah Kudus Eko Djumartono, tahun 2015 total APBD 

Kudus sebesar Rp1,815 trilliun. Anggaran sebesar itu kata dia termasuk 

penambahan pada APBD perubahan 2014 karena pada APBD murni tercatat 

hanya sebesar Rp1,67 trilliun. Sementara itu, pos belanja langsung lanjut dia 

sebesar Rp896,03 miliar dengan tingkat penyerapan hingga akhir Desember 2014 

http://www.skalanews.com/
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sebesar Rp659.31 miliar atau 73,58%. Hanya saja penyerapan aggaran tersebut 

masih bisa berubah karena ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang 

belum menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban, kedua OPD tersebut 

yakni BPBD dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. 

Dari 34 OPD yang di Kabupaten Kudus, Penyerapan anggaran paling 

tinggi terjadi di Kantor Kelurahan Sunggingan yang mencapai 99,21%. 

Sementara itu, OPD yang tingkat penyerapan anggaran belanja langsungnya 

paling rendah yakni Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM. Anggaran belanja 

langsung OPD tersebut selama 2014 mencapai Rp22,67 miliar. Namun yang 

terealisasi Rp5,15 miliar atau 22,71%. Ia mengatakan bahwa penganggaran pada 

APBD perubahan 2014 memang banyak yang tidak terserap secara maksimal 

karena banyak program kegiatan yang tidak terlaksana karena faktor 

waktu.Hingga Setengah tahun atau sampai Juli 2016, penyerapan APBD di 

Kudus masih tergolong minim. Hal itu terlihat dari jumlah penyerahan yang 

diperoleh. Hingga Juli 2016, penyerapanya baru diangka 38,91 persen. Kepala 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko 

Djumartono Menurutnya, jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari 

semua OPD yang terdapat di Kudus. Dari total anggaran sebesar Rp2,15 triliun, 

kata dia hingga akhir Juli 2016 terserap sebesar Rp837,36 miliar atau 38,91 

persen katanya kepada (MuriaNewsCom). 

Menurutnya, kalau jumlah idealnya jika sudah memasuki pertengahan 

tahun, penyerapan akan mencapai  50%. Namun kenyataanya hingga akhir Juli 

2016 masih cenderung kecil. Dia mengatakan untuk mengejar hingga 100% 
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terkadang memang sulit untuk dilaksanakan, sebab terkadang terdapat kegiatan 

yang terpaksa tidak dilaksanakan karena beberapa hal. 

Berdasarkan data yang masuk dari 34 OPD di Kabupaten Kudus, DPPKD 

masuk dalam daftar urutan pertama sebesar 67,01%. Sebaliknya untuk terendah 

pada Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus yang baru mencapai 

13,44%, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kudus sudah mencapai 41,02% 

dari total belanja sebesar Rp724,09 miliar. Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi 

dan Sumber Daya Mineral hingga Juli 2016 baru menyerap sebesar 21,66% dari 

total belanja sebesar Rp269,89 miliar. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kudus 

hingga akhir Juli 2016 baru mencapai 37,73%. Jumlah tersebut tergolong rendah 

meskipun anggaran yang di dapat banyak hampir mencapai Rp93,33 miliar, 

namun baru terserap Rp35,21 miliar (www.murianews.com). 

Dan pada APBD di tahun 2017 itu ditetapkan setelah melaui penyelarasan 

komisi-komisi. Pendapatan sebesar Rp1,5 triliun diperoleh dari pajak asli daerah 

Rp288,2 miliar, dana perimbangan Rp1,059 miliar dan lain-lain, juga pendapatan 

yang sah sebesar Rp212 triliun. Belanja tahun 2017 yang mencapai sebesar 

Rp1,689 triliun, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp767,780 miliar dan 

belanja tidak langsung sebesar Rp922 miliar. Sehingga dari penjumlahan 

pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar Rp129,68 miliar, defisit sebesar 

itu bisa ditutup dan pas sesuai rekapitulasi (ISKNEWS.COM). 

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRDKudus Syu’aibul Huda di 

Kudus, mengungkapkan bahwa target pendapatan daerah tahun 2018 sebesar 

http://www.murianews.com/
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Rp1,66 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan target pendapatan daerah 

tahun 2017 sebelum perubahan Rp1,82 miliar. Adanya penurunan target 

pendapatan daerah tersebut kata dia menjadi keprihatinan bersama, seharusnya 

pendapatan di tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 

(ANTARA Jateng) 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunya mendapat 

penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK 

memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan 

keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan 

secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa 

yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak 

memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dhedy Triwardana 

(2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, 

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya 

Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel dan 

lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan penambahan variabel yaitu 

Pemanfaatan Teknologi Informasi. Penelitian ini juga dilakukan pada tempat 

yang berbeda. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini di Kabupaten Kudus 

karena melihat fakta dan Informasi di lapangan bahwa Pemerintah Kudus dalam 
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menjalankan fungsinya untuk mengetahui bagaimana kualitas dari pelaporan 

keuangan di daerah Kudus sendiri. 

Berdasarkan fakta yang ada dari permasalahan yang dijelaskan, penulis 

akan melakukan pembuktian secara empiris yang bisa dibuktikan. Maka dengan 

ini penulis akan melakukan sebuah penelitian tentang “PENGARUH 

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM 

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBERDAYA 

MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris OPD 

Se-Kabupaten Kudus)”. 

1.2 Ruang Lingkup  

Agar dalam pembahasan penelitian lebih terarah dan berjalan dengan 

baik, maka perlu adanya ruang lingkup atau batasan penelitian, yaitu: 

1. Peneliti ini membahas tentang Kualitas Laporan Keuangan. 

2. Didalam penelitian ini variabel yang diambil adalah  Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 

Kompetensi SumberDaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. 

dan studi dapat diambil di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten 

Kudus. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh Positif 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah?  

2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah? 

3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh Positif terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah? 

4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Positif terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan di Organisasi Perangkat Daerah? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Kudus 

2. Untuk memperoleh bukti empiris Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerahterhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Kudus 

3. Untuk memperoleh bukti empiris Kompetensi Sumber Daya Manusia  

terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Kudus 

4. Untuk memperoleh bukti empiris Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan OPD Kabupaten Kudus 
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1.5 Kegunaan Penelitian  

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, peneliti juga penelitian ini 

dapat memberikan kegunaan:  

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah 

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam 

menjalankan fungsi pemerintah, khususnya dalam hal kualitas laporan keuangan 

agar dapat lebih ditingkatkan.  

2. Bagi Akademis  

Dapat memberikan wawasan ilmu bagi dunia akademis dalam hal 

akuntansi pada khususnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, 

sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan 

pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Kinerja 

instansi pemerintah daerah dan bahan masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di Universitas Muria Kudus. 


