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BAB I

PENDAHULUAN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1. Latar Belakang

Ketepatan waktu (timeliness) merupakan salah satu faktor penting 

dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Tepat waktu yaitu jika 

informasi yang disajikan tersebut bertepatan pada saat informasi tersebut 

dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan 

keputusan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai 

prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah 

informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan 

tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan 

kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat 

penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang 

dihasilkan akan kehilangan relevansinya. 

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah 

disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan 

bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang 

harus dipenuhi, agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk 

pembuatan keputusan. Profesi akuntansi pun mengakui akan kebutuhan 

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal ini 

ditunjukkan dalam pekerjaan akuntan yang selalu berusaha untuk tepat waktu 

dalam menyajikan laporan keuangan. Untuk tujuan tersebut, pelaporan 
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keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan 

yang dibuat. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus 

memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan 

akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik untuk berbagai kepentingan 

pengguna salah satunya penggunaan informasi laporan keuangan sebagai 

dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah harus 

memiliki karakteristik dasar keterpahaman (understandability), keterandalan 

(reliability), keberpautan (relevance), ketepatwaktuan (timeliness), 

ketaatasasan (consistency), dan keterbandingan (comparability). 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dari Tahun 2009 sampai 

dengan Tahun 2017 dalam menyampaikan laporan keuangan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami keterlambatan, meskipun mulai 

Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Rembang telah menggunakan aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Ini dipengaruhi 

oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) besar di Kabupaten Rembang 

mengalami keterlambatan dalam pengiriman laporan keuangan ke Badan 

Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) dikarenakan belum 

lengkapnya dokumen laporan keuangan terutama penanganan asset yang 

tidak kunjung selesai serta rotasi pegawai. Laporan Keuangan Sekretariat 

Daerah OPD-OPD tersebut disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 1.1

Laporan Keuangan Daerah 4 OPD Besar di Kabupaten Rembang

TAHUN URAIAN OPD PELAPORAN BATAS 
WAKTU KET.

2009 Penyampaian 

Laporan 

Keuangan Tahun 

2009

SETDA

DISDIK

DPU

RSU

4 bulan

3 bulan

4 bulan

4 bulan

2 bln 

berakhirnya 

tahun 

anggaran

terlambat

2010 Penyampaian 

Laporan 

Keuangan Tahun 

2010

SETDA

DISDIK

DPU

RSU

3 bulan

4 bulan

3 bulan

4 bulan

2 bln 

berakhirnya 

tahun 

anggaran

terlambat

2011 Penyampaian 

Laporan 

Keuangan Tahun 

2011

SETDA

DISDIK

DPU

RSU

4 bulan

4 bulan

3 bulan

4 bulan

2 bln 

berakhirnya 

tahun 

anggaran

terlambat

2012 Penyampaian 

Laporan 

Keuangan Tahun 

2012

SETDA

DISDIK

DPU

RSU

3 bulan

3 bulan

4 bulan

4 bulan

2 bln 

berakhirnya 

tahun 

anggaran

terlambat

2013 Penyampaian 

Laporan 

Keuangan Tahun 

2013

SETDA

DISDIK

DPU

RSU

4 bulan

4 bulan

4 bulan

3 bulan

2 bln 

berakhirnya 

tahun 

anggaran

terlambat

2015 Penyampaian 

Laporan 

Keuangan Tahun 

2015

SETDA

DISDIK

DPU

RSU

3 bulan

3 bulan

3 bulan

4 bulan

2 bln 

berakhirnya 

tahun 

terlambat
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Sumber : Laporan Keuangan BPPKAD Kabupaten Rembang, 2009-2017

Berdasarkan Tabel 1 bahwa Laporan Keuangan di empat OPD tersebut 

masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria ketepatan waktu. Ketepatan 

waktu menunjukkan tentang waktu antara penyajian informasi yang 

diinginkan dengan frekuensi informasi pelaporan. Informasi akan bermanfaat 

bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu untuk mengambil suatu 

keputusan, mengingat bahwa ketepatan waktu merupakan unsur nilai 

informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai 

pihak. Peneliti tertarik untuk meneliti hal apa yang mungkin mempengaruhi 

ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan.

Menurut Tjandra (2007), tanpa adanya teknologi yang mendukung, 

maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang tepat 

waktu. Aplikasi teknologi informasi bagi karyawan yang memahami dan 

dapat menggunakan aplikasi teknologi tersebut akan memberikan nilai lebih 

bagi karyawan yang bersangkutan, selain dapat menyelesaikan pekerjaan 

dengan waktu yang relatif singkat, kualitas pekerjaan akan dapat turut 

anggaran

2016 Penyampaian 

Laporan 

Keuangan Tahun 

2016

SETDA

DISDIK

DPU

RSU

4 bulan

3 bulan

3 bulan

3 bulan

2 bln 

berakhirnya 

tahun 

anggaran

terlambat

2017 Penyampaian 

Laporan 

Keuangan Tahun 

2017

SETDA

DISDIK

DPU

RSU

4 bulan

4 bulan

4 bulan

4 bulan

2 bln 

berakhirnya 

tahun 

anggaran

terlambat
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meningkat pula (Wibisono, 2007). Sistem Informasi Manajemen Keuangan 

Daerah (SIMDA) tersebut yang  mendukung ketepatan waktu dalam 

pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Purwaningsih dan Junaedi (2008) mengemukakan bahwa penguasaan 

teknologi yang dimiliki karyawan akan berpengaruh terhadap pemberdayaan 

sumber daya manusia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, 

organisasi perlu mempersiapkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

dituntut kesiapan sumber daya manusia untuk menanggapi perubahan 

teknologi informasi yaitu berupa keahlian pemakai dalam menggunakan 

komputer (Tjandra, 2007). Aparatur Sipil Negara sebagai pengguna sistem 

dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling 

tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di 

bidang akuntansi. Menurut Mortensen dalam Suhaili (2004) kesuksesan 

implementasi sebuah sistem terletak pada pekerja atau karyawan. Jika sebuah 

sistem gagal maka dapat diestimasi bahwa 80% hingga 90% kemungkinan 

masalahnya adalah dari para aparatur. Untuk dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang tepat watu diperlukan aparatur yang kompeten sehingga 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi. 

Kualitas aparatur mungkin saat ini masih belum memadai, sehingga hal ini 

memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. 

Dengan demikian kualitas aparatur sangat berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pembuatan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Laila Yuliani, Barkah Susanto, 

Farida (2016) bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif 
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terhadap ketepatan waktu laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan 

teknologi informasi, pengendalian intern dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Tersedianya aparatur yang berkualitas dan didukung adanya teknologi 

informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan 

yang tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi yang sebaik-baiknya 

tentunya memiliki arti penting dalam timelines pembuatan laporan keungan, 

sehingga penyajian laporan keuangan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain arti penting dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut ada 

hal lain yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan yaitu pengendalian 

intern akuntansi. Pengendalian intern akuntansi berfungsi untuk mengatur 

teknik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan 

prosedur pencatatan dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi 

otorisasi untuk tujuan pengendalian intern,  laporan serta pengawasan. Hal 

itulah yang menjadikan pengendalian intern suatu sistem informasi mutlak 

diperlukan atau dengan kata lain sistem informasi berkaitan erat dengan 

pengendalian intern organisasi. (Mahmudi, 2007). Jika suatu pengendalian 

intern telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik dan data akan 

dimonitor serta berada dibawah kendali, tujuan akan tercapai, resiko menjadi 

kecil dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas (Wilkinson, 

1996:234). Di sisi lain tanpa pengendalian intern kondisi yang membawa 

dampak negatif mungkin akan terjadi seperti kesalahan pencatatan, kesalahan 

pengambilan keputusan, inefisiansi biaya, kehilangan aset, terhentinya 
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kegiatan usaha maupun terkena sanksi. Dengan adanya pengendalian intern 

tersebut dapat membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan-

batasan dan hak-hak dalam bekerja serta teknologi informasi seperti apa yang 

dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaannya tersebut, sehingga akan 

menghasilkan informasi keuangan yang lebih berkualitas, relevan, akurat, 

lengkap dan tentunya juga penyajian atau pembuatan laporan keuangan yang 

tepat waktu.

Penelitian ini dilakukan berlandaskan motivasi peneliti untuk 

mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan keterlambatan penyampaian 

laporan keuangan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada 

Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPPKAD), sehingga 

BPPKAD tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan 

Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan permasalahan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang?

2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang?

3. Bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang?
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4. Bagaimana pengaruh komitmen terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang?

5. Bagaimana komitmen organisasi memoderasi pengaruh kualitas sumber 

daya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Rembang?

6. Bagaimana komitmen organisasi memoderasi pengaruh pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang?

7. Bagaimana komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengendalian 

intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Rembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan 

waktu pembuatan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Rembang

2. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Rembang.

3. Mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap  ketepatan waktu 

pembuatan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
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4. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap ketepatan waktu 

pembuatan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

5. Mengetahui pengaruh interaksi komitmen organisasi dengan kualitas 

sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu pembuatan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

6. Mengetahui pengaruh interaksi komitmen organisasi dengan pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pembuatan laporan 

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

7. Mengetahui pengaruh interaksi komitmen organisasi dengan pengendalian 

intern terhadap ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Rembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan:

1. Kegunaan Akademis,

Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan 

permasalahan Laporan Keuangan Daerah  untuk meraih opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP). 

2. Kegunaan Teoritis,

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi tambahan dan kajian lebih 

lanjut bagi penelitian berikutnya yang meneliti tentang ketepatan waktu 

pembuatan laporan keuangan daerah.


