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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 1998 adalah awal era reformasi di Indonesia. Telah banyak 

pembenahan dalam pengelolaan negara yang berawal dari pembenahan pada 

bidang politik, hukum, dan perundang-undangan, hingga ke bidang lain yaitu 

bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. 

Pembenahan pada bidang keuangan daerah lebih dulu dilakukan pemerintah yang 

dalam hal ini Departemen Dalam Negeri di tahun 2000 mengeluarkan PP 105 

tahun 2000 tentang pengelolaan keuangan Daerah kemudian dilanjutkan dengan 

diterbitkannya UU Nomer 17 thun 2003 tentang keuangan negara. (Halim, 2010) 

Pembenahan yang dilakukan tak lepas dari pemebenahan di bidang 

administrasi dan akuntansi. Pada bidang akuntansi telah diterbitkan PP nomor 24 

tahun 2005 yang telah digantikan oleh PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah. Pembenahan ini dilakukan agar pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara dan daerah semakin transparan dan akuntabel dalam 

rangka Good Government Governance.  

Dalam mewujudkan Good Government Governance, pengelolaan 

keuangan yang baik tidak akan lepas dari Akuntansi sebagai bagian dari 

pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

dihasilkan merupakan sebuah output dari Akuntansi Keuangan. Dalam sebuah 

proses pembuatan Laporan Keuangan diperlukan sebuah sistem akuntansi 
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dikarenakan sebuah laporan keuangan akan dilakukan secara periodik. Tak lepas 

dari sistem yang dijalankan, dukungan teknologi informasi diperlukan guna 

mendukung keberhasilan sebuah laporan keuangan yang baik tercipta.  

Dalam menjalankan sebuah tugas pembentukan laporan keuangan tidak 

lepas dari peran Sumber Daya Manusia guna mengelola sebuah data yang 

dihasilkan agar tercipta laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar yang 

telah ada. Di Indonesia saat ini, kualitas SDM yang dimiliki pemerintah 

menunjukkan bahwa aparat atau pegawai yang memperoleh tugas dalam 

mengelola keuangan daerah belum sepenuhnya dapat menyusun laporan keuangan 

secara komprehensif ini disebabkan karena para pegawai pemerintah di Indonesia 

baru memahami sebagian materi dari konsep akuntansi dan manajemen keuangan. 

Ini dibuktikan dengan masih banyak dijumpai beberapa laporan keuangan yang 

mendapatkan hasil tidak wajar dan disclaimer. (Halim, 2010) 

Menurut (PSAP) Nomor 01, Tujuan umum dari laporan keuangan adalah 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan 

kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat untuk para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Dalam menilai baik atau buruknya suatu laporan keuangan maka berdasarkan PP 

No. 71 tahun 2010 yang membahas mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan 

maka suatu laporan keuangan yang berkualitas adalah yang memenuhi beberapa  

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

dipahami. (Republik, 2010) 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya dimana penelitian 

dilakukan oleh Andini (2015) yang hasilnya sistem akuntansi keuangan 

pemerintah daerah dan kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Penelitian yang dilakukan 

Triwardana (2017) hasilnya menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah, penerapan standar akuntansi dan kompetensi SDM pada SKPD 

kabupaten Kampar memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan yang 

telah dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa staf aparatur pemerintah yang 

menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh pada  kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah.  

Penelitian lain oleh Artika (2016) yang hasilnya penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan  Penerapan 

Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

daerah pada SKPD yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. 

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di kota Malang 

dikarenakan pada tahun 2018 kota Malang dinobatkan sebagai daerah dengan 

kinerja terbaik di Indonesia. Kota Malang dipilih sebagai kota dengan kinerja 

terbaik untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah se Indonesia. 

(malangkota.go.id, 2018)  

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kota Malang, ini dikarenakan 

pemerintah Kota Malang berhasil menyajikan laporan keuangan dengan hasil 

opini tertinggi yakni wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga  tahun berturut-
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turut. Hal tersebut didasari dengan surat laporan hasil pemeriksaan yang 

dikeluarkan oleh badan pemeriksa keuangan provinsi Jawa Timur. 

Tabel 1.1 

Laporan Hasil Pemeriksaan 

Tahun Hasil 

2014 WTP 

2015 WTP 

2016 WTP 

Sumber : BPK JATIM 

Berdasarkan hasil laporan hasil pemeriksaan ini, maka peneliti mengambil 

objek penelitian pada OPD kota Malang. Karena laporan keuangan suatu dinas 

pemerintah daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja dari organisasi itu 

sendiri. Oleh karena itu peneliti memberikan judul penelitian ini dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaat 

Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 

Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang)”  

B.  Perumusan Masalah 

1. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan? 
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3. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan Pemerintah Daerah? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab rumusan 

masalah diatas, yaitu : 

1. Untuk menguji pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

terhadap kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Untuk menguji pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap 

kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah 

3. Untuk mengauji pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian diharapkan dapat memberikan 

manfaat teoritis dan manfaat praktis :  

a. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber 

referensi bagi peneliti berikutnya yang mengangkat tema sama 

dengan penelitian ini 

b. Manfaat praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi berupa ilmu dan wawasan dalam proses pengembangan 
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sistem akuntansi keuangan, sumber daya manusia, serta teknologi 

informasi  guna meningkatkan kualitas dari Organisasi Perangkat 

Daerah kota Malang terutama pada bidang keuangan dan akuntansi 

agar bertambah baik kedepannya.    
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