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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, internet telah menjadi suatu kebutuhan penting 

di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tingkat penetrasi penggunaan internet oleh 

masyarakat di Indonesia juga memiliki angka yang tinggi bahkan terus mengalami 

peningkatan setiap tahun. Dalam bidang pemerintahan hal ini dapat dimanfaatkan 

dalam hal penyaluran informasi yang dibutuhkan termasuk salah satunya terkait 

pengungkapan informasi keuangan. Menurut standar akuntansi pemerintahan yang 

ada di Indonesia, bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang wajib 

dilakukan oleh pemerintah daerah hanya sebatas menyampaikan laporan keuangan 

pemerintah daerah kepada DPRD. 

Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah 

diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk 

pertanggung jawaban. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan 

informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan 

organisasional. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah 

untuk menjadi akuntabel secara publik. Untuk pelaporan keuangan kepada 

masyarakat, hanya dilakukan secara sukarela. Akan tetapi, dengan keluarnya 

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 

mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan 

lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah 
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daerah melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk 

tanggung jawab sosial dan transparansi informasi. 

Dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maka pada Tahun  2012 

melalui Instruksi Mentri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 188.52/1797/SJ tahun 

2012 mengenai Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di instruksikan bahwa 

seluruh pemerintah daerah di Indonesia wajib untuk menyiapkan menu konten 

Transparansi Pengelolaan Anggaran    Daerah (TPAD) pada masing-masing 

website resminya. Menurut Instruksi tersebut pemerintah daerah diwajibkan untuk 

mempublikasikan 12 dokumen terkait pengelolaan anggaran daerah dalam website 

resminya. Penting untuk mengindentifikasi kinerja pemerintah daerah terkait 

pelaporan keuangan secara sukarela di website resmi pemerintah daerah serta 

melakukan pengujian terhadap faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi hal 

tersebut. Melakukan konsistensi pelaporan keuangan daerah juga    merupakan 

salah satu bentuk pengawasan anggaran daerah sebagai sarana dalam meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tiap daerah di Indonesia. 

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk menganalisa mengenai 

publikasi LKPD di website pemerintah daerah yang dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Tetapi, penelitian-penelitian tersebut    masih menunjukan hasil 

yang inkonsisten. Penelitian Susiyah, dkk (2017) menunjukan bahwa ukuran 

pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah terbukti berpengaruh terhadap 

tingkat pengungkapan LKPD di website pemda. Namun, hasil berbeda diperoleh 

dari penelitian yang dilakukan oleh  Pardosi (2018) yang menunjukan bahwa antara 
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ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah keduanya tidak 

mempengaruhi publikasi LKPD di website pemerintah daerah. 

Berdasarkan penelitian Rahayu dan Makmum (2018) menunjukan bahwa 

opini audit memiliki pengaruh negatif sigifikan terhadap tingkat pelaporan 

informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Namun, hasil berbeda 

diperoleh dari penelitian Fiorentina (2018) yang menunjukan     bahwa opini audit 

berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan    pada website pemerintah 

daerah. 

Selain beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penduduk 

yang merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah 

daerah juga diduga berpengaruh terhadap publikasi LKPD di website pemerintah 

daerah. Semakin banyak jumlah penduduk  yang ada di suatu daerah maka tekanan 

dan permintaan untuk mempertanggung jawabkan publikasi laporan keuangan 

pemerintah daerah juga akan semakin besar.  

Ketidakkonsisten hasil antara peneliti satu dengan yang lain menjadi    dasar 

melakukan penelitian kembali variabel terkait. Penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Pardosi (2018) dengan perbedaan pada tahun 

penelitian yang menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam 

kurun waktu tahun 2016.  

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas dan fenomena empiris 

Pemerintah Daerah Indonesia yang masih banyak belum melakukan pelaporan 

keuangan di internet, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian kembali 
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dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah 

Daerah, Jumlah Penduduk dan Opini Audit  terhadap Publikasi LKPD di 

Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh tehadap Publikasi LKPD 

di Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia? 

2. Apakah Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Publikasi 

LKPD di Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia? 

3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Publikasi LKPD di 

Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia ? 

4. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Publikasi LKPD di Website 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap 

Publikasi LKPD di Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Indonesia 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap 

Publikasi LKPD di Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Indonesia 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Publikasi LKPD 

di Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

4. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap Publikasi LKPD di 

Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara 

teoritis mengenai Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, 

Jumlah Penduduk dan Opini Audit terhadap Publikasi LKPD di website pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Serta dapat dijadikan bahan referensi dan 

memberikan informasi yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah, masyarakat 

yang ingin menggunakan laporan keuangan dan bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 


