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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Reimers (2008) menyatakan bahwa laporan keuangan yang baik berguna 

bagi pengguna untuk memenuhi hal-hal yang revelan, dapat diandalkan dan 

konsisten. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012) laporan keuangan 

dalam suatu entitas merupakan suatu susunan yang digunakan untuk menyajikan 

kinerja dan posisi keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk kepentingan 

internal dan eksternal seperti penyajian informasi mengenai arus kas, posisi 

keuangan, dan kinerja keuangan yang dipakai untuk pengambilan mengambil 

keputusan bagi penggunanya.  

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), suatu laporan keuangan memiliki karakter 

kualitatif untuk dapat memenuhi tujuannya harus dilakukan tindakan normatif 

yang harus direalisasikan dalam informasi akuntansi. Empat karakteristik yang 

dibutuhkan suatu pelaporan keuangan pemerintah supaya memiliki kualitas yang 

diinginkan, yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dimengerti, dan dapat 

dibandingkan. Akuntabilitas ialah kewajiban yang dimiliki seseorang atau 

organisasi untuk memberikan penjelasan pelaksanaan kebijakan, sumber dan 

manajemen yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan melalui akuntabilitas media periodik (Mardiasmo, 2002). 

Seiring dengan perkembangan manajemen publik baru, pemerintah seluruh 

dunia dalam dekade terakhir mulai menerapkan akuntansi yang berbasis akrual 

dalam laporan keuangan sebagai dasar untuk reformasi dalam arsitektur 
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manajemen keuangan (Carlin, 2003). Sudah lama bagi entitas publik yang 

mempraktikkan basis kas pada akuntansi sampai sekitar tahun 1980-an, ketika 

tampaknya lebih tepat untuk bergerak lebih dekat ke praktik akuntansi komersial. 

Perubahan ini disebabkan permintaan yang lebih tinggi untuk pemerintah dan 

sektor publik lainnya menjadi lebih bertanggung jawab (Bunea, Bontas, Aurora, 

Petre, dan Cosmina, 2009). 

Di tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa 

masalah didalam pelaporan keuangan pemerintah pusat. Masalah tersebut terkait 

penyajian Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN), PLN mengubah 

kebijakan akuntansinya yang tadinya menggunakan  Interprestasi Standar 

Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 yaitu mengenai penentuan perjanjian yang 

mengandung suatu sewa, menjadi tidak ISAK 8. Masalah yang lainnya seperti 

persediaan pada Kementerian Pertahanan yang sepenuhnya didukung oleh 

rekonsiliasi dan konsolidasi barang milik negara yang memadai, pencatatan, 

penatausahaan, dan juga persediaan untuk diserahkan ke masyarakat pada 

Kementerian Pertanian yang belum dapat dijelaskan status penyerahannya. 

Selain itu, IAI menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia 

masih rendah. Padahal dengan adanya situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya 

tindak pidana korupsi. Kualitas laporan keuangan sangat penting karena 

merupakan bentuk dari transparasi pemerintah terhadap masyarakat. Berdasarkan 

hasil audit yang dilakukan oleh BPK, ada banyak pemerintah daerah yang masih 

belum membuat laporan keuangan secara wajar. Menurut data BPK terjadi 

peningkatan di pemerintah daerah tentang opini Wajar Tanpa Pengecualian 
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(WTP), dapat dilihat dari persentase tahun 2011 sebesar 13% dan tahun 2014 

menjadi 47%.  

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna, laporan keuangan 

dibuat oleh personil yang kompeten tentang sistem akuntansi dan manajemen 

keuangan (Tuasikal, 2007). Pemerintah juga perlu meningkatkan penggunaan 

teknologi informasi agar proses kerja menjadi lebih baik dan sistem informasi 

manajemen jaringan yang membantu pemerintah dalam melakukan pekerjaannya 

lebih maksimal untuk menyederhanakan pengaksesan sesama unit kerja.  

Menurut Nurlis dan Yadiati (2017) tiga faktor penting yang dapat 

mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yaitu pertama bahwa Sistem Kontrol 

Internal Pemerintah (SPIP) telah ditetapkan, tetapi belum diterapkan secara efektif 

sehingga menyebabkan hasil kualitas pelaporan keuangan yang kurang 

memuaskan. Yang kedua bahwa fasilitas teknologi informasi belum dapat 

dimanfaatkan secara optimal, penggunaan jaringan internet yang belum optimal 

kurangnya ketersediaan komputer yang memadai, dan implementasi teknologi 

yang membutuhkan banyak biaya sehingga tidak dapat mendukung kualitas 

pelaporan keuangan. Yang ketiga kualitas pelaporan keuangan akan lebih baik 

jika aparatur administratif yang terlibat dalam proses penyusunan laporan 

keuangan memiliki pengetahuan yang baik, keterampilan yang memadai, sikap 

yang rasional, bertanggung jawab dan pengalaman yang cukup. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Kompetensi Akuntan Pemerintah, Sistem 

Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap 

Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP 

memiliki 4 karakteristik yaitu dapat diandalkan, relevan, dapat dibandingkan dan 

dapat dimengerti. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah harus memiliki 4 

karakteristik itu sehingga menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang sesuai 

dengan standar. Kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi 

akuntan yang membuatnya, jika akuntan tersebut tidak memiliki kompetensi yang 

baik maka hasil pelaporan yang dibuat tidak memiliki kualitas yang bagus. 

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan menerapkan atau 

menggunakan keterampilan, pengetahuan, karakteristik pribadi, perilaku, dan 

kemampuan untuk berhasil beroperasi atau fungsi tertentu, melakukan tugas dan 

pekerjaan penting dalam posisi tertentu (Ennis, 2008). 

Di Indonesia, efektivitas pengendalian internal yang dimiliki pemerintah 

adalah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 yaitu pemantauan, kegiatam 

pengendalian, penilaian risiko, lingkungan pengendalian, komunikasi dan 

informasi. Kualitas pelaporan keuangan pemerintah akan jadi lebih baik jika 

pengendalian internal pemerintah dilaksanakan dengan baik dan benar. Menurut 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (2004) pengendalian 

internal atas pelaporan keuangan termasuk kebijakan dan prosedur untuk menjaga 

pencatatan akuntansi, otorisasi pengeluaran serta penerimaan dan mengamankan 

aset. PCAOB (2004) menyatakan ada beberapa manfaat dari efektivitas 

pengendalian internal atas pelaporan keuangan yaitu pelaporan informasi 

keuangan dapat membuat keputusan yang dapat diandalkan dan memberi 

kesempatan lebih baik untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan. 
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Menurut PP No. 56 Tahun 2005 dimana dalam melanjutkan proses untuk 

pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemerintahan, 

mengembangkan dan mengeksploitasi teknologi informasi agar terjadi 

peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan memberikan informasi 

keuangan ke layanan publik. Dengan adanya sistem informasi yang mendukung 

proses pengelolaan dapat menghasilkan data yang lebih tepat dan cepat, maka 

laporan keuangan yang dibuat akan menjadi lebih berkualitas dan mempermudah 

dalam proses pembuatannya.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

akuntan pemerintah, sistem pengendalilan internal dan pemanfaatan teknologi 

informasi memberikan pengaruh pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah. 

Dengan adanya kompetensi akuntan pemerintah yang memiliki kemampuan, 

pengalaman dan pengetahuan yang cukup akan menghasilkan pelaporan keuangan 

yang berkualitas. Selanjutnya jika pengendalian internal diterapkan dan 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan diawasi dengan tepat maka 

pelaporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Yang terakhir adalah 

pemanfaatan teknologi informasi, jika teknologi informasi dimanfaatkan dengan 

baik maka akan mempermudah proses mengola data keuangan serta hasil laporan 

keuangan akan lebih tepat dan berkulitas. Dengan adanya pelaporan keuangan 

yang berkualitas dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan masalah penelitian, maka 

pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu: 
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1. Apakah kompetensi akuntan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelaporan keuangan pemerintah? 

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelaporan keuangan pemerintah? 

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelaporan keuangan pemerintah? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Observasi yang dilakukan mempunyai tujuan agar dapat: 

1. Guna mengetahui apakah kompetensi akuntan pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. 

2. Guna mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. 

3. Guna mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Berikut ini manfaat yang dapat berguna dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi 

untuk lebih memperhatikan kompetensi akutan pemerintah, sistem 

pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka 

menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas dan mendorong 

kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Claudia Thesa Tyeana Lhow, Analisis Pengaruh Kompentensi Akuntan Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal 
dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah, 2018 
UIB Respository©2018



7 
 

  Universitas Internasional Batam 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang kualitas pelaporan 

keuangan pemerintah. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini berguna dalam menguraikan secara garis besar isi dan 

pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini. Pembahasan 

skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan dari penyusunan skripsi ini. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang defenisi, teori, dan hasil mengenai penelitian 

sebelumnya yang relevan dalam membangun model penelitian dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji outlier, hasil uji asumsi 
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klasik, dan uji hipotesis beserta pembahasan atas hasil penelitian 

yang dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dari hasil penyusunan 

skripsi dan keterbatasan yang dialami penulis saat membuat skripsi 

serta rekomendasi untuk menunjang penelitian selanjutnya. 

Claudia Thesa Tyeana Lhow, Analisis Pengaruh Kompentensi Akuntan Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal 
dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah, 2018 
UIB Respository©2018




