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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan majunya sistem keuangan, proses akuntansi maupun tata 

keuangan juga mengalami perkembangan. Para pengguna informasi akuntansi 

khususnya masyarakat umum mengharapkan peningkatan akuntabilitas serta 

transparansi di institusi pemerintahan, saat ini institusi pemerintahan harus 

semakin meningkatkan kualitas kinerja keuangan agar dapat mengikuti 

perkembangan akuntansi. 

Penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah adalah sebagai suatu 

bentuk laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban adalah suatu 

bentuk perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

pemerintah. Komponen laporan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dan disampaikan kepada pihak DPR atau DPRD dan juga 

kepada masyarakat umum. Komponen laporan keuangan yang diaudit tersebut 

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan 

Atas Laporan Keuangan.  

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah harus 

mempunyai nilai yang bermanfaat serta disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

Informasi tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah dengan baik karena akan 

digunakan untuk kepentingan proses perancangan, pengelolaan, dan pemungutan 

keputusan.  

Karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yakni relevan, andal, dapat dibandingkan serta 

dapat dipahami. Jika informasi akuntansi yang disajikan tidak sesuai dengan 
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undang-undang, maka informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah 

tersebut dapat menimbulkan permasalahan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Pemerintah harus bisa membuat laporan keuangan dengan informasi 

yang sesuai dengan kriteria nilai informasi menurut peraturan perundang-

undangan. Hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah atas 537 laporan 

keuangan pemerintah daerah pada tahun 2016, terdapat 6.053 permasalahan yang 

muncul akibat dari lemahnya sistem pengendalian internal dan 6.115 

permasalahan yang muncul akibat dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

undang-undang. Permasalahan dari lemahnya sistem pengendalian internal yaitu 

lemahnya sistem pengendalian akuntansi, pelaporan, pelaksanaan anggaran 

pendapatan, belanja, dan struktur pengendalian internal sedangkan permasalahan 

dari ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian serta memunculkan potensi kerugian 

dan kurangnya penerimaan yang mengakibatkan kerugian finansial senilai Rp2,08 

triliun serta penyimpangan administrasi yang tidak mengakibatkan kerugian 

finansial. Atas permasalahan ketidakpatuhan entitas yang terjadi selama proses 

pemeriksaan oleh BPK, hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan 

penyetoran uang ke kas negara atau daerah maupun dengan melakukan 

penyerahan aset sebesar Rp 388,19 miliar.  
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Gambar 1 Hasil Pemeriksaan Keuangan pada Pemerintah Daerah, sumber: Data 

diolah (2018)  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diketahui apa saja faktor 

yang dapat berpengaruh terhadap nilai informasi pada pelaporan keuangan 

pemerintah daerah, sehingga dilakukan penelitian dengan judul “Analisa Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah”. Penelitian ini akan dilaksanakan pada operasi perangkat 

daerah (OPD) yang terdapat di pemerintah kota Batam. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota Batam dan pemerintah daerah 

lainnya dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas nilai informasi 

pelaporan keuangan.  
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1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1.  Apakah nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah 

 dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia?  

2.  Apakah nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah 

 dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi?  

3.  Apakah nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah 

 dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal?  

4.  Apakah nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah 

 dipengaruhi oleh pengawasan keuangan daerah? 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah variabel 

pertama kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai 

informasi. Untuk membuktikan apakah variabel kedua pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi. Untuk membuktikan 

variabel ketiga apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan 

terhadap nilai informasi dan untuk membuktikan apakah pengawasan keuangan 

daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi. 
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1.4.2  Manfaat 

 Berikut manfaat yang diharapkan dapat berguna bagi beberapa kalangan: 

1.  Bagi pemerintah pusat dan daerah, sebagai masukan mengenai nilai 

 informasi dalam pelaporan keuangan serta sebagai suatu bentuk  

 pengarahan untuk penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan   

 standar yang ada. 

2.  Bagi manajemen perusahaan, sebagai masukan mengenai apa saja faktor

 yang dapat mempengaruhi nilai informasi dalam pelaporan keuangan,

 agar manajemen perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang 

 berkualitas serta bermanfaat bagi para pengguna laporan. 

3.  Bagi akademisi, penelitian ini akan memberikan manfaat untuk penelitian

 berikutnya, khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi nilai 

 informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah serta dapat menambah 

 wawasan dan pengetahuan para akademisi. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan mengenai isi dari setiap bab akan dituangkan dalam 

sistematika pembahasan berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada awal bab akan membahas alasan pengambilan judul penelitian 

yang akan dibahas pada latar belakang. Perumusan masalah dari latar 

belakang yang dikemukakan, tujuan, manfaat dan penjelasan 

mengenai sistematika penelitian terletak pada bab ini. 
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BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Uraian mengenai model penelitian sebelumnya, penjelasan mengenai 

variabel dan perumusan hipotesis penelitian akan dituangkan dalam 

bab dua. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pembahasan mengenai rancangan, objek penelitian, pengertian 

operasional variabel dependen maupun independen, cara 

pengumpulan data serta metode untuk menganalisa data akan 

dijelaskan pada bab tiga. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Hasil data yang diuji serta penjelasan mengenai hipotesis-hipotesis 

dalam penelitian ini akan terdapat pada bab empat. 

BAB V KESIMPULAN,  KETERBATASAN DAN SARAN 

Pada akhir bab akan membahas mengenai ringkasan penelitian, 

keterbatasan dan saran yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian berikutnya. 
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