
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

 Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugasnya pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pavitasari, 2018).  

 Undang-Undang No 22 dan No 25 Tahun 1999 menerapkan kesimpulan 

bahwa Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah, yaitu sejak tahun 2000. 

Daerah otonom sendiri meliputi provinsi, kabupaten maupun kota dimana 

pemerintahannya adalah pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan 

pemerintahan kota. Pemerintahan tersebut tidak terlepas dari adanya aspek 

keuangan yang mana dikelola oleh pemerintah daerah. 

 Dalam meningkatkan kualitas pemerintah daerah, tuntutan masyarakat bisa 

dijadikan sebagai acuan agar bisa menjadi pemerintah yang lebih baik (good 

governance) sehingga pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan harus 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang memakai laporan 

keuangan tersebut tentunya mengakses laporan keuangan yang telah disediakan 

pemerintah daerah maka dari itu informasi yang ada di dalamnya harus benar-benar 

bermanfaat untuk para penggunanya (Putra, 2018). 



 
 

 Laporan keuangan pemerintah akan dipertanggungjawabkan dan 

disampaikan kepada DPR/DPRD dan juga masyarakat umum dan terlebih dahulu 

diaudit oleh lembaga negara yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK RI) dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 

 Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 

Terdapat empat karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah 

dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu pertama, Relevan, laporan 

keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat 

mempengaruhi keputusan pengguna dalam membantu mereka mengevaluasi 

peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kedua: Andal, 

informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 

Ketiga: Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan 

lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. ketiga 

Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami 

oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna. 

 

 

 



 
 

Tabel 1.1. 

Opini Audit BPK-RI untuk laporan keuangan kota tidore kepulauan 

Tahun Opini 

2012 Wajar Dengan Pengecualian(WDP) 

2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

2014 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2015 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2018 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2019 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

2020 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Sumber: BPK-RI perwakilan Maluku Utara 

 Tabel 1.1 menujukan bahwa pada tahun 2012-2013 pemerintah kota Tidore 

Kepulauan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian(WDP), tetapi pada tahun 

2014-2020 pemerintah kota Tidore Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. 

Hal ini menunjukkan bahwa setelah sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan 

pengecualian  maka harus ada perubahan yang besar dalam lingkup pemerintah 

Kota Tidore Kepulauan  baik secara internal maupun eksternal yang membuat 

penatalayanan pemerintah KotaTidore Kepulauan  semakin baik. 

 Laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah saat ini sudah terbilang 

cukup berkualitas dan bisa dikatakan baik. Hal ini bisa dilihat dari opini audit yang 

diberikan BPK pada pemerintah Kota Tidore Kepulauan, tak sedikit pemerintah 

daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali  

berturut-turut artinya, pemerintah daerah sudah menyusun laporan keuangan sesuai 

dengan standar pelaporan keuangan. Perolehan predikat WTP tidaklah bisa menjadi 

tujuan akhir pada penyusunan laporan keuangan.  



 
 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah 

penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 

pasal 232 ayat (1) “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan serangkaian 

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai 

dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”. 

 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik, maka Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Karena pada dasarnya sistem 

akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan akan sulit 

memenuhi karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indrayani dan Harjanti (2020). 

Sebaliknya jika penerapan standar akuntansi pemerintah yang tidak baik maka 

kualitas laporan keuangan juga tidak baik.  

 Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP 

yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, prosedur pencatatan akuntansi 

dengan pencatatan standar akuntansi yang berlaku secara umum, dan pembuatan 

laporan keuangan yang dilaporkan secara periode maka akan menghasilkan output 

yang baik dan berkualitas yaitu laporan keuangan yang berkualitas. Untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat 

dibandingkan pemerintah daerah harus menerapkan sistem akuntansi yang baik dan 

handal (Launtu, 2021). 

 Dalam teori agensi pemerintah bertindak sebagai pihak yang diberi amanah 

(agen) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan 



 
 

oleh para pihak yang memiliki kepentingan sebagai pengguna informasi yang 

dimana bertindak sebagai principal untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan 

kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik yang terlibat secara langsung 

maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan 

pemilik kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan 

adanya hubungan keagenan(Indrayani dan Harjanti, 2020). 

 Selain penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah, sistem pengendalian 

internal juga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, sistem pengendalian intern 

memiliki peran didalamnya  dimana sistem pengendalian intern ini sebagai 

pengendali dan pengawas penyusunan laporan keuangan agar dapat dilaporkan dan 

disusun dengan benar, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan standar agar 

memperoleh opini audit yang baik.  

 Pengendalian internal mempunyai peranan yang penting dalam kualitas 

laporan keuangan. Pemerintah Indonesia memiliki peraturan mengenai Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, untuk mencapai pengelolaan keuangan 

negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah harus 

berpedoman pada SPIP dengan demikian bahwa sistem pengendalian internal 

diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 Teori stewardship menjelaskan bahwa Pemerintah sebagai Steward harus 

menyadari bahwa kepentingan sebagai organisasi publik harus sejajar dan selaras 

dengan kepentingan masyarakat (principal). Salah satunya yaitu dengan menyajikan 



 
 

laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendapat 

opini yang baik. Dengan demikian masyarakat semakin percaya terhadap 

pemerintah dalam pengelolaan keuangan Litualy (2020). 

 Selain sistem akuntansi pemerintah daerah dan sistem pengendalian 

internal, kompetensi sumber daya manuasia juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini kompetensi sumber 

daya manusia dijadikan sebagai variabel moderasi. 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat 

penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia 

dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan konstribusi secara optimal 

dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Peran sumber daya manusia dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan sangat mempunyai arti yang sama pentingnya 

dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran sumber daya manusia 

dalam sebuah organisasi maka sumber daya manusia menjadi faktor penentu 

sebuah organisasi tersebut (Afifah, 2019) .  

 Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh 

sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sumber daya manusi yang 

berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Apabila 

sumber daya manusia tidak mampu memahami dan menerapkan akuntansi dengan 

baik maka itu akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dibuat dan 

tidak sesuai dengan standar yang telah diterapkan (Afifah, 2019). 



 
 

 Kompetensi sumber daya manusia dapat memengaruhi terhadap baik 

buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sumber daya yang 

dimaksudkan adalah yang mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan 

standar dan yang memahami jalannya akuntansi pemerintahan, baik dalam hal 

keuangan daerah maupun operasional pemerintahan. Kurangnya kompetensi 

sumber daya manusia yang memahami standar penyusunan laporan keuangan 

pemerintah menjadikan laporan keuangan tersebut belum dapat dikatakan 

berkualitas. 

 Penelitian Andelina dan Agus, (2017) dan Mokoginta, dkk (2017) 

menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan. Fauziyah (2019), Kabib, dkk (2021), Launtu 

(2021) dan Jauhari, dkk (2021)  juga menemukan bahwa penerapan sistem 

akuntansi keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan 

 Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Indrayani dan Harjanti (2020), Harun (2021) dan menemukan bahwa variabel 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah.  Inapty dan RR. Sri. 2016 juga menemukan variabel 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

 Indrayani dan Harjanti (2020), Sambuaga (2020) dan  menemukan bahwa 

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah.  Litualy (2020), Sanjaya (2017) dan Mokoginta, dkk 



 
 

(2017)  juga menemukan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Inapty dan RR Sri 

(2016) dan Cahyandari ( 2017)  menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal 

tidak berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasanah, dan Tapi (2021) 

juga menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh  terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

 Indrayani dan Harjanti (2020) menemukan bahwa Kompetensi Sumber Daya 

Manusia berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah dan Sistem Pengendalian Intern atas Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. Hasil Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sambuaga (2020), yang menemukan Kompetensi sumber daya 

manusia memoderasi lingkungan pengendalian Internal terhadap kualitas laporan 

keuangan. Berdasarkan ketidakkonsisten penelitian terdahulu diatas maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang kualitas laporan keuangan daerah. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sambuaga (2020) dengan 

judul pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan 

dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi”. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel 

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen. 

Penambahan variabel sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan penelitian 

Dasmaran, dkk (2018) dan Tang (2020) yang melakukan penelitian dengan judul 

pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah  daerah terhadap 



 
 

kualitas laporan keuangan. Selai itu penelitian Mokoginta, dkk (2017) tentang  

Pengaruh sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi Keuangan daerah 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka judul yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah. 

 “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem 

Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Dengan Kompetensi Sumberdaya Manusia Sebagai Variabel Moderasi” 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 

2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap hubungan 

antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah daerah dengan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 

 

3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah? 

4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap hubungan 

antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah? 

 



 
 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

2. untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah 

3.  untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 

hubungan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah daerah 

dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

4. untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 

terhadap hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah.  

1.4.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

yaitu: 

1. Bagi Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan konsep 

tentang kualitas laporan keuangan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pengendalian 

internal dan kompetensi sumber daya manusia. 

 

 



 
 

2. Bagi Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan 

kualitas laporan keuangan, maka diduga yang mempengaruhi itu adalah 

penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, sistem pengendalian 

internal dan kompetensi sumber daya manusia. 

3. Bagi Akademik /Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang 

pengetahuan dibidang pemerintahan, khususnya pengaruh penerapan 

sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi 

sumberdaya manusia sebagai variabel moderasi. 

 


