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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini pemerintah dituntut untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung 

dalam good government governance yaitu pemerintah yang partisipatif, transparan, 

akuntabel, dan efisien. Hal ini dukung dengan adanya otonomi daerah Peraturan 

daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan yang didukung dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.  

Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI 

(BPK RI), Hasan Bisri, saat menjadi narasumber pada acara “Sosialisasi dengan tema 

Peran BPK RI dan DPR RI Mengawal Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Keuangan Negara” yang dilaksanakan pada Jumat, 8 November 2013, di Hotel 

Mercure, Pontianak, Kalimantan Barat. Wakil Ketua BPK RI menyebutkan bahwa 

pada era reformasi dan demokratisasi, kesadaran masyarakat untuk menuntut agar 

keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan serta bebas dari 

penyelewengan dan penyalahgunaan. Keuangan negara harus dikelola secara tertib, 

ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuangan negara juga harus mengikuti 

ketentuan dan menghasilkan out put dan out come yang efektif sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan serta harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, 
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profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan azas-azas tata kelola yang 

baik.  

Namun Pemerintah daerah tidak pernah lepas dari tantangan yang cukup berat. 

Disebutkan oleh Dedi Haryadi (2010) bahwa selama tahun 2005-2009 BPK mencatat 

terdapat 330 temuan pemeriksaan yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota 

Bandung, akan tetapi temuan yang sudah terselesaikan hanya 162 temuan, sedangkan 

yang lainya terdapat 110 temuan pemeriksaan yang sudah ditindak lanjuti namun 

belum sesuai dan 58 temuan yang belum ditindak lanjuti sama sekali. Dan pada tahun 

2012 keuangan Kota Bandung kembali diguncang dengan ditemukannya tiga kasus 

besar korupsi, yaitu kasus mark-up yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Bandung, 

kasus dugaan korupsi dana bansos, dan kasus korupsi pembangunan Kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda).  

Tabel 1.1 

Kasus Korupsi Kota Bandung 

Tahun Anggaran Jenis Penyimpangan 
Jumlah 

Penyimpangan 

2008-2009 Kasus mark-up yang terjadi di Sekretariat 

DPRD Kota Bandung yang merugikan 

keuangan Negara. 

Rp 690.000.000 

2009-2010 Kasus dugaan korupsi dana bansos yang 

merugikan keuangan Negara. 

Rp 66.600.000.000 

2010 Kasus korupsi pembangunan Kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) 

di Jalan Caringin, Kota Bandung. 

Rp 700.000.000 

Sumber : www.tribunnews.com diunduh pada 15 Februari 2014 (diolah kembali) 
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Dari berbagai penyimpangan yang timbul inilah, maka diperlukan pengelolaan 

keuangan daerah yang baik untuk keberlangsungan pemerintahan. Akuntansi 

Pemerintah sendiri merupakan suatu aktivitas pemberian jasa utuk menyediakan 

informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi 

keuangan tersebut. (Bahtiar, 2002:3). Dan pengelolaan keuangan daerah merupakan 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah melibatkan seluruh unsur pelaksana 

yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban, 

memerlukan perhatian yang serius dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah 

beserta pelaksana program dan kegiatan, agar tercapai tujuan pencapaian yaitu 

menghasilkan kualitas laporan keuangan yang memuaskan diantaranya tercapainya 

predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam Laporan Keuangan. Pemerintah 

Kota Bandung sendiri secara berturut-turut masih mendapatkan predikat WDP (Wajar 

Dengan Pengecualian) terhadap laporan keuangannya. 
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Tabel 1.2  

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012 

sumber : Buku II Pemeriksanaan Laporan Keuangan-IHPS Semester 1 Tahun 2013 BPK RI (diolah 

kembali) 

 

Untuk mewujudkan kualitas Laporan Keuangan yang baik diperlukan 

pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Seperti penelitian yang dilakukan 

Julianet Farrah Boekorsjom (2013) yang berjudul pengaruh penatausahaan keuangan 

daerah terhadap penerapan good governance dan implikasinya terhadap kualitas 

informasi keuangan. Hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

penatausahaan keuangan daerah terhadap penerapan good governance dan terdapat 

pengaruh variabel penerapan good governance terhadap kualitas informasi keuangan. 

Berdasarkan dari penelitian tersebut agar menghasilkan kualitas Laporan Keuangan 

yang baik, hal yang paling penting adalah bagaimana proses penatausahaan keuangan 

daerah, jika diawali dengan baik maka yang akan dihasilkan adalah baik juga. 

Dan terkait dengan tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah memerlukan 

audit internal untuk pengawasan dan meningkatkan tata kelola yang baik. Seperti 

yang dikutip dalam artikel website Kemenkeu, M. Chatib Basri yang menghadiri 

acara Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di Gedung 

Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, menyatakan bahwa dalam situasi makro 

yang mengalami goncangan, governance menjadi penting karena analis pasar 

Entitas Pemerintah 

Daerah 

Opini 

Tahun 2008 

Opini 

Tahun 2009 

Opini 

Tahun 2010 

Opini 

Tahun 2011 

Opini 

Tahun 2012 

Kota Bandung WDP WDP WDP WDP WDP 
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keuangan. Governance menjadi concern para investor dunia saat ini karena situasi 

perekonomian global yang sedang bergejolak. Sehingga peran auditor intern 

pemerintah menjadi penting, khususnya untuk memastikan bahwa keuangan daerah 

mampu memberikan stimulus pada perekonomian. 

Dalam artikel tersebut juga, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sony 

Loho menegaskan pentingnya reformasi dalam bidang tata kelola keuangan daerah. 

Karena hingga saat ini laporan-laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak 

yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian sampai Tidak Menyatakan 

Pendapat (Disclaimer). Dalam proses pembenahan ini, peran auditor internal atau 

aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dapat meningkatkan kualitas pengawasan 

dan memberikan keyakinan bahwa tata kelola pengelolaan keuangan daerah dapat 

berjalan efektif dan bebas dari praktek penyimpangan. 

Keberadaan internal auditor diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi 

organisasi sektor publik sebagai fungsi yang independen menciptakan sikap 

professional dalam setiap aktivitasnya, sehingga mendorong pihak terkait melakukan 

pengkajian terhadap profesi ini. Profesi internal auditor sangat dituntut akan 

kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh manajemen tertinggi suatu organisasi. Peningkatan pengawasan internal di 

dalam suatu organisasi tentunya menuntut tersedianya internal audit yang baik, agar 

terciptanya suatu proses pengawasan internal yang baik pula. Masalah yang kemudian 

timbul berkaitan dengan peran internal audit adalah adalah seberapa besar peran 

internal audit dalam memberikan nilai tambah (value added) bagi organisasi sektor 
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publik. Juga ditambah dengan peran auditor internal untuk memonitor sistem 

pengendalian yang ada agar pelaporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan pemerintah daerah dan sesuai dengan kinerja pemerintah daerah itu 

sendiri.  

Penelitian ini menarik dilakukan karena dapat memacu pemerintah daerah 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Safrida Yuliani, dkk (2010) yang berjudul Pengaruh Pemahaman 

Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran 

Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada 

Pemerintah Kota Banda Aceh). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesemua 

variabel independen yang diturunkan yaitu Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan 

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 

Dalam hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa peran auditor internal atau dalam 

istilah pemerintah lebih dikenal dengan inspektorat dapat mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peran 

Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji penelitian ini dan agar tidak 

menyimpang dari masalah yang akan dikaji, maka penulis membatasi permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Apakah pengelolaan keuangan daerah memberi pengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan? 

b. Apakah peran Inspektorat memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan 

keuangan? 

c. Apakah pengelolaan keuangan daerah dan peran Inspektorat secara bersama 

memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan daerah, peran inspektorat, dan 

kualitas laporan keuangan. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Tujuan ini menunjukkan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini. Sesuai 

dengan rumusan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk: 

a. Mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah memberi pengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan. 
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b. Mengetahui apakah peran Inspektorat memberi pengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

c. Mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah dan peran Inspektorat 

secara bersama memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan : 

a. Dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi 

pemerintah daerah Kota Bandung untuk dijadikan referensi serta masukan 

bagi pemerintah daerah Kota Bandung guna meningkatkan kinerja terutama 

dalam pencapaian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

b. Dapat mendorong pemerintah agar lebih menyadari pentingnya penyajian 

informasi laporan keuangan yang berkualitas. 

c. Dapat membantu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Forum  Bersama Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (Forbes APIP), Organisasi fungsional 

(Inspektorat Daerah) untuk meningkatkan kualitas jasa auditor internal. 

d. Dapat mendorong masyarakat agar lebih peduli dengan informasi laporan 

keuangan dari pemerintah, sehingga dapat berpartisipasi dalam mengawasi 

dan mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah. 
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1.4.2 Kegunaan Akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan: 

a. Dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empirik dalam ilmu 

akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang tentang 

pengelolaan keuangan daerah, peran inspektorat, dan kualitas laporan 

keuangan. 

b. Memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan bidang 

sektor publik khususnya pada akuntansi pemerintahan, yang sampai saat ini 

masih jarang dijadikan bahan kajian seksama di Indonesia. 

c. Memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitan selanjutnya dan 

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

 


