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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dalam tingkat provinsi, 

kabupaten dan kota diberikan kebebasan dalam mengatur serta mengurus sendiri 

urusan pemerintahannya melalui asas otonomi dan tugas pembantuan dan dengan 

tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun 

demikian, pemerintah pusat tetap mengawasi pelaksanaan otonomi pemerintah 

daerah. Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pasal 72 (Republik Indonesia, 2014) bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk 

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

masyarakat. Kemudian lebih lanjut disampaikan pada bagian penjelasan bahwa 

laporan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui media yang tersedia di 

Daerah dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selain pemerintah pusat, masyarakat juga merupakan pihak 

principal lainnya bagi Pemerintah Daerah. Masyarakat memiliki peran dalam 

pemilihan pemerintah daerah serta dalam penyerahan pelaksanaan pemerintahan. 

Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah juga perlu menyampaikan informasi 

mengenai penyelenggaraan pemerintahannya sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada masyarakat. Kewajiban pemerintah daerah yakni sebagai badan public 

dalam menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahannya kepada 

masyarakat semakin eksplisit dimandatkan pula dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 yang dikeluarkan pada tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 

 Disisi lain, perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini merupakan 

sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena kebutuhan informasi yang sangat 

cepat, tepat dan akurat menjadi suatu kebutuhan utama pada segala aspek. Dewasa 

ini, teknologi informasi dan komunikasi kian merambat ke berbagai sektor pula 

diantaranya pada sektor pemerintahan. Pada sektor pemerintahan, teknologi 
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informasi dan komunikasi sudah bukan menjadi kebutuhan pelengkap saja, namun 

sudah menjadi kebutuhan utama. Hal tersebut dikarenakan umumnya pemerintah 

memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat maupun 

stakeholder lainnya diluar pemerintahan. Dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 

pemerintahannya termasuk melakukan pelayanan. Salah satunya yaitu dalam hal 

penyampaian informasi public agar menjadi lebih akuntabel dan bersifat transparan. 

Perubahan teknologi menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, 

transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif (Silalahi et al., 

2015). Diharapkan pula bahwa setiap informasi yang disampaikan oleh pemerintah 

dapat diakses oleh pengguna informasi diluar pemerintahan secara cepat, tepat 

waktu, dengan biaya yang ringan dan cara yang sederhana (Republik Indonesia, 

2008). Hal ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang 

mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik.  

 Di Indonesia sendiri pelaksanaan pemerintahan dengan berbasis internet 

sudah mulai dikembangkan sejak adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 

tentang E-Government, yang hadir dalam rangka meningkatkan kualitas layanan 

public secara efektif dan efisien. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentu 

sangat membutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi yang dapat meningkatkan 

efisiensi kegiatan pemerintahan, baik dari segi kecepatan akan kebutuhan informasi 

maupun dari segi peningkatan pelayanan masyarakat (Simangunsong, 2010). 

Tahapan awal tindak lanjut inpres tersebut adalah pembentukan website resmi 

seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah (Rahim & Martani, 2016). 

Website resmi pemerintah merupakan salah satu bentuk dari produk E-Government. 

Sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur 

tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa kebutuhan informasi yang 

harus dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya yang ringan dan cara yang 

sederhana, maka setiap pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah 

pusat dapat memanfaatkan internet dengan media yang digunakan yakni website. 

Sebagaimana disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
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Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam pasal 12, 13 dan pasal 15 bahwa 

situs resmi (website) dapat dimanfaatkan sebagai penyajian informasi keuangan 

daerah secara terbuka kepada masyarakat. Melalui website, pemerintah dapat 

memberikan sejumlah informasi yang ditujukan kepada masyarakat, bisnis, 

dan/atau kepada sesama pemerintahan. Website adalah muara dari seluruh kekayaan 

informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan sebagai penunjang 

pengembangan dan pelaksanaan E-Government (Yunita & Aprianto, 2018) 

 Informasi yang disampaikan mengenai penyelenggaraan pemerintahan 

salah satunya tentu memuat Laporan Keuangan. Hal ini dipaparkan pula dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah dalam pasal 4 bahwa Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan 

mencakup 7 (tujuh) poin dan diantaranya adalah Laporan Keuangan berupa neraca 

dan laporan arus kas. Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) No. 1 Tahun 2010 merupakan laporan yang terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan diantaranya yaitu menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil 

operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 

daya.  

 Berbagai regulasi tekait penyampaian informasi public atas setiap 

pelaksanaan pemerintahan sudah terhitung cukup lama. Dimulai dari adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, 

kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 

tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah ternyata belum 

sepenuhnya di implementasikan. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005, sudah secara eksplisit disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan 

Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional, salah satunya dengan 

menyajikan informasi keuangan dari tiap-tiap daerah melalui situs resmi masing-
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masing pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota. Namun melihat pada fakta dilapangan, masih terdapat banyak 

pemerintah daerah yang tidak menyajikan informasi keuangan di situs daerah yang 

bersangkutan, salah satunya di provinsi Sumatera Barat yang belum secara lengkap 

mempublikasikan dokumen-dokumen terkait penggunaan anggaran (Hadi & 

Setiawan, 2020). Sebagian besar website pemerintah daerah mencantumkan link 

untuk mengunduh informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah tetapi masih 

banyak yang hanya berbentuk halaman kosong (Cheisviyanny et al., 2018). Forum 

Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pun telah melakukan penelitian 

di tahun 2017 pada 70 kabupaten/kota yang tersebar di 18 provinsi. Adapun yang 

melatarbelakangi program penelitian tersebut yaitu sulitnya aksesibilitas dokumen 

anggaran, meski implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi sudah cukup lama diterapkan (Seknasfitra, 2017). 

Tabel 1.1 Publikasi LK Kab/Kota se-Pulau Jawa melalui website 

 

 

Provinsi 

Kab/Kota yang 

mempublikasikan 

LK di website 

Kab/Kota yang 

tidak 

mempublikasikan 

LK di website 

 

Jumlah 

Kab/Kota 

Jumlah % Jumlah % 

Banten 4 50% 4 50% 8 

Jawa Barat 17 63% 10 37% 27 

Jawa Tengah 26 74% 9 26% 35 

DI 

Yogyakarta 

2 40% 3 60% 5 

Jawa Timur 27 71% 11 29% 38 

 (Sumber: Website Pemerintah Daerah, 2022) 

Dari tabel dapat terlihat bahwa masih terdapat beberapa pemerintah 

kabupaten/kota di Pulau Jawa yang belum menyampaikan informasi keuangan 

daerahnya. Padahal, hal tersebut sudah dimandatkan dalam berbagai regulasi yang 

sudah ada. Penyampaian informasi keuangan sejauh ini sudah bersifat mandatory, 
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sesuai isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 bahkan adanya sanksi 

yang diterapkan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. 

 Penyampaian informasi keuangan yang berbeda-beda di setiap website 

resmi pemerintah daerah walaupun sudah didasarkan dengan aturan yang mengikat, 

diduga karena adanya berbagai faktor yang dapat berpengaruh. Dalam 

mempublikasikan laporan keuangan, setiap pemerintah daerah akan melakukan 

publikasi sebaik-bainya apabila memiliki ukuran pemerintah yang besar. Ukuran 

pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki. Dalam hal ini, 

dengan total aset yang tinggi maka akan menyebabkan semakin kompleksnya 

pengelolaan keuangan serta tingkat pengawasan masyarakat akan semakin besar 

pula. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah diharapkan dapat 

menanggung biaya pengawasan yang tinggi dalam memenuhi tuntutan transparansi 

dari masyarakat (Pratama et al., 2015). Salah satunya yaitu dalam melakukan 

publikasi laporan keuangan melalui situs web resmi masing-masing. Pengungkapan 

informasi pada website merupakan salah satu media yang ekonomis dan efisien 

untuk mengimbangi pengawasan yang dilakukan. Pratama et al., 2015; Rahim & 

Martani, 2016 dalam penelitiannya mengemukakan bahwa salah satu faktor yang 

memiliki pengaruh positif terhadap pelaporan keuangan yakni Ukuran Pemerintah 

Daerah. Disusul penelitian lain oleh Azis & Hapsari, 2020; Hardiningsih et al., 

2021; Simbolon & Kurniawan, 2018; Susiyah et al., 2017 yang mengemukakan hal 

serupa bahwa Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan laporan keuangan melalui website. 

 Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Anggara & Cheisviyanny, 2020; 

Feriyanti et al., 2016; Khasanah & Rahardjo, 2014; Putri & Arza, 2019 

dikemukakan bahwa faktor tingkat ketergantungan pemerintah berpengaruh 

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Atas dana 

yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah akan 

memberikan dorongan untuk melakukan penyampaian informasi lebih terkait 

pengelolaan keuangan. Transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan 
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keuangan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas dana yang diterima 

tidak disalahgunakan (Putri & Arza, 2019). 

 Tidak hanya kedua faktor tersebut, opini audit diduga pula memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan melalui website. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Hardiningsih et al., (2021); 

Istikomah & Mutmainah, (2017); Moehardiono & Yuliati, (2021); Naopal et al., 

(2017); Rahim & Martani, (2016). Opini auditor telah menjadi salah satu indikator 

atas kualitas dari akuntabilitas keuangan atas laporan keuangan yang disusun oleh 

pemerintah daerah. Apabila opini auditor yang diterima oleh pemerintah daerah 

adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pemerintah daerah tersebut akan 

cenderung melakukan publikasi laporan keuangan pemerintah melalui internet. 

Publikasi dilakukan dalam tujuan untuk menunjukkan sinyal kualitas pengelolaan 

keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan (Istikomah & Mutmainah, 

2017). 

 Penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 

melalui website resmi masing-masing daerahnya sudah banyak dilakukan. Tentu 

dengan berbagai faktor yang diduga mempengaruhinya dan diperoleh temuan 

maupun kesimpulan yang beragam. Hasil penelitian yang beragam itulah yang 

menjadi celah yang kemudian mendasari kebutuhan pengujian kembali mengenai 

topik serupa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud meneliti kembali tentang 

“Pengaruh Opini Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat 

Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Publikasi Laporan Keuangan 

Melalui Website” dengan populasi penelitian Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau 

Jawa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

penggabungan antara variabel opini audit dengan variabel ukuran pemerintah 

daerah dan tingkat ketergantungan daerah. Populasi penelitian dipilih karena Pulau 

Jawa sendiri telah menjadi daerah sasaran utama bagi para investor. Sepanjang 

periode 2014 – 2018, Pulau Jawa rutin menerima minimal 50 persen dari seluruh 

realisasi investasi nasional (Ahdiat, 2019). Mengutip dari kbr.id, menurut laporan 

terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam kuartal I 2019 
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(Januari – Maret) total realisasi investasi nasional sudah mencapai Rp195,1 triliun. 

Dari jumlah tersebut, Rp109,3 triliun atau 56 persennya mengalir hanya ke Pulau 

Jawa. Melihat data tersebut, daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Pulau 

Jawa sudah seharusnya memiliki tingkat pengawasan yang tinggi karena banyak 

investor yang menginvestasikan aset mereka di Pulau Jawa. Investor tentu 

merupakan pihak berkepentingan (stakeholder) yang membutuhkan Laporan 

Keuangan dalam melakukan pertimbangan serta mengawasi investasinya. Selain 

itu, setiap pemerintah daerah yang melakukan publikasi atas laporan keuangan 

melalui websitenya akan dinilai memiliki akuntabilitas dan transaparansi yang baik 

dalam hal pengelolaan anggaran dan keuangan daerahnya. Oleh karena itu, dengan 

dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan faktor yang 

memiliki kontribusi terhadap tindakan pemerintah daerah dalam mempublikasikan 

laporan keuangannya melalui website resmi masing-masing. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disusun rumusan masalah penelitian 

dalam bentuk pertanyaan yaitu: 

1) Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Publikasi Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah melalui website? 

2) Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap Publikasi Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah melalui website? 

3) Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap 

Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

menguji secara empiris: 

1) Pengaruh Opini Audit terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah melalui website. 

2) Pengaruh Ukuran pemerintah daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah melalui website. 
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3) Pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Publikasi 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi literature yang berkaitan dengan pengaruh 

opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah melalui website. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Regulator sebagai bahan acuan untuk pengembangan regulasi yang 

lebih tegas lagi terkait pentingnya pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah daerah melalui website resmi nya masing-masing sebagai 

pengimplementasian e-Government serta pemanfaatan intenet. 

b) Bagi Pemerintah Daerah sebagai pemahaman agar dapat meningkatkan 

kinerjanya dalam hal pelaporan keuangan yang lebih terbuka dan 

transparan melalui websitenya. 

  


