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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang berbeda 

dengan sektor swasta. Organisasi sektor publik disebut sebagai entitas ekonomi 

karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan 

sangat besar (Deddi Nordiawan, 2006:1). Organisasi sektor swasta adalah suatu 

organisasi yang segala kegiatannya tidak dikuasai oleh pemerintah. Terdapat 

beberapa perbedaan antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor 

swasta.  

Deddi Nordiawan (2006:3) mendefiniskan perbedaan sektor publik dengan 

perusahaan adalah sebagai berikut :  

Tujuan sektor swasta untuk mencari laba atau keuntungan, sedangkan 

organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan. 

Sumber pendanaan organisasi sektor swasta didanai melalui hasil operasional 

perusahaan, investasi dan para pemegang saham, sedangkan organisasi sektor 

publik sumber pendanaannya melalui sumbangan atau donasi yang bersifat 

sukarela. Organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah harus 

melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bagi 

perusahaan sektor swasta bisa memilih aktivitas mana yang akan dilakukan atau 

produk apa yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung rugi. 

 

Menurut perkembangannya, organisasi sektor publik mengalami beberapa 

fase yang mengakibatkan terjadinya perubahan. Sejak awal 1990-an paradigma 

pemerintahan di berbagai negara bergeser dari pemerintahan formal (ruling 

government), menuju ke tata pemerintahan yang baik (good government) dalam  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
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rangka menempatkan admisitrasi pemerintahan menjadi lebih baik (Bastian, 

2006:3).  

Deddi Nordiawan (2006:4) mendefinisikan Perkembangan sektor publik 

sebagai berikut : 

Perkembangan sektor publik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran 

pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang sangat 

besar dan dominan di negara ini. Terjadinya reformasi di banyak negara 

khususnya di Indonesia juga berdampak pada perkembangan akuntansi sektor 

publik. Tuntutan agar pemerintah dikelola secara professional dan efisien 

membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk 

senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan 

pelayanan terbaik, secara transparan dan berakuntabilitas. 

  

Perkembangan lainnya dari sektor publik menurut Azhar (2008), sebelum era 

otonomi daerah diberlakukan, sumber daya keuangan pemerintahan lokal ataupun 

daerah tergantung pada kemampuan keuangan pusat yang dialokasikan dalam 

wujud tunjangan dan bantuan-bantuan keuangan untuk daerah guna membiayai 

pengembangan dan jabatan dalam pemerintahan daerah. Pada awal tahun 1996-

1997 saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, pemerintah pusat melepaskan 

sebagian wewenang pengelolaan keuangan dari pemeritah pusat ke pemerintah 

daerah. Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat 

membiayai pembangunan daerah dan pelayanan publik dengan pengelolaan 

keuangannya sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 

pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 

persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada 
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daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 

daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena 

itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar 

tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, 

dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai 

pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan.  

Agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya pelaporan 

keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Perubahan era Orde Baru ke 

era Reformasi menuntut pelaksanaan akuntabilitas publik dalam melaksanakan 

setiap aktivtas kemasyaraktan dan pemerintahan. Oleh karena itu, model 

pelaporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban, mulai 

dirancang dan diterapkan (Bastian, 2006 : 74). Bentuk dan penyusunan laporan 

keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, 

system pemerintahan suatu negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistiem 

anggaran negara. Keempat faktor tersebut mempengaruhi karakteristik akuntansi 

sektor publik. Akibatnya, laporan keuangan sektor publik dapat dibedakan dengan 

laporan keuangan swasta. 

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan 

pada suatu periode yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan dan bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan perlu diaudit terlebih dahulu 

serta dilampiri dengan pengungkapan (Wulandari, 2009) yang memadai agar 

mudah dipahami dan tidak terjadi salah intepretasi. Pengungkapan dalam laporan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi
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keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib 

(Mandatory Disclosure) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh 

standar akuntansi yang berlaku (Naim dan Rakhman, 2000) dalam (Suhardjanto et 

al., 2011), sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas yang 

diberikan oleh suatu manajemen untuk memberikan informasi akuntansi dan 

informasi lainnya sebagai tambahan. 

Standar pengungkapan wajib yang digunakan dalam organisasi sektor publik 

adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan sesuai 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 (Djoko Suhardjanto dan Rena Rukmita, 

2011). SAP merupakan persyaratan yang memiliki keukuatan hukum (Bastian, 

2005). Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.24 tahun 2005 

pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK). Kesesuaian format penyusunan dan penyampaian laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, akan mencerminkan kualitas, 

manfaat, dan kemampuan laporan keuangan itu sendiri (Suhardjanto, Rusmin, 

Mandasari, dan Brown, 2010). 

Mardiasmo (2002) dalam buku Deddi Nordiawan (2006) menyebutkan tujuan 

dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut : 

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship) 

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and 

Retrospective Reporting) 

3. Perencanaan dan Informasi Otoritas (Planning and Authorization 

Information) 

4. Kelangsungan Organisasi (Viability) 
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5. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

6. Sumber Fakta dan Gambaran (Source of Facts and Figures) 

 

Pengungkapan wajib dalam neraca pemerintah daerah tahun 2007 sebesar 

10,49 atau 30,85% dengan nilai maksimum sebesar 55,88% (Kabupaten Sinjai) 

dan nilai minimum 14,70% (Kota Sukabumi). Hasil tersebut didapatkan dari hasil 

olah data statistika dalam penelitian Djoko Suhardjanto dan Rena Rukmita (2011). 

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib pemerintah 

daerah di Indonesia masih sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah daerah belum taat terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Fokus pada penelitian ini yaitu kelengkapan pengungkapan wajib akun-akun yang 

terdapat pada neraca yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

berlaku. Neraca mendapat perhatian penting karena merupakan laporan yang 

memberikan gambaran utuh dari suatu entitas (pemerintahan daerah) pada suatu 

titik waktu (Bastian, 2006:432).  

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hasil penelitian Djoko Suhardjanto dan Rena 

Rukmita (2010) menyatakan bahwa kepatuhan pengungkapan wajib laporan 

keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

daerah. Karakteristik adalah ciri – ciri khusus yang mempunyai sifat khas 

(kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu 

dengan sesuatu yang lain (Poerwadarminta, 2006) dalam Rena Rukmita (2010). 

Dengan demikian, karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus 

yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan 
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membedakannya dengan daerah lain. Karakteristik pemerintah daerah dapat 

berupa ukuran daerah, kesejahteraan, functional differentiation, umur daerah, latar 

belakang pendidikan kepala daerah, leverage daerah, dan intergovernmental 

revenue (Suhardjanto et al., 2011).  Pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa 

karakteristik daerah, yaitu ukuran daerah (size), jumlah SKPD, status daerah, 

lokasi pemerintah daerah, dan jumlah anggota DPRD mempengaruhi kepatuhan 

pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. 

Pada penelitian ini karakteristik pemerintah daerah yang digunakan adalah ukuran 

daerah (size), jumlah satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan status daerah. 

Hasil penelitian Ramya Atyanta (2010) menunjukkan bahwa pada tahun 

2010, dari 39 pemerintah daerah Jawa Timur (1 pemprov, dan 38  pemkab/kota), 

sebanyak 32 kabupaten/kota memperoleh opini Wajar Dengan  Pengecualian 

(WDP). Enam pemkab/pemkot, dan pemprov memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). Satu kabupaten/kota mendapat opini Tidak Memberikan 

Pendapat (TMP) dan tidak ada yang mendapat opini Tidak Wajar (TW).  

Diketahui bahwa masih sedikit LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada  tahun 

2010 yang mendapat opini WTP. Berdasarkan Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan 

Semester menunjukkan bahwa salah satu Kabupaten di Jawa Timur tidak  pernah 

mendapatkan opini WTP hingga tahun 2012. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Djoko 

Suhardjanto dan Rena Rukmita (2011). Perbedaannya adalah tidak menggunakan 

variabel kontrol. Ukuran daerah (size), jumlah SKPD, dan status daerah sebagai 

proksi dari karakteristik pemerintah daerah Jawa Timur pada Kabupaten/Kota di 
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Jawa Timur tahun 2010-2012. Ukuran (size) merupakan salah satu elemen dari 

struktur organisasi (Patrick, 2007). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

merepresentasikan diferensiasi fungsional di pemerintah Indonesia (Suhardjanto, 

et al., 2011). Status daerah merupakan suatu pengakuan nasional sebuah daerah 

sebagai suatu kabupaten atau kota (Suhardjanto, et al., 2011). Teori yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah teori kekuasaan (Authority) dalam 

pertanggungjawaban publik, karena dalam penerapannya segala aktivitas yang 

terjadi dalam organisasi sektor publik  bergantung pada wewenang pusat dan 

harus transparan. Organisasi sektor publik wajib melaporkan pertanggungjawaban 

laporan keuangannya kepada masyarakat. 

Dalam organisasi sektor publik, yang dimaksud pertanggungjawaban 

adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keptusan dari para pemimpin atau 

pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan 

(stakeholder) serta masyarakat. Pada organisasi pemerintahan misalnya, 

akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak 

pelaksana (eksekutif). Jika pada perusahaan swasta yang bertindak sebagai 

eksekutif yaitu para manajer dan direktur, maka pada organisasi sektor publik 

yang bertindak sebagai para eksekutif adalah Gubernur, Walikota atau Bupati, 

dan yang bertindak sebagai principal adalah para pengguna laporan keuangan 

pemerintah daerah (LKPD) yang bertujuan dalam pengambilan keputusan. Pada 

prinsipnya, kekuasaan umumnya memberikan berbagai manfaat, karena 

kekuasaan merupakan alat yang berguna untuk mendukung pengikut atau orang-

orang dalam organisasinya.  
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Borgonovi dan Annesi Pessina (1997) dalam buku Deddi Nordiawan 

(2006) menyebutkan pengguna laporan keuangan sektor publik sebagai berikut : 

1. Masyarakat pengguna jasa publik 

2. Masyarakat pembayar pajak 

3. Perusahaan dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan 

publik sebagai input atas aktivitas organisasi 

4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah 

5. Badan-badan internasional 

6. Investor asing dan analis Negara (country analyst) 

7. Generasi yang akan datang 

8. Lembaga negara 

9. Kelompok politik 

10. Manajer publik 

11. Pegawai pemerintah 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, judul penelitian ini adalah “Pengaruh 

Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan 

Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur (Studi 

Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2012).” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

pengungkapan wajib dalam LKPD tahun 2010-2012 ? 

2. Apakah jumlah SKPD berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

pengungkapan wajib dalam LKPD tahun 2010-2012 ? 

3. Apakah status daerah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

pengungkapan wajib dalam LKPD tahun 2010-2012 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh signifikansi ukuran daerah terhadap kepatuhan 

pengungkapan wajib dalam LKPD tahun 2010-2012 
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2. Mengetahui pengaruh signifikansi jumlah SKPD terhadap kepatuhan 

pengungkapan wajib dalam LKPD tahun 2010-2012 

3. Mengetahui pengaruh signifikansi status daerah terhadap kepatuhan 

pengungkapan wajib dalam LKPD tahun 2010-2012 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat 

memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai akuntansi sektor publik, 

perbedaan akuntansi sektor publik dengan sektor swasta serta bentuk laporan 

keuangan pemerintahan. 

2. Bagi lembaga pemerintah daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada 

pemerintah dalam membuat kebijakan akuntansi sektor publik serta 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya good 

governance. 

3. Bagi lembaga pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana dan 

referensi di bidang keuangan, sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian 

selanjutnya yang terkait dan sejenis. 
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penulisan, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang 

menguraikan tentang penelitian terdahulu yang selain menjadi 

rujukan juga menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain 

itu, berisi pula landasan teori yang berkaitan dengan kepatuhan 

pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

dan karakteristik pemerintah daerah yang mendasari penelitian ini, 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, 

batasan penelitian, identifikasi penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan 

sampel, instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan data, 

serta  teknik  analisis data yang digunakan. 

BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis deskriptif, pengujian 

hipotesis dengan menggunakan analisis statistik serta pembahasan 

pada pemecahan masalah.  
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BAB V  PENUTUP  

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian, serta saran-

saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan bagi peneliti 

selanjutnya maupun pihak-pihak yang terkait. 

 


