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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan 

diterbitkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, mendorong pemerintah untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan transparasi dari pengelolaan keuangan negara. 

 Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparasi 

pengelolaan keuangan negara adalah dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan presiden menyampaikan rencana undang-

undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan, 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, laporan keuangan adalah 

bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan 
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realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan 

ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.  

Komponen laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP)  merupakan konsolidasi 

laporan keuangan Kementerian / lembaga negara (LKKL) dengan Laporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara.  

Laporan keuangan Kementerian / lembaga negara (LKKL) merupakan laporan 

keuangan yang disusun oleh Kementerian / lembaga negara yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. 

LKKL disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pasal 32. Standar 

Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 tahun 2010 pasal 1).   

Pemeriksaan LKKL dilaksanakan oleh BPK dalam rangka memberikan 

pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan pemerintah (Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004).  Berdasarkan penjelasan pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 

2004 menyatakan opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified 

opinion), opini tidak wajar (adversed opinion)  dan pernyataan menolak memberikan 

opini (disclaimer of opinion). 
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Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai 

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 1). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan 

BPK, opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004 

sampai dengan tahun 2008 adalah pernyataan menolak memberikan opini, pada 

tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 opini LKPP meningkat menjadi Wajar dengan 

Pengecualian (WDP) dan opini BPK atas LKPP ditahun 2016 dan 2017 memperoleh 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini dari tahun ke tahun 

dapat dilihat pada gambar sebagaimana berikut : 

GAMBAR 1.1  PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LKPP 
 

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi catatan prestasi bagi 

pemerintah. Sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, 

bahwa kondisi keuangan pemerintah pusat 2016 mendapat WTP berdasarkan hasil 

pemeriksaan LKPP 2016 oleh BPK. Opini WTP itu tertinggi dan terbaik untuk 

Sumber : LHP BPK atas LKPP Tahun 2004-2017 (Data olahan). 
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sebuah laporan keuangan untuk pertama kalinya kita mendapatkan. 

(http://ekonomi.metrotvnews.com). 

Dalam  laman http://economy.okezone.com, Ketua BPK, Moermahadi Soerja 

Djanegara, menyampaikan apresiasi kepada Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran 

pemerintah pusat yang telah berupaya melakukan perbaikan. Hasilnya, setelah 12 

tahun sejak LKPP Tahun 2004, ini adalah pertama kalinya pemerintah berhasil 

memperoleh opini WTP atas LKPP. 

Perolehan opini WTP atas LKPP di tahun 2016 dan 2017, diiringi dengan 

peningkatan opini dari laporan keuangan Kementerian / lembaga negara (LKKL) dan 

laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN). Dalam jangka waktu 5 tahun 

terakhir, perkembangan opini laporan keuangan Kementerian / lembaga negara dan 

laporan keuangan Bendahara Umum Negara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

TABEL 1.1  

PERKEMBANGAN OPINI LKKL DAN LKBUN 

Opini 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 65 62 56 74 80 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 19 18 26 8 6 

Tidak Wajar - - - - - 

Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 3 7 4 6 2 

Jumlah Entitas Pelaporan 87 87 86 88 88 

  

Sumber : LHP BPK atas LKPP Tahun 2017 (Data olahan). 
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang beropini WTP 

menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat, 

telah sesuai dengan tata kelola dan praktek pengelolaan keuangan yang baik (best 

practices) serta sesuai dengan ketentuan perundangan. Hal ini juga memberikan 

informasi publik bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. 

(www.kemenkeu.go.id) 

Perolehan opini WTP atas LKPP dan peningkatan opini pada beberapa 

Kementerian / lembaga negara, merupakan hasil dari upaya peningkatan kualitas 

laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.  Peningkatan kualitas laporan 

keuangan tersebut, dilakukan dengan perbaikan dalam penyusunan dan 

menindaklanjuti temuan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam Penjelasan 

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Pasal 16 ayat 1, kriteria kewajaran penyajian 

laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK didasarkan pada kesesuaian dengan 

standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.  

Disaat pemerintah mendapatkan opini WTP atas LKPP dan beberapa 

Kementerian / lembaga negara memperoleh peningkatan opini atas LKKL, di 

pertengahan tahun 2017 terdapat sebuah fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) 

yang dilakukan KPK terhadap  auditor dan staff dari BPK dan beberapa pegawai dari 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan 

perolehan status WTP di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi sebagaimana dilansir pada laman www.seruji.co.id. 

http://mercubuana.ac.id/
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Dalam laman www.nasional.tempo.co, menjelaskan bahwa tim KPK 

mengamankan Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito dan untuk keamanan 

barang bukti, dilakukan penyegelan di sejumlah ruangan. Di BPK disegel 2 ruangan 

yaitu di ruang ALS dan RS sedangkan di Kementerian Desa ada 4 ruangan yang 

disegel yaitu di 2 ruangan JBP, ruang biro keuangan dan ruangan SUG (Sugito). 

Latar belakang kasus suap ini berkaitan dengan audit BPK pada Maret 2017 untuk 

anggaran 2016 pada Kementerian Desa dalam rangka memperoleh opini WTP (Wajar 

Tanpa Pengecualian).  

Fenomena perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP dari BPK 

setelah 12 tahun proses penyusunan laporan keuangan, dan meningkatnya perolehan 

opini pada Laporan Keuangan Kementerian / lembaga negara serta terjadinya Operasi 

Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap pejabat Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperoleh opini WTP di tahun 2017, 

mendorong peneliti tertarik untuk membahas penerapan standar akuntansi 

pemerintahan, sistem  pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundangan-undangan terhadap  kualitas laporan keuangan kementerian / lembaga 

negara.  

Faktor pertama dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi 

pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan 

(Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Menurut Ningtyas (2015), Standar 

Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan 
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penyajian laporan keuangan dan diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan yaitu dalam meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, 

relevansi, dan keandalan laporan keuangan.  

Faktor kedua dalam penelitian ini  adalah penerapan sistem pengendalian intern. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral secara terus 

menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.  

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan 

mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan 

dan pendeteksian penggelapan / fraud (Armel, 2016).  Sedangkan menurut Saputra 

(2015) pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam 

mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, 

serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. 

Faktor ketiga dalam penelitian ini adalah Kepatuhan atas Peraturan Perundang-

Undangan. Peran kementerian / lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif 

dalam struktur kenegaraan, sehingga kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan 

merupakan faktor penting yang memperlihatkan kesediaan pengelola keuangan 

kementerian / lembaga negara untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, dimana 

Kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu kriteria BPK 
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dalam memeriksa kewajaran dalam penyajian laporan keuangan 

kementerian/lembaga. 

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian serupa yang dilakukan oleh Saputra 

(2015). Namun demikian konteks dan skala penelitian ini berbeda. Penelitian ini 

dilakukan pada Kementerian / lembaga negara dan menggunakan data sekunder untuk 

periode tahun 2016 dan 2017. Sedangkan penelitian Saputra (2015) dilakukan pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar untuk laporan keuangan 

pemerintah daerah Kabupaten Kampar periode tahun 2012 dan 2013. Meskipun ada 

perbedaan mendasar, penelitian Saputra (2015) tetap relevan untuk mejadi rujukan 

dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa 

standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

Sejumlah penelitian terdahulu di berbagai konteks yang berbeda memperlihatkan 

hasil yang sama dengan penelitian Saputra (2015). Yunita (2015) meneliti kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Dumai untuk periode laporan keuangan tahun 2012. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal berpengaruh 

positif terhadap kualitas  laporan keuangan. Sementara itu, Sudiarianti, Ulupui dan 

Budiasih (2015) meneliti kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Tabanan untuk laporan keuangan tahun 2013. Hasilnya menyatakan bahwa penerapan 

sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.  
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Lebih lanjut, Ningtyas (2015) meneliti di 4 (empat) SKPD pada Kabupaten 

Sidoarjo tahun 2014. Hasilnya menyatakan bahwa semakin baik penerapan standar 

akuntansi pemerintah, semakin baik kualitas Laporan Keuangan. Hal serupa 

diperlihatkan oleh Armel (2016) yang meneliti kualitas laporan keuangan SKPD di 

lingkup Pemerintah Daerah Kota Dumai. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan 

standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Demikian juga Adhitama (2017) 

yang meneliti kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang 

dilakukan pada Kabupaten Ogan Ilir untuk laporan keuangan tahun 2015. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah, dan sistem 

akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan 

pemerintah.  

Hasil yang berbeda, terdapat pada penelitian yang dilakukan Alfiani, Rahayu, dan 

Nurmbaiti (2017) yang meneliti laporan keuangan kabupaten dan kota di Provinsi 

Jawa Barat, Pamungkas (2018) yang meneliti laporan keuangan pemerintah daerah di 

seluruh Indonesia untuk periode tahun 2015 dan 2016 dan Fidiana (2018) yang 

meneliti laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur.  

Penelitian Alfiani, Rahayu, dan Nurmbaiti (2017) menyatakan bahwa sistem 

pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak 

berpengaruh terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian Fidiana (2018) menyatakan 

bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap laporan keuangan tetapi 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap 
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laporan keuangan.  Sedangkan Pamungkas (2018) menunjukkan bahwa standar 

akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap opini audit / kualitas atas laporan 

keuangan pemerintah daerah, tetapi sistem pengendalian internal dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit / 

kualitas atas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Keseluruhan penelitian terdahulu dilakukan pada setting pemerintah daerah. 

Sehingga memiliki konteks yang berbeda dengan setting penelitian ini, yang 

dilakukan pada kementerian / lembaga negara.  

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul “Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada 

Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian / 

Lembaga Negara”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari fenomena yang ada, dan dikaitkan dengan kriteria BPK dalam 

memeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 

kementerian / lembaga negara, maka rumusan permasalahan dari penelitian Pengaruh 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan 

Kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Kementerian / lembaga negara (LKKL) adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Kementerian / lembaga negara (LKKL)? 

2. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Kementerian / lembaga negara (LKKL)? 

3. Apakah Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan berpengaruh terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Kementerian / lembaga negara (LKKL)? 

 

C. Tujuan Penelitian Dan Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian / lembaga 

negara (LKKL). 

2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan Sistem Pengendalian 

Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian / lembaga negara 

(LKKL). 

3. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh Kepatuhan atas Peraturan 

Perundang-undangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian / 

lembaga negara (LKKL). 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi yang positif sehingga dapat menjadi salah satu referensi dalam penerapan 

dan pengambilan kebijakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian / 
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Lembaga Negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang 

akademik sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang 

sekaligus sebagai bahan edukasi bagi masyarakat terkait dengan kualitas laporan 

keuangan kementerian / lembaga negara.  
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