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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang 

diperlukan untuk menegelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu 

sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi hal ini dinyatakan oleh 

American Accounting Association (AAA)  dalam buku Akuntansi Sektor Publik 

V. Wiratna (2015:2). Organisasi sektor publik di Indonesia seperti perusahaan 

milik Negara/Daerah, dan berbagai organisasi lainnya seperti Yayasan, Rumah 

sakit, Puskesmas dan lainnya dalam waktu yang relatif singkat telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar 

terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. 

Salah satu bentuk akuntansi sektor publik dibidang kesehatan yang ada 

dikalangan masyarakat setempat saat ini seperti Puskesmas. Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya 

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya ( Permenkes No.75 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 ).  

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban dalam hal penyelenggaraan kegiatan 

puskesmas, seperti tugas pejabat keuangan yang ada di puskesmas yaitu dengan 

merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan 
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akuntansi dan penyusunan laporan keuangan ( Permendagri No. 79 Tahun 2018 

pasal 10 ayat 1 huruf a dan i ). 

Instansi pemerintahan sektor publik khususnya dinas kesehatan saat ini 

sedang melaksanankan tugas pembaharuan terhadap puskesmas untuk siap 

menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 

dalam pola keuangan daerah pada umumnya ( Permendagri No.79 Tahun 2018 

pasal 1 ayat 1).  

Fleksibilitas adalah keleluasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan 

menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permendagri No.79 Tahun 2018 

pasal 1 ayat 2). 

BLUD merupakan bagian dari pengelolaan daerah, BLUD bertujuan untuk 

memberikan layanan umum secara lebih efektif, efesien, ekonomis, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan. Sumber daya BLUD 

terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai. Di dalam pejabat pengelola seperti 

adanya pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Pejabat keuangan 

bertanggungjawab dibidang keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas untuk pemangku kepentingan. 

Laporan keuangan merupakan hal penting yang bisa memberikan informasi 

yang jelas tentang aktivitas suatu entitas dalam suatu periode akuntansi 
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(SAK:2015). Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan hal ini di sampaikan dalam Standar Akuntansi Keungan 

yang di keluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia 2015. 

Kualitas dalam penyusunan laporan keuangan sangat diperhatikan. 

Penyusunan laporan keuangan diperlukan suatu sistem yang dapat menjadi acuan 

dan pedoman yang menjamin atas suatu pelaporan. Tujuan dari Akuntansi Sektor 

publik yaitu menghasilkan laporan keuangan yang bekualitas. Laporan keuangan 

yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami ini 

disampaikan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). 

 Pembuatan laporan keuangan di sektor pemerintahan suatu bentuk kebutuhan 

transparan, syarat pendukung adanya akuntabel keterbukaan pemerintah atas 

aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan 

keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang 

terdiri atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar 

Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus 
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Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

yang diterapkan dalam lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah adalah standar akuntansi 

pemerintah (SAP) berbasis akrual, jika menurut peraturan perundang-undangan 

satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 

Tahun 2010).  

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual yaitu mengakui 

pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis 

akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBN/APBD (Novia 

Widya,jurnal.id/blog/2017). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan 

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah termasuk entitas sektor publik 

seperti rumah sakit, dan puskesmas-puskesmas yang sudah berstatus Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Entitas atau lembaga pemerintah yang berstatus BLUD wajib menyusun 

laporan keuangannya seperti laporan keuangan neraca, realisasi anggaran, dan 

catatan atas laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

agar laporan keuangan dapat lebih mudah di pahami, memiliki relevansi dan 

memiliki daya banding yang tinggi ( Permendagri No. 61 Tahun 2007 ). 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik, tentunya harus memiliki Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang kompeten, guna menghasilkan sebuah laporan 

keuangan yang berkualitas. Begitu juga entitas pemerintah, untuk menghasilkan 
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laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan. Berdasarkan latar 

belakang dengan didukung oleh pendidikan yang sesuai maka kebutuhan dalam 

hal ini tentunya pendidikan di bidang akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut di 

perlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. 

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat didefinisikan sebagai seseorang yang 

memiliki berbagai keunggulan berupa kemampuan, keterampilan, dan keahlian 

terkait serta profesionalisme yang diekspresikan dalam sikap dan perilaku yang 

didominasi oleh hal-hal yang sangat bermanfaat bagi dirinya maupun bagi 

lingkungannya (Eman Suherman, 2013:5). Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

baik diperlukan suatu Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

mengimplementasikan perencanaan, penyusunan dan pengembangan manusia 

sebagai sumber daya. Di dalam pemerintahan itu sendiri, selain harus sesuai 

standar yang berlaku sumber daya manusia  (SDM) harus kompeten dan mampu 

memberikan manfaat atas penyusunan laporan keuangan pemerintah yang 

mengandung informasi yang bermanfaat berdasarkan kebutuhan seperti 

mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu entitas dalam satu periode, 

maka dari itu kompetensi sumber daya manusia (SDM)  itu sangat mendukung 

untuk penerapan SAP berjalan efektif. 

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu proses tingkat 

kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaannya dengan benar dan 

kemampuan dalam memiliki keunggulan yang didasarkan pengetahuan, 
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keterampilan dan sikap. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan 

terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu (Hasibuan, 

2017:244). Maka dari itu, kompetensi sumber daya manusia mendasari seseorang 

mencapai kinerjanya dengan sangat baik dalam pekerjaannya dan mampu 

memberikan pengaruh kualitas laporan keuangan untuk entitas atau lembaga yang 

berkepentingan. 

Masalah yang dihadapi dari salah satu tempat penelitian yang akan penulis 

lakukan pada Puskesmas Cilograng yang berada di kabupaten Lebak Banten 

meliputi masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengelola 

administrasi dan keuangan puskesmas yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, 

baik dari segi kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun dari segi kuantitas 

yang akhirnya berakibat pada masih rendahnya kualitas laporan keuangan yang 

dihasilkan untuk pemangku kebutuhan. Keuangan dan administrasi puskesmas 

sebaiknya dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi dibidang akuntansi atau administrasi agar realisasi dari laporan 

keuangan yang berkualitas akan dihasilkan dan dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai standar yang diberlakukan. Berikut data pendidikan terakhir dan jabatan 

yang dilakukan oleh pekerja yang terdapat pada salah satu puskesmas 

dikecamatan Cilograng Lebak Banten. 

Tabel 1.1 

Data Kepegawaian Puskesmas Cilograng 

 

No Nama Pendidikan Jabatan 

  1 H.Agus Bukhori 

Muslim 

S.Kep Bendahara JKN dan 

Bendahra Penerimaan Kas 
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2 Evi Marlia Herti Amd.Keb Bendahara BOP 

3 Ai Sopariah Amd.Keb Bendahara Pengeluaran kas 

4 Lisna Amd.Keb Bendahara satu pintu 

5 Eva Dirgantini Amd.Kep Kasir 

6 Anggi Dwi Priyana Amd.Kep Kasir 

7 Siti Nurhasanah Amd.Kep Kasir 

8 Andang Saelesmana S.E Administrasi 

9 M.solihin SMA Administrasi 

10 Andri July S.kep Administrasi 

 

Berdasarkan data tersebut bahwa kompetensi atau tingkat pendidikan 

terakhir bagian keuangan dan administrasi di puskesmas sebagian besar berasal 

dari keperawatan dan kebidanan, hal itu bisa menjadi salah satu faktor 

kurangnya pemahaman dibidang keuangan atau akuntansi pemerintahan yang 

bisa menyebabkan rendahnya laporan keuangan yang dihasilkan karena pada 

dasarnya kemampuan dan pendidikan mereka bukan dari bidang yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan atau dalam bidang akuntansi dan keuangan. 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa orang 

dengan berbeda-beda tempat penelitan : 

Tabel 1.2 

Daftar penelitian Terdahulu 

 

No Judul (Peneliti, tahun) Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Pengaruh Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan. 

(Arif Ardi Kusumah,2014) 

bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan 

2 variabel 
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2. Ketersediaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama dalam Era Jaminan 

Kesehatan Nasional. 

(Mujiati dan Yuyun 

Yuniar,2016) 

belum seluruhnya memiliki 

SDM kesehatan sesuai 

Permenkes RI Nomor 75 

tahun 2014, namun Dokter 

umum Bidan dan Perawat 

telah tersedia diseluruh 

puskesmas meskipun 

dengan jumlah yang masih 

kurang. 

Tempat 

Penelitian, 

Variabel X2 

dan Variabel 

Y. 

3. Pengaruh Kompetensi 

Sumber Daya Manusia, 

Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, 

dan Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah Terhadap Kualitas 

laporan Keuangan 

pemerintah Daerah Provinsi 

DIY. 

(Putriasri Pujanira,2017) 

Kompetensi Sumber daya 

Manusia, Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, 

dan Penerapan sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah secara bersama-

sama berpengaruh positif 

terhadap Kualitas Laporan 

keuangan Pemerintah 

Daerah DIY. 

Tempat 

Penelitian 

4. Pengaruh Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah 

(SAP) Berbasis Akrual dan 

Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

(Kurnia Rahma, 2018) 

Penerapan standar akuntansi 

pemerintah berpengaruh  

signifikan, tetapi variabel 

sistem akuntansi keuangan 

daerah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerntah daerah 

Tempat 

Penelitian 

dan Variabel 

Y 

 

Berdasarkan penomena yang terjadi dan penelitian terdahulu peneliti ingin 

mengkaji ulang hasil penelitian tersebut dengan tempat penelitian yang berbeda. 

Oleh sebab itu, peneliti perlu mencari bukti empiris terhadap kompetensi SDM 

dan Penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan di Puskesmas Cisolok 

Kabupaten Sukabumi, Puskesmas Cilograng dan Puskesmas Panggarangan 

Kabupaten Lebak Banten. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “ PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA 



9 
 

MANUSIA DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH 

TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS “ 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam peraktiknya di Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang menempati tugas di bidang Administrasi dan keuangan 

masih dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang tentunya kurang 

kompeten dalam bidang Akuntansi, karena biasanya di Puskesmas di 

mayoritaskan sumber daya manusia seperti Bidan dan Perawat, maka dari itu yang 

melaksanakan tugas dibidang Akuntansi dilakukaan oleh Sumber Daya Manusia 

tersebut, yang tentunya akan mempengaruhi terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) atau perangkat 

Puskesmas dibidang pengeleloaan keuangan atau akuntansi. 

2. Laporan keuangan yang belum sepenuhnya berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) yang berlaku. 

3. Bagian pengelolaan keuangan puskesmas belum sepenuhnya memahami 

mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk prosedur dan 

pencatatan pelaporan keuangan puskesmas. 

4. Pengelolaan keuangan puskesmas yang belum dikelola dengan baik menjadi 

penghambat didalam kegiatan dan didalam pembuatan laporan keuangan 

yang berkualitas. 
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5. Penempatan pegawai atau bagian administrasi keuangan puskesmas yang 

belum sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan. 

6. Kesiapan puskesmas tersebut dalam menghadapi ketentuan untuk menjadi 

BLUD. 

1.3 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah kompetensi sumber 

daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan yang di sajikan puskesmas.. 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis uraikan, 

maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh 

terhadap kualitas laporan Keuangan pada Puskesmas Cisolok Kabupaten 

Sukabumi, Puskesmas Cilograng dan Puskesmas Panggarangan Kabupaten 

Lebak Banten? 

2. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh 

terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Puskesmas Cisolok Kabupaten 

Sukabumi, Puskesmas Cilograng dan Puskesmas Panggarangan Kabupaten 

Lebak Banten? 

3. Bagaimanakah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar 

akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Puskesmas 

Cisolok Kabupaten Sukabumi, Puskesmas Cilograng dan Puskesmas 

Panggarangan Kabupaten Lebak Banten? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian yang ingin 

ditetapkan dalam masalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kualitas laporan keuangan pada Puskesmas Cisolok Kabupaten Sukabumi, 

Puskesmas Cilograng dan Puskesmas Panggarangan Kabupaten Lebak 

Banten. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan 

terhadap kualitas laporan keuangan pada Puskesmas Cisolok Kabupaten 

Sukabumi, Puskesmas Cilograng dan Puskesmas Panggarangan Kabupaten 

Lebak Banten. 

3. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia dan standar akuntansi 

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Puskesmas Cisolok 

Kabupaten Sukabumi, Puskesmas Cilograng dan Puskesmas Panggarangan 

Kabupaten Lebak Banten. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan 

penelitian, maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

diantaranya: 
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a. Pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk 

mengembangkan ilmu akuntansi pemerintahan dalam bidang 

pemerintahan sektor publik khususnya dalam bidang kesehatan, agar 

ilmu yang dikembangkan bisa lebih mudah dipahami dan diterapkan 

secara lebih efektif dan efesien oleh pemerintahan sektor publik dalam 

bidang kesehatan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut tentang kualitas laporan keuangan puskesmas dan dapat 

mengembakan kedalam faktor lain yang terkait dengan penelitian ini. 

c. Bagi penulis 

Sebagai tambahan dan wawasan keilmuan pengetahuan mengenai 

akuntansi pemerintah khususnya dalam bidang kesehatan pada 

puskesmas mengenai laporan keuangan pemerintah beserta standar 

akuntansi yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur pengelolaan laporan keuangan puskesmas. 

d. Bagi Tempat Penelitian 

Agar mengetahui sejauhmana kesiapan mereka dalam menghadapi 

puskesmas menjadi BLUD yang nantinya akan sangat berguna dan 

membantu. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah 

dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
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b. Sebagai bahan masukan didalam pengambilan keputusan kemajuan 

puskesmas, bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggara 

puskesmas terutama dalam bidang akuntansi dan penerapan SAP supaya 

lebih efektif dan efesien sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. 

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga lainnya untuk 

menyelenggarakan pendidikan, pelatihan mengenai kompetensi SDM 

bidang akuntansi dan penyuluhan mengenai standar pelaporan keuangan 

puskesmas dalam rangka pembinaan terhadap puskesmas. 


