
BAB I 

PENDAHULUAN 

I .I  Latar Belakang 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Bab 1, Bagian Pertama Pasal 1 

tentang ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalamr angka 

penyelengarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut. Selanjutnya dalam Bagian Ketiga Pasal 4 menyebutkan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk 

masyarakat.   

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas (SAK.2015). Menurut Standar Akuntansi 

Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2015,tujuan laporan 

keuangan adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Bagi pengguna Laporan 

Keuangan sangat penting apabila seorang akuntan dapat menyajikan informasi 

yang relevan dan handal. Pengguna laporan tersebut antara lain adalah 



pemerintah, calon investor, investor, kreditur, debitur, karyawan, masyarakat serta 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

Agar dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan, Kualitas 

laporan keuangan merupakan tolak ukur baik atau tidaknya laporan tersebut dan 

dipengaruhi oleh banyak factor, baik dari sisi input maupun proses, laporan 

keuangan yang dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan melalui prosedur 

yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. 

Predikat laporan keuangan yang baik adalah mendapat opini yang Wajar 

Tanpa Pengecualian ( WTP ). Laporan keuangan yang baik akan menghasailkan 

rekomendasi perbaikan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi 

lebih dapat diandalkan kesesuaianya dengan Standar Akuntansi pemerintahan 

yang berlaku . 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan Peraturan 

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Lporan keuangan 

Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah Terdiriatas Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD), 

yang ditetapkan dengan laporan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang SAP yang 

berbasis akrual serta UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah darah 

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Tabel 1.1 

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Sukabumi 

Tahun 2010-2015 



 

 

 

 

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

Dapat dilihat bahwa kondisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

dari tahun 2010 sampai ke tahun 2014 semakin membaik ,akan tetapi opini Wajar 

Dengan Pe3ngecualian (3) masih lebih besar dibandingopini Wajar Tanpa 

Pemgecualian (2). Oleh karena itu, Pemerintah daerah masih perlu meningkatkan 

kompetensi dan profesionalitas dalam menyajikan suatu Laporan Keuangan yang 

Wajar Tanpa Pengecualian merupakan gambaran dan hasil dari pertanggung 

jawaban keuangan yang baik. 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik, tentunya harus memiliki SDM 

yang kompeten, untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah yang 

berkualitas. Begitu juga entitas pemerintah ,untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas dibutuhkan SDM yang baik dari sudut pendidikan, pemahaman 

,dan kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan . 

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang 

Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga Pegawai Negeri 

Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien 

Opini audit 
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(keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003). kompetensi merupakan factor 

penentu bagi seseorang untuk menapilkan kinerja yang terbaiknya . 

Profesionalitas juga menjadi syarat utama seorang auditor. Profesional 

adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan 

protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai 

upah atas jasanya. (Wikipedia). Dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan 

auditor akan semakin terjamin untuk menghasilkan kertas kerja pemeriksaan atas 

Laporan keuangan  sehingga laporan keuaangan tersebut akan bersifat material 

yang baik.  

Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang 

semakin luas, auditor harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas 

organisasi modern. Menurut Evi (dalam Ayu Anggara: 2015), Profesionalitas 

mensyaratkan tiga hal utama, yaitu keahlian, pengetahuan, dan karakter, 

sedangkan menurut Arens (dalam Ayu Anggara dengan: 2015), didefinisikan 

sebagai suatu tanggung jawab untuk berprilaku lebih dari sekedar memenuhi 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, dan lebih dari sekedar memenuhi 

Undang-Undang dan peraturan masyarakat. 

Adapun dari penelitian terdahalu mengenai profesionalitas dan kompetensi 

auditor : 

1. Penelitian oleh Deny (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Kompetensi 

SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditemukan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Gaji


hasil bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. 

2. Penelitian oleh Acep (2017) Supiani yang meneliti tentang Pengaruh 

Pendidikan, Pengalaman ,dan Profesionalisme Auditor Inspektorat 

terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditemukan hasil 

bahwa Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Dari berbagai uraian diatas maka peniliti tertarik untuk mengambil 

variabel dependen  profesionalitas dan kompetensi auditor terhadap variabel 

independen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul “Pengaruh Profesionalitas dan Kompetensi Auditor 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi” 

. 

 

 

 

 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

1. Laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan Standar Akuntansi       

Pemerintah. 



2. Laporan Keuangan yang disajikan masih belum memenuhi karakteristik 

andal, relevan ,dapat dibandingkan, dan dapat dipahami . 

3. Masih terdapat pegawai yang bukan lulusan Akuntansi disetiap SKPD. 

4. Masih terdapat kelemahan dari sejumlah SDM terkait dengan pengelolaan 

Laporan Keuangan. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengangaruh profesionalitas terhadap kualiltas laporan 

keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi ? 

2. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor Auditor terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi ? 

3. Bagaimana pengaruh Profesionalitas dan kompetensi Aditor terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi  ? 

 

 

1.3     Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3 .1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 



1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalitas auditor terhadap kualitas 

laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas 

laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi 

3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalitas dan kompetensi auditor 

terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan dua macam kegunaan , yaitu kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dalam pengembangan ilmu Audit serta 

memperluas wawasan yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi 

dan profesionalisme terhadap auditor terhadap kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Daerah Sukabumi. 

 

b. Kegunaan Praktis  

Memberikan tambahan pemahaman mengenai faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. 

 



 


