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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Desa sebagai unit organisasi Pemerintah yang berhadapan langsung 

dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya 

mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di Bidang 

Pelayanan Publik. Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

“Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia”. Dengan 

adanya Undang-Undang desa tersebut, diharapkan Pemerintahan desa menjadi 

mandiri, profesional, efektif, efisien, terbuka serta bertanggungjawab dalam upaya 

meningkatkan pelayanan Publik dan mengatasi kesenjangan pembangunan guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.  

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas 

akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. 

Keuangan Desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
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berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, dikelola dengan 

transparan dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan 

dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis 

mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu 

entitas pada priode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam 

menyajikan laporan keuangan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang 

dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturannya yaitu 

peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi 

pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyusun laporan 

keuangan dalam menanggulangi maslah akuntansi yangbelum diatur dalam 

standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 

keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan para 

pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada 

laporan keuangan yang di susun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang 

merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan 

pemrintah desa atas aktivitas pengelolaan sumberdaya publik transparansi yang 

dimaksudkan terutama dalam hal informasi keuangan dan pengelolaan keuangan 
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yang harus dilakukan dalam bentuk relavan dan mudah dipahami. Pencapaian atas 

suatu transparansi dan akuntabilitas publik dalam pemerintahan desa dengan cara 

menerapkan adanya sebuah sistem akuntansi pemerintah desa yang transparance 

dan accountable sehingga diharapkan dengan adanya sistem akuntansi pemerintah 

desa dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan daerah 

serta digunakan untuk mengambil kebijakan berdasarkan informasi laporan 

keuangan yang di hasilkan jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan 

baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. 

Laporan keuangan yang berkualitas harus mempunyai nilai informasi yang 

berkualitas karena informasi yang berkualitas bermanfaat bagi para pemakai 

adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat bila informasi 

dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal laporan keuangan juga harus 

memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan 

informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat 

yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menurut 

peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang terdiri dari relavan (relevance), 

andal (reability), dan dapat dipahami (understandability) dan dapat dibandingkan 

(comparability).   

Secara formal pemerintah telah menentukan peraturan-peraturan tentang 

membut laporan keuangan baik dan benar, begitupun di daerah seperti di Desa. 

Desa merupakan suatu lembaga pemerintahan daerah yang berhadapan langsung 

dengan masyarakat dengan segala kepentingan dan kebutuhannya mempunyai 
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peranan yang sangat penting. Begitupun dalam mengelola keuangan didesa harus 

benar-benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah disesuaikan 

oleh pemerintah. Indonesia yang telah menetapkan standar akuntansi 

pemerintahannya sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, 

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP). SAP merupakan prinsip – prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. 

Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan 

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman 

aparatur atas penerapan PP NO. 71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi 

Pemerintahan, yakni relavan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Standar akuntansi pemerintah prinsip-prinsip akuntansi  yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah 

Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi 

Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan. Selain Standar Akuntansi Pemerintahan di 

dalam laporan keuangan yang berkualitas diperlukan Sistem Informasi Akuntansi. 
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Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan 

laporan yang di koordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

yang di butuhkan oleh menejemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan 

(Mulyadi,2013). Jadi Sistem Informasi Akuntansi merupakan serangkaian 

prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai 

dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pada suatu 

lembaga yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.  

Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat dioperasikan tanpa menggunakan 

komputer, akan tetapi keterlibatan komputer dalam menangani tugas-tugas 

manusia dalam suatu sistem memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang 

kelancaran sebuah sistem, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat disajikan 

dengan cepat dan tepat waktu. Sistem Akuntansi Informasi di desa biasanya 

disebut SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang merupakan sebuah sistem yang 

dibuat oleh pemerintah untuk mengelola sistem keuangan didesa. 

Dalam tataran desa, pengembangan sistem informasi akuntansi akan 

menyediakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang seragam baik secara 

manual maupun terkomputerisasi  bagi setiap desa. Dimuali dari bagaimana data 

keuangan dikumpulkan, dicatat, dilaporkan, dan di dokumentasikan. Dengan 

adanya sistem, informasi akutansi akan disajikan secara akurat, handal, dan tepat 

waktu sehingga relevansi informasi keuanganbagi para pihak yang berkepentingan 

akan terjaga. Pada akhirnya kualitas laporan keuangan desa pun akan baik. 
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 Mengingat begitu pentingnya sistem informasi akuntansi dalam suatu 

lembaga/organisasi seperti desa maka tidak dapat dibayangkan jika suatu lembaga 

tidak memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai. Lembaga tersebut tidak 

dapat memproses transaksinya secara jelas dan teliti, lalu lembaga tersebut tidak 

akan memproleh informasi yang relavan dan dapat dipercaya yang diperlukan 

untuk dijadikan dasar dalam perngambilan keputusan yang menyangkut aktivitas 

lembaga tersebut.   

Berdasarkan fenomena yang ada dan sumbernya dari masyarakat setempat 

bahwa biasanya laporan keuangan yang ada di desa itu kurang di pahami oleh 

masyarakat dan penyajian laporan keuangan tidak tepat waktu. Jadi berdasarkan 

fenomena yang ada bahwa laporan keuangan  yang di sajikan tidak tepat waktu 

menghambat pencairan-pencairan dana selanjutnya.  

Pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi 

terhadap kualitas laporan keuangan di desa diharapkan mampu menghasilkan 

laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih berkualitas dibandingkan dengan 

sebelumnya, namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa maslah 

menyangkut transpormasi akuntansi dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan fenomena diatas ada beberapa penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rukmi Juwita 2013 

tentang “ Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi dan Sistem Informasi 

Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa ” menyimpulkan bahwa 

implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan 
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signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan 

bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di 

Propinsi Jawa Barat sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 

mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Adapun Penelitian yang dilakukan oleh Berry Wan Saputra 2015, 

“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi 

Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi Standar Akuntansi 

Pemerintah berpengaruh terhadap Kualiatas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil t-hitung 2,701 yang lebih besar dari t-

tabel 2,021. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dibuktikan 

dengan hasil t-hitung (-0,119) yang lebih besar dari t-tabel 2,021.  

Kemudian ditahun 2015 Dini Widyawati , melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) Kabupaten Sidoarjo sudah sangat efektif, sedangkan kualitas 

laporan keuangan daerah kabupaten Sidoarjo pun sudah sangat berkualitas. 

Disimpulkan bahwa efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah 



8 
 

 
 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuagan pemerintah 

daerah. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Perdhiansyah 2016, tentang “ 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Terhadap Kualitas Laporan Keungan Pemerintah ”. Hasil penelitian 

menyimpulkan hasil penelitian Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan kantor BP3TKI Pontianak. Artinya bahwa 

sistem informasi akuntansi telah diolah menggunakan fasilitas sarana yang 

disediakan oleh kantor BP3TKI Pontianak untuk aplikasi-aplikasi agar 

memudahkan dalam pengolahan data untuk mendapatkan kualitas laporan 

keuangan yang baik. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan kantor BP3TKI Pontianak. Artinya  

bahwa standar akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah No. 71 tahun 2010 yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.  

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan  dan Sistem Informasi Akuntansi ini 

sangat berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana pengaruh pernerapan 

standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan di Desa-desa yang ada di Kecamatan Cimanggu Kabuapten 
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Sukabumi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi  Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Desa”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang di atas peneliti mengindentifikasi masalah 

yaitu:  

1. Beberapa Laporan keuangan Desa yang belum sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

2. Di identifikasi belum maksimalnya penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Desa di sebagian Desa yang ada di Kecamatan Cimanggu. 

3. Adanya Keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. 

4. Adanya anggaran-anggaran yang tidak sesuai dengan Laporan 

Pertanggung Jawaban (LPJ). 

5. Diduga Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang Sistem Informasi 

Akuntansi Desa. 

6. Diduga Kurangnya pemahaman aparatur desa tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

1.3. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas 

laporan keuangan Desa ?  
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2. Bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi desa terhadap kualitas 

laporan keuangan Desa? 

3. Bagaimana pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem 

informasi akuntansi desa terhadap kualitas laporan keuangan Desa ?  

1.4.Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin 

dicapai  dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk melihat bagaiamana pengaruh standar akuntansi pemerintahan itu 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa. 

2. Untuk melihat bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi  desa 

terhadap kualitas laporan keuangan Desa . 

3. Untuk melihat seberapa besar pengaruh standar akuntansi pemerintahan 

dan sistem informasi akuntansi desa terhadap kualitas laporan keuangan 

Desa. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Akademisi 
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 Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan 

untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diketahui 

dengan kenyataan yang terjadi. Sedan   gkan bagi dunia akademis, diharapkan 

dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam penelitian selanjutnya, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

 Penelitian ini juga dialakukan untuk memenuhi syarat  akhir sebagai 

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam meraih gelar Sarjana 

Akuntansi ( S.ak ) program studi Akuntansi.  

b. Bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 

 Bagi peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran dan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya, khususnya bagi 

peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh standar 

akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

2. Praktisi 

a. Bagi Desa  

 Bagi pihak dan aparatur desa penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan 

dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pemerintah Daerah. 

Diharapkan  hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran terhadap 
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penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Desa. 

b. Bagi Masyarakat  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisifasi  masyarakat untuk 

lebih kritis dan rasa ingin tahunya untuk mengetahui laporan keuangan didesa nya 

itu lebih baik dan lebih berkualitas. Karena laporan keuangan adalah bentuk  

informasi dari seorang akuntan untuk mendeskripsikan posisi laporan keuangan. 

Begitupun masyarakat didesa tersebut harus paham dan mengerti tentang laporan 

keuangan yang berkualitas. 


