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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

       Puskesmas merupakan tempat pelayanan penunjang medis, 

pelayanan administratif dan penelitian serta pengembangan kesehatan utama 

yang paling dekat dengan jangkauan masyarakat. Upaya dalam optimalisasi 

kesehatan dalam puskesmas bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan serta pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan 

dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Dalam upaya peningkatan 

kualitas pelayanan puskesmas dihadapkan oleh kendala, dimana puskesmas 

awalnya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD yang terikat dengan 

pengelolaan pemerintah sesuai Undang-undang Keuangan Negara nomor 1 

tahun 2004. Sekarang menjadi BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah yang 

dapat menggunakan pendapatan negara bukan pajak baik dari dana BPJS 

maupun layanan pasien secara langsung tanpa harus di setor ke pemerintah 

terlebih dahulu. Namun meskipun begitu BLUD puskesmas wajib 

mempertanggung jawabkan kinerjanya melalui laporan keuangan yang relevan, 

handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami bagi penggunannya. 

Baridwan (2004:17) mendefinisikan laporan keuangan merupakan 

ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari 

transaksi- transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. Dari definisi-definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan. Keandalan informasi keuangan merupakan wujud 

pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa keandalan 

pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari 

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta 

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Jika laporan keuangan tidak dapat 
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diandalkan maka informasi bisa menyesatkan bagi pembacanya. 

Penelitan ini dilakukan di Puskesmas yang ada di Bojonegoro Jawa 

Timur. Masalah yang dihadapi oleh puskesmas tersebut meliputi masih 

kurangnya sumber daya manusia yang mengelola keuangan puskesmas yang 

sesuai dengan yang kebutuhan. Kebutuhan meliputi dari segi kualitas maupun 

kuantitas sumber daya manusia. Sehingga dapat berakibat pada keandalan 

laporan keuangan yang dibuat. Sebaiknya permasalahan dalam bidang 

keuangan diatasi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di 

bidang akuntansi agar terealisasi laporan keuangan yang bisa diandalkan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, bahwa kompetensi atau tingkat 

pendidikan terakhir untuk bagian keuangan di puskesmas sebagian besar 

berasal dari kebidanan dan keperawatan. Oleh karenanya, hal itu bisa menjadi 

penyebab kurangnya pemahaman di bidang akuntansi atau keuangan sektor 

public, yang mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan belum bisa 

diandalkan. 

Penyusunan laporan keuangan yang handal membutuhkan sumber daya 

manusia yang berkompeten dan professional yang dilatar belakangi pendidikan 

akuntansi serta sering mengikuti pelatihan pelatihan di bidang akuntansi. 

Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang 

berkualitas tersebut mampu memahami laporan keuangan dengan baik sesuai 

standard yang berlaku. Kegagalan sumber daya manusia puskesmas dalam 

membuat laporan keuangan yang handal dapat membuat kekeliruan dalam 

menentukan keputusan. Kemampuan sumber daya manusia dalam 

menghasilkan laporan keuangan yang handal dapat dirancang melalui sistem 

pengendalian internal yang baik. 

Pengendalian internal yang lemah bisa menyebabkan sulitnya 

mendeteksi kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti 

audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten 

(Winidyaningrum, 2009). Kehandalan laporan keuangan juga ditentukan dari 

Pemahaman Basis Akrual. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi 

pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan 
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mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. 

Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan 

pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen 

keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. 

Penelitian Karmila dkk (2017) memberikan bukti empiris bahwa 

kapasitas sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan 

pelaporan keuangan pemerintah provinsi. Pengendalian intern tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan Penelitian Faristina (2016) 

menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

keandalan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

positif terhadap keandalan pelaporan keuangan Pengendalian intern akuntansi 

berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Penelitian yang 

serupa dari Fidyah, dkk (2019) tentang menyatakan bahwa sumber daya 

manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 

Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh negative terhadap 

kualitaslaporan keuangan. Sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh 

positif terhadap kualitas laporan keuangan. 

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena untuk melakukan 

penelitian kembali mengenai Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian 

Internal, dan pemahaman basis accrual terhadap keandalan laporan keuangan. 

Penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu Pemahaman Basis Akrual 

yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Dan mengganti lokasi 

penelitian yaitu di puskemas di Bojonegoro Jawa Timur. Penelitian ini 

dilakukan karena hasil dari penelitian- penelitian sebelumnya yang masih 

belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian di instansi kesehatan tingkat 

puskesmas. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fidyah 

dengan pertimbangan, Fidyah dan Rokhmad (2009) secara spesifik meneliti 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dalam pelaporan 
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keuangan pada rumah sakit umum daerah . Oleh karena itu, kemungkinan faktor 

ini juga mempengaruhi penerapan laporan keuangan untuk puskesmas. Serta 

penelitian ini menambahkan variabel penerapan basis akrual sebagai variabel 

independen untuk diuji kembali karena telah diteliti sebelumnya oleh Ida dan 

Ni Made Ade (2016). 

Peneliti menggunakan Teori Kepatuhan (Compliance Theory). Teori 

kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang 

berlaku, sama halnya dengan badan layanan umum yang berusaha untuk 

menyampaikan laporan keuangan yang handal agar mudah digunakan bagi 

penggunanya. Peneliti melakukan penelitian di Badan Layanan Umum Daerah 

Puskemas karena BLUD tersebut sedang meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat guna berupaya mewujudkan good corporate governance 

dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan 

Layanan Umum. Sehingga penelitian ini diberi judul “Pengaruh Sumber 

Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemahaman Basis 

Akrual Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Puskesmas (Studi Pada 

Puskesmas di Bojonegoro) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1) Apakah Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap keandalan 

laporan keuangan pada Puskesmas di Bojonegoro Jawa Timur? 

2) Apakah Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap 

keandalan laporan keuangan pada Puskesmas di Bojonegoro Jawa 

Timur? 

3) Apakah Pemahaman Penerapan basis akrual memiliki pengaruh 

terhadap keandalan keuangan pada Puskesmas di Bojonegoro Jawa 

Timur? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap 

Keandalan Laporan Keuangan pada Puskemas di Bojonegoro Jawa 

Timur. 

2. Untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian Internal 

terhadap KeandalanLaporan Keuangan pada Puskemas di 

Bojonegoro Jawa Timur. 

3. Untuk menguji pengaruh Penerapan Basis Akrual terhadap 

Keandalan Laporan Keuangan pada Puskesmas di Bojonegoro Jawa 

Timur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan peneliti tentang pengaruh sumber daya 

manusia, sistem pengendalian internal, pemahaman basis akrual terhadap 

keandalan laporan keuangan. 

2. Bagi Pemerintah 

Dengan penelitian ini peneliti berharap bisa memberikan manfaat kepada 

pihak- pihak yang terkait di dalam pemerintah. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta 

wawasan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Akuntansi Sektor Publik 
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk 

perkembangan akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan di 

sektor publik 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah,tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi mengenai gambaran penelitian tentang pengaruh 

sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemahaman basis akrual 

terhadap keandalan laporan keuangan. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan 

prosedur analisis data.  

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi analis dari hasil pengolahan data dan pembahasan 

mengenai pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, 

pemahaman basis akrual terhadap keandalan laporan keuangan. 

BAB V Kesimpulan 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian. 
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