
II. LANDASAN TEORI

2.1 Teori yang Dipakai

2.1.1 Teori Entitas

Teori yang dipakai untuk menganalisis laporan keuangan dalam penelitian ini

adalah teori entitas, hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan catatan

informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk

menggambarkan kinerja dari entitas tersebut.

Teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (1962) dalam Santoso (2008),

dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha

ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya

terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan

kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang

akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan

keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha

menjadi kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggungjawab kepada

pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan

keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya.

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas

telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-
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undangan melalui penjelasan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : tiap-tiap

kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib

menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Santoso, 2008). Dalam penyajian

Informasi Akuntansi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-

Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diganti menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2.1.2 Teori Kegunaan-Keputusan (Decision-Usefulness Theory)

Menurut Staubus (2000) dalam Anthony dan Govindarajan (2005), teori

kegunaan-keputusan (decision-usefulness theory) informasi akuntansi telah

dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka

konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of

Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Pada

tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu a theory of accounting to

investors. Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-

komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar
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cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang

akan menggunakannya.

Sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan

dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang

menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. Teori

kegunaan-keputusan informasi akuntansi tercermin dalam bentuk kaidah-kaidah

yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen pelaporan keuangan agar dapat

bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Adapun kaidah-

kaidah yang harus terpenuhi sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan

keuangan yang dimuat dalam kerangka konseptual agar memenuhi tujuannya

yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2.2.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Bastian (2007), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah dimaksudkan dalam rangka peningkatan kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
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Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan.

Menurut Nordiawan dkk (2007), mengatakan bahwa prinsip akuntansi dan

pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati

oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan

pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan

keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun delapan

prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah

yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk,

perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah

basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban,

aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan

disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib

menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk laporan operasional (LO)

berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan

telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum

Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat

kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah

terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak

luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada laporan operasional (LO).
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Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti

bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima

di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta

belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian,

bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka

LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui

dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar

nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asset tersebut pada

saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang

diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan

datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih

obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis,

dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
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c. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan

melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk

membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan

Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka

pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran

dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue

principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan

sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain

tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas

ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi

atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka

hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

e. Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan

posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang
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digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan

semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode

akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai

dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu

memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas

perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan

keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat

ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan

atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan.
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Faktor pertimbangan sehat dalam rangka penyajian wajar, diperlukan bagi

penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan

keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan

hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam

penyusunan   laporan   keuangan.  Pertimbangan   sehat   mengandung   unsur

kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian

sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak

dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat

tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja

menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat

kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi

tidak netral dan tidak andal.

2.2.2 Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Admosudirdjo (2003) menyatakan bahwa: “berbicara tentang efisiensi bilamana

membayangkan hal penggunaan sumberdaya (resources) secara optimum untuk

mencapai sesuatu tujuan tertentu, dan berbicara tentang efektivitas bilamana

hendak menekankan pada hasilnya atau efeknya, artinya sampai dimana prapta

(obyektif) itu dapat dicapai”.

Senada dengan pendapat di atas, Widjadja (1998) juga memberi batasan efektifitas

sebagai: “Pencapaian sasaran menurut perhitungan terbaik”. Pengertian ini juga

menunjuk pada hasil yang di peroleh, dimana dapat dikatakan efektif apabila

pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Pengertian ini dikemukakan oleh
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Emerson (1997) dalam Handayaningrat (2006), yang menyatakan bahwa:

“Effectiveness is measuring in term of actuating prescribed or objectives

(efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya)”. Pendapat tersebut juga didukung oleh Komarudin

(2004), yang menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang

menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar

akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi

pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu guna dalam peningkatan Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi

pemerintah.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas

diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang baik. Dalam lingkungan

pemerintahan Sistem pengendalian Intern  disebut SPIP (Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah).  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya

disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasal 1

angka 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern

Pemerintah).
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Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka

1 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern

Pemerintah).

Menurut Moeller dan Robert (2009), terdapat lima komponen pengendalian

internal baik untuk pengendalian intern pemerintah maupun perusahaan bisnis:

a. Lingkungan pengendalian;

b. Penilaian resiko;

c. Aktifitas pengendalian;

d. Informasi dan komunikasi;

e. Pemantauan.

2.3 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem serta

implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari

sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber

daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat

berjalan baik. Sistem pengendalian intern dapat diukur melalui :

1. Integritas data.

2. Ketepatan input dan posting data.
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3. Prosedur otorisasi dokumen transaksi.

4. Tersimpannya dokumen sumber data.

Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (1994) dalam Sulistiyowati

(2003) adalah: “Internal control is a process, effected by an entity’s board of

directors, management and other personel, designed to provide reasonable

assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

1. Effectiveness and efficiency of operations

2. Reliability of financial reporting

3. Compliance with applicable laws and regulations.”

Tujuan yang pertama adalah menekankan pada tujuan dasar dalam setiap

organisasi, mencakup kinerja, profitabilitas dan pengamanan sumber daya. Kedua

adalah menyangkut kehandalan laporan organisasi. Terakhir adalah berkaitan

dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dimana organisasi itu berada.

Sistem pengendalian intern bukan hal baru dalam pemerintahan, Anthony dan

Govindarajan (2005) menyatakan : Internal control is broadly defined as the

process put in place by management to provide reasonable assurance regarding

the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting,

and compliance with laws and regulations.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern

Pemerintah mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
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organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa SPI merupakan kegiatan pengendalian

terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan

akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan

informasi meliputi:

a. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas

akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak

aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisaan tugas, dan

kontinuitas pelayanan.

b. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan,

pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan

file data.

Menurut Kawedar (2009) mendefinisikan lima komponen pengendalian intern

yang saling berkaitan yaitu:

a. Lingkungan pengendalian.

b. Penilaian risiko.

c. Aktivitas pengendalian.

d. Informasi dan komunikasi.
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e. Pengawasan.

Kawedar (2009), menyatakan terdapat hubungan langsung antara tujuan, yang

merupakan hal yang diperjuangkan untuk dicapai organisasi dan komponen-

komponen tersebut yang mencerminkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai

tujuan.

a. Control environment (lingkungan pengendalian) menunjukkan atmosfir atau

suasana dalam suatu organisasi/perusahaan yang mempengaruhi kesadaran

pengendalian tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi

komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari

atas atau tone at the top.

b. Risk assessment (penilaian risiko), merupakan mekanisme untuk

mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam

organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

c. Control activities (aktivitas pengendalian), mencakup kebijakan dan prosedur

untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai

dengan arahan manajamen secara efektif.

d. Information and communication (informasi dan komunikasi), sistem informasi

dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk

memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola,

melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional.

e. Monitoring (pemantauan), merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan

efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan

penyempurnaannya apabila diperlukan.
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2.4 Kualitas Laporan Keuangan

Mardiasmo (2002) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Afiah (2009), karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Adapun empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi

kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat

dipahami.

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi

masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa

lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
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Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi

ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna

dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi

pengambilan keputusan dengan memerhatikan kendala yang ada.

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di

dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,

menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat



25

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari

tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas

pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada

kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang

dimaksud.

Menurut Huang, et al. (1999) dalam Sukmaningrum (2012) mendefinisikan 15

(lima belas) dimensi kualitas informasi yang dikelompokkan menjadi empat kelas:

a. Kualitas intrinsik: akurasi, obyektivitas, believability, dan reputasi.

b. Kualitas aksesibilitas: akses dan keamanan.

c. Kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan

dan jumlah data.

d. Kualitas representasi: interpretasi, kemudahan pemahaman, representasi

ringkas, dan perwakilan konsisten.
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2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Maka dari itu, pemahaman aparatur atas penerapan Peraturan Pemerintah No.71

Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan

keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah

bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam

pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala daerah dipercayakan

untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya

untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Nordiawan, dkk (2007) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara Standar

Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu

“SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan

departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya.

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan

keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.”

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP diyakini

akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan
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pusat dan daerah. Dengan demikian informasi keuangan pemerintahan akan dapat

menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya

transparansi serta akuntabilitas.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama Kesimpulan
1. Lasoma (2012) Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh

standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah dengan arah positif pada Dinas
Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Koefisien
determinasi menunjukan besarnya pengaruh
standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada
Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara adalah
sebesar 49,1%.

2. Kusumah (2012) Hasil penelitian menunjukan bahwa :
(1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya
baik; (2) Kualitas Laporan Keuangan pada
SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya baik;
(3) terdapat pengaruh signifikan antara penerapan
standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas
laporan keuangan.

3. Bahtiar (2013) Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem
pengendalian intern berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada
PT Bank Mega, Tbk Cabang Gorontalo. Koefisien
determinasi menunjukan besarnya pengaruh sistem
pengendalian intern terhadap kualitas laporan
keuangan pada PT. Bank Mega, Tbk Cabang
Gorontalo sebesar 56.1%.

4. Riana (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar
akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian
intern secara simultan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah sebesar 52,0%. Standar
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Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sebesar 13%, namun tidak signifikan.
Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah sebesar 74.6%.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, dimensi variabel Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) yang digunakan terdiri dari basis akuntansi, nilai histories,

realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, perioditas, konsistensi,

pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Sedangkan dalam penelitian ini lebih

mengerucut yaitu pada dimensi basis akuntansi, nilai histories, realisasi, substansi

mengungguli bentuk formal, perioditas, dan konsistensi. Hal ini dimaksudkan

karena akan berbenturan dan menimbulkan persamaan dengan indikator pada

kualitas laporan keuangan. Selain perbedaan dari segi indikator variabel penelitian

di atas, perbedaan lainnya yaitu dari segi ruang lingkup dan obyek penelitian yang

akan dilaksanakan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan cita-cita

semua bangsa, tak terkecuali Indonesia.Untuk menciptakan suatu pemerintahan

yang baik, diperlukan suatu sistem yang bisa mengatur kehidupan masyarakat

dalam segala bidang, baik sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Di

Indonesia sendiri  telah banyak dikeluarkan Undang-Undang untuk mengatur

segala bidang kemasyarakatan guna terciptanya good governance.
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Salah satunya Undang-Undang yang mengatur tentang bidang ekonomi,

khususnya pengelolaan keuangan Negara. Munculnya berbagai masalah terkait

dengan Pengelolaan Keuangan Negara mulai dari penyelewengan anggaran

sampai pada masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah telah menarik perhatian pemerintah untuk menciptakan suatu

perundang-undangan untuk memudahkan dalam penyelesaian segala masalah

yang ada.

Khusus dalam penyelesaian masalah tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, telah dikeluarkan UU Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dan aturan pelaksanaannya,

khusunya PP Nomor 105 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi UU No 15

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka

terhitung tahun anggaran 2001, diharapkan terjadi pembaharuan di dalam

manajemen keuangan Daerah. Salah satunya adalah Laporan Keuangan.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu standar

akuntansi. Penerapan standar akuntansi Pemerintahan suatu Negara akan sangat

bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara yang

bersangkutan. Untuk negara Indonesia telah dikemukakan dalam Pasal 32 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184

ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan

keuangan pemerintah”. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan

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

dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi

pemerintah. Dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas

harus memenuhi prasyarat yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk laporan

keuangan pada umumnya terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat

normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka

variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu

kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir

Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah

Kualitas Laporan
Keuangan

Sistem Pengendalian
Intern
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2.8 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum

dilakukannya penelitian dalam hal pendugaannya menggunakan statistik untuk

menganalisisnya. Pengajuan hipotesis dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan

diuraikan mengenai penelitian terkait yang telah dibuktikan kebenarannya.

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas

laporan keuangan daerah

Nordiawan, dkk (2007) menyatakan bahwa adanya pengaruh penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah baik di pemerintah pusat, dan departemen-departemennya

maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini

akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di

pemerintahan pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lasoma (2012) dapat

disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Gorontalo Utara dengan arah

positif. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumah (2012),

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penerapan

standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada

SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
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Pemerintah daerah yang telah melakukan penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) yang baik yang didasarkan pada basis akuntansi, nilai

historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, perioditas,

konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar akan mampu

berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini sebagai berikut :

H1 = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas laporan

keuangan daerah

Menurut Basuki (2007), sistem pengendalian intern merupakan suatu langkah

nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah

daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan

transparan.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan

keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah

daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil

audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau

disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian

intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa

Keuangan, 2011).
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Menurut Bahtiar (2013) membuktikan secara empiris bahwa sistem

pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pada PT Bank Mega, Tbk Cabang Gorontalo. Koefisien

determinasi menunjukan besarnya pengaruh sistem pengendalian intern

terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Bank Mega, Tbk Cabang

Gorontalo sebesar 56.1%

Sistem pengendalian yang baik pada tahap penyajian laporan keuangan pada

pemerintah daerah melalui dimensi integritas data, ketepatan input dan posting

data, prosedur otorisasi dokumen transaksi dan tersimpannya dokumen

sumber daya akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan

keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini sebagai berikut :

H2 = Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas

laporan keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang.


