
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Definisi Daerah 

       Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dikatakan bahwa: Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

       Menurut Indra Bastian (2001:50) dikatakan bahwa, perjalanan akuntansi 

sektor publik di era pra reformasi didasari pada Undang-Undang Nomor 57 Tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pengertian daerah dalam era 

pra reformasi adalah Daerah Tingkat I yang meliputi Provinsi dan Daerah Tingkat 

II yang meliputi Kotamadya atau Tingkat II. 

       Manajemen keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik yang 

berbeda dari pengelolaan keuangan daerah di era pra reformasi, seperti: pengertian 

daerah adalah provinsi dan atau kabupaten, istilah pemda tingkat I dan II serta 

kota madya tidak lagi digunakan. (Abdul Halim 2002:4) 

 

 

 



2.1.2. Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

       Dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. 

       Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan terdapat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan 

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini 

merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah 

dapat memenuhi kualitas yang dapat dikehendaki: 

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

didalamnya 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. Informasi yang relevan harus memiliki manfaat umpan balik, memiliki 

manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 

diverifikasi. 

3. Dapat Dibandingkan 



Informasi dalam laporan keuangan dapat lebih berguna jika dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode  sebelumnya atau laporan 

keuangan pelaporan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat 

dilakukan secara internal yakni, bila suatu entitas menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Dan perbandingan eksternal dapat 

dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi 

yang sama. 

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. 

       Menurut Indra Bastian (2010:297), tujuan khusus pelaporan keuangan 

sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan 

keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang 

dipercayakan, dengan cara: 

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan 

sumber daya keuangan. 

2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya 

dan memenuhi kebutuhan kasnya. 

3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

dalam mebiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. 

4. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan 

perubahan yang terjadi. 



5. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi 

kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efesiensi dan pencapaian tujuan. 

       Dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

tahun 2005, khususnya dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah 

terdapat Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Prinsip akuntansi dan 

pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati 

oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara 

akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya serta oleh 

pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. 

       Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah adalah: 

1. Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah 

basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, 

kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. 

Basis kas untuk Laporan realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui 

pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau oleh 

entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas di keluarkan dari Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. 

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana 

diakui dan dicatat pada saat pengakuan transaksi, atau pada saat kejadian atau 



kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

2. Nilai Historis (Historical Cost) 

Yang dimaksud nilai historis adalah Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan 

setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) 

untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan, dan Kewajiban dicatat 

sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk 

memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintah. 

Nilai historis lebih dapat diandalkan, karena lebih objektif dan dapat 

diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai 

wajar aset atau kewajiban terkait. 

3. Realisasi (Realization) 

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui 

anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk 

membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. 

4. 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 saja. 

5. 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 

digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulanan, dan 

semesteran juga dianjurkan. 

6. Konsistensi (Consistency) 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari 

period eke 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. 

7. 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. 

8. Penyajian Wajar (Fair Presentation) 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

       Dalam perkembangannya sampai saat ini, penyusunan laporan keuangan oleh 

pemerintah daerah telah mengalami dua perkembangan. Perkembangan pertama, 

didalam PP Nomor 105 Tahun 2000 (Pasal 38) sebagaimana ditindaklanjuti 



dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 (Pasal 81), bahwa laporan keuangan 

yang harus disajikan secara lengkap pada akhir tahun oleh kepala daerah terdiri 

dari: 

1. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

2. Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

3. Laporan Aliran Kas, dan 

4. Neraca Daerah. 

       Perkembangan berikutnya adalah dengan diterbitkannya Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 31 dikatakan bahwa 

laporan yang harus disajikan oleh kepala daerah seidak-tidaknya meliputi: 

1. Laporan Realisasi APBD (LRA); 

2. Neraca; 

3. Laporan Arus Kas; dan 

4. Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan 

perusahaan daerah. 

 

2.1.2.1. Laporan Realisasi APBD (LRA) 

       Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, 

yang menggambarkan antara perbandingan antara anggaran dan realisasinya 

dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan 

Realisasi Anggaran terdiri dari: pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan (PP 

Nomor 24 Tahun 2005). 



2.1.2.2. Neraca 

       Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh 

neraca, terdiri dari: 

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan keluar aliran sumber daya ekonomi 

pemerintah. 

3. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. 

       Pengungkapan akun-akun dalam Neraca menurut Indra Bastian (2010:301) 

meliputi: Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, 

Kewajiban Jangka Panjang, Ekuitas Dana Lancar, dan Ekuitas Dana Investasi. 

 

2.1.2.3. Laporan Arus Kas 

       Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-



anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo 

akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup 

dalam laporan arus kas terdiri dari: 

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 

Negara/Daerah. 

2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 

 

2.1.2.4. Catatan atas Laporan Keuangan 

       Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atas rincian dari 

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus 

Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi market, 

pencapaian target undang-undang APBD, berikut kendala dan hambatan 

yang dihadapi dalam pencapaian target, 

2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, 

3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya, 

4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) 

laporan keuangan, 



5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja 

dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, dan 

6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan 

keuangan. 

       Govermental Accounting Standards Board (GASB) dalam Concepts 

Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting tahun 1998 

menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di 

pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan 

pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan 

sebagai berikut: 

       “....Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify 

the raising of public resources and the purposes for wich they are used. 

Governmental accountability in based on the belief that the citizenry has a “right 

to know,” a right to receive openly declared facts that my lead to public debate by 

the citizens and their elected representatives. Financial reporting plays a major 

role in fulfilling government‟s duty to be publicly accountable in a democratic 

society. (par. 56).” 

Akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk menjawab warga negara untuk 

membenarkan peningkatan sumber daya publik dan tujuan yang digunakan. 

Akuntabilitas pemerintah didasarkan pada keyakinan bahwa warga negara 

memiliki “hak untuk tahu”, hak untuk menerima fakta secara terbuka oleh warga 

dan perwakilan mereka. Pelaporan keuangan memainkan peran utama dalam 

memenuhi kewajiban pemerintah untuk bertanggungjawab secara publik dalam 

masyarakat demokratis. 

 



2.1.3. Kualifikasi Tenaga Akuntansi 

       Kualifikasi diartikan sebagai suatu kemampuan atau kompetensi seseorang 

yang dimiliki, baik berdasarkan pendidikan formal, pendidikan non formal, 

maupun pendidikan informal. 

       Menurut Abdul Halim (2002:143), Akuntansi pemerintahan adalah sebuah 

kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang 

bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi 

yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah 

tindakan. 

       Sedangkan menurut Indra Bastian (2001:6) mengatakan bahwa, Akuntansi 

Sektor Publik adalah mekanisme tehnik dan analisis akuntansi yang diterapkan 

pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan 

departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, 

dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan 

swasta. 

       Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualifikasi tenaga akuntansi 

adalah kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparatur negara/sumber 

daya manusia dalam mengelola dan menyediakan informasi keuangan atas dana 

masyarakat yang diberikan pada instansi/entitas terkait. 

       Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang 

pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan mempunyai 

pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, 



sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika 

akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah daerah dalam 

memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan 

laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan 

standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). 

 

2.1.3.1. Latar Belakang Pendidikan Akuntansi 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, “Pendidikan adalah proses 

penguasaan sikap dan tata kelakuan seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan atau proses perbuatan 

cara mendidik”.        

       Menurut Maydina (2007), “Pendidikan adalah pembentukan sikap, 

penguasaan keterampilan, dan perolehan pengetahuan sebelum memasuki dunia 

kerja”. Pendidikan akuntansi yang diberikan meliputi pencatatan, 

pengelompokkan, pengikhtisaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan 

untuk membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan. 

 

2.1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan 

       Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, 

terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. 

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang 

digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan 



peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu 

jabatan atau tugas tertentu. 

       Menurut Notoadmodjo (1992), “Pelatihan merupakan bagian dari suatu 

proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau 

keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang”. 

       Menurut Martoyo (1992), “Pelatihan (training) adalah usaha-usaha 

peningkatan pengetahuan maupun keterampilan pegawai, sehingga didalamnya 

sudah menyangkut pengertian pendidikan (education)”.  

 

2.1.3.3. Pengalaman di Bidang Keuangan 

       Menurut Cascio (1995:260): “Experience is a factor to judge how long a 

person knows or exchanging knowledge with others to carry out theirs job 

effectively”. Pengalaman adalah suatu faktor untuk menilai seberapa lama 

seseorang mengetahui/bertukar pengetahuan dengan orang lain untuk bisa 

melaksanakan pekerjaannya secara efektif. 

       Indris Saputra (2002) mengatakan bahwa pengalaman kerja membuat 

seseorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerja 

dengan mengamati orang lain, menirukan dan melakukan sendiri tugas-tugas 

pekerjaan yang ditekuni. Pengalaman di bidang keuangan pengetahuan-

pengetahuan yang diperoleh seseorang selama memangku/menduduki suatu 

jabatan yang berkaitan dengan bidang keuangan. 

       Menurut Alimbudiono dkk (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas 

sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, 



dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. 

Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. 

Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa 

adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

 

2.1.4. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah 

       Shende dan Bennett (2004) dalam penelitiannya mengatakan bahwa: 

       “Transparency, accountability and equality as separate attributes, it is 

evident that the first two are not independent.” 

Transparansi, akuntabilitas dan keadilan adalah atribut yang terpisah, jelas bahwa 

dua pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas 

memerlukan transparansi. 

       Begitupun menurut Mohamad dkk (2004) menyatakan bahwa esensi dari 

demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah 

keterbukaan (transparansi). 

       Menurut UNDP karakteristik good governance meliputi: 

1. Partisipasi (participation) 

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan 

berbicara serta berpartisipasi lebih konstruktif. 

2. Aturan hukum (rule of law) 



Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.  

3. Transparansi (transparency) 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka 

yang membutuhkan. 

4. Daya tangkap (responsiveness) 

Lembaga-lembaga publik harus bertindak cepat dan tanggap dalam melayani 

stakeholders. 

5. Berorientasi konsensus (consensus orientation) 

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

6. Keadilan (equity) 

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kesetaraan dan keadilan. 

7. Efektif dan efesien (effectiveness and efficiency) 

Pengelolaan sumber daya public dulakukan secara berdaya guna (efesien) dan 

berhasil guna (efektif).  

8. Pertanggungjawaban (accountability) 

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 

9. Visi strategi (Strategic Vision) 

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh 

kedepan. 



       Dari kriteria dan unsur-unsur yang dikemukakan diatas, yang paling berperan 

penting dalam mewujudkan good governance adalah adalah transparansi dan 

akuntabilitas (Muindro Renyowijoyo, 2008:19).     

          Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tantang 

Perbendaharaan Negara Pasal 58 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, 

Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem 

pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Akuntabilitas 

dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta 

adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. 

        Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada  masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk  mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah  dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada  peraturan perundang- undangan (Dikutip dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang 

dikembangkan oleh KSAP). 

        Menurut Mardiasmo (2002:30), transparansi berarti keterbukaan (openness) 

pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak–pihak yang membutuhkan 

informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan  

informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak 

– pihak yang berkepentingan . 



       Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, artinya informasi yang berkaitan dengan publik 

secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 

2002). 

       Sedangkan akuntabilitas laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban 

mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, 

penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Dikutip dari situs 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, www.bpkp.go.id). 

       Miriam Budiarjo (1998:78) mendefinisikan akuntabilitas sebagai 

pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada 

yang memberi mereka mandat Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban 

dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai 

lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus 

menciptakan kondisi saling mengawasi. 

       Pengertian lain dari akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan 

pengelolaan sumber daya serta  pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada 

entitas pelaporan dalam mencapai  tujuan yang telah ditetapkan secara periodik 

(Dikutip dari PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah). 

       Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

http://www.bpkp.go.id/


didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut. 

       Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa azas umum 

pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: 

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab 

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 

masyarakat. 

2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan 

daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan 

bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Taat pada peraturan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil 

program dengan target yang ditetapkan, yaitu dengan cara 

membandingkan dengan keluaran dan hasil. 

5.  Efesien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian 

keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan 

masukan terendah dengan pencapaian keluaran tertentu. 

6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan 

masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga 

terendah. 



7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 

8. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseimbangan 

distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ keseimbangan distribusi 

hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif. 

10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan atau 

sikap  yang dilakukan secara wajar dan proposional. 

11. Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan 

daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

 

2.1.5. Review Penelitian Terdahulu 

       Beberapa penelitian terdahulu yang sekaligus merupakan referensi tambahan 

untuk penulis adalah: 

1. Ryan, Stenley and Nelson (2002) tentang Pengungkapan Akuntabilitas 

Laporan Tahunan Pemerintah Daerah Queensland sejak tahun 1997-1999, 

menyimpulkan: 

       “Consistent with prior public sector research, an accountability index was 

developed which reflects the key features of „best practice‟ disclosures by local 



governments. This index was then used to identify the quality of reporting by 

local governments in Queensland from 1997 to 1999. Results show that on 

average, the quality of report disclosures has increased over the three year 

period. However, while the financial disclosures were more complete than the 

non-financial disclosures.” 

Rata-rata , kualitas pengungkapan laporan tahunan telah meningkat selama 

periode 3 tahun. Namun, pengungkapan keuangan lebih lengkap disbanding 

pengungkapan non keuangan. Penelitian oleh Ryan, Stenley and Nelson ini 

menegaskan bahwa ketepatan waktu pelaporan adalah masalah. Dalam 

kaitannya dengan faktor-faktor yang dapat berkontribusi untuk kualitas, 

penelitian menunjukkan korelasi positif antara ukuran pemerintah lokal dan 

kualitas pengungkapan.  

2. Eliana Steccolini (2004) tentang Hubungan Penyajian Laporan Tahunan 

Pemerintah dengan Akuntabilitas pada Pemerintah di Italia. Responden terdiri 

dari pengguna laporan tahunan tahun 2000 di pemerintah Italia. Para pengguna 

laporan tahunan antara lain anggota dewan, CEO, pemerintah lokal, sektor 

perbankan dan masyarakat. Penelitiannya menyimpulkan bahwa: 

       “The results of the present analysis show that in Italian local governments, 

the most important recipients of the annual report are „internal‟ users, while 

there are not considerable numbers of external stakeholders who require or 

receive it.” 

Pelaksanaan akuntabilitas laporan tahunan digunakan oleh pihak internal, 

sedangkan untuk pengguna eksternal penggunaannya tidak signifikan.  

3. Shende and Bennet (2004) menyimpulkan penelitiannya mengenai 

Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Keuangan Sektor Publik pada 

Pemerintah Arab bahwa: 

       “Enough has been said to show that fiscal transparency and accountability 

are crosscutting attributes of all public sector financial structures and 

processes. They can be enhanced through a public financial management 



improvement programme. The components of such a programme would vary 

from country to country. The first step is not to see how a particular model can 

be introduced into a country, but rather to analyse the existing financial 

management arrangements and identify the weaknesses in meeting the fiscal 

objectives of the country.” 

Transparansi dan akuntabilitas bisa ditingkatkan melalui program manajemen 

keuangan, dimana komponen program tersebut akan berbeda-beda antarnegara. 

Langkah awal adalah dengan tidak melihat bagaimana model tertentu dapat 

diperkenalkan ke suatu negara, melainkan menganalisis peraturan tentang 

manajemen keuangan yang ada dan mengidentifikasi kelemahan. 

4. Budi Mulyana (2006) tentang Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan 

Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah di wilayah propinsi Derah Istimewa 

Yogyakarta, menyimpulkan bahwa upaya konkrit untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah 

penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara 

lengkap (termasuk neraca daerah) dan disusun dengan mengikuti standar 

akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Dan akuntabilitas 

yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan 

pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. 

5. Widyastuti dan Hanafi (2010) tentang Pengaruh Kompetensi dan 

Independensi terhadap Implementasi Good Government Governance, 

menyimpulkan bahwa kemampuan yang tinggi yang direalisasikan dalam 

bentuk konkrit keterampilan dan pengetahuan yang luas dalam memecahkan 

masalah merupakan salah satu faktor kunci dalam implementasi good 

government governance. Demikian juga independensi internal auditor 



merupakan syarat mutlak agar implementasi good government governance 

dapat berjalan baik. 

6. Arie Pratama (2010) tentang Peningkatan Kapasitas Akuntan Pemerintah 

Melalui Standar Kompetensi Akuntan Pemerintah dengan Mengadopsi Sistem 

Pendidikan Akuntansi yang Mengacu pada International Education Standard, 

menyimpulkan bahwa akuntan pemerintah sebagai salah satu ujung tombak 

dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah khususnya reformasi akuntansi 

pemerintah dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, sikap, dan etika 

profesional dalam menjalankan tugasnya. Pendidikan akuntansi yang 

dijalankan saat ini umumnya hanya menekankan pada pengetahuan dan 

keahlian akuntansi semata, tanpa memperhatikan aspek pengembangan sikap 

dan etika professional terutama pengembangan professional akuntan. 

Penyusunan standar akuntansi pemerintah dilakukan dengan 

mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, sikap dan etika professional 

akuntan pemerintah, dapat mengacu pada International Education Standard 

(IES), yang diterbitkan oleh International Federation of Accountant. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Tahun 

Penelitian 

Pokok Penelitian Hasil Penelitian 

Ryan, Stenley 

and Nelson 

2002 Pengungkapan 

Akuntabilitas Laporan 

Tahunan Pemerintah 

Daerah Queensland 

Pengungkapan 

laporan tahunan 

telah meningkat 

selama tiga tahun. 



sejak tahun 1997-1999 

 

Pengungkapan 

keuangan lebih 

lengkap 

dibandingkan 

pengungkapan non-

keuangan. Penelitian 

menunjukkan 

korelasi positif 

antara ukuran 

pemerintah lokal dan 

kualitas 

pengungkapan. 

Eliana 

Steccolini 

2004 Hubungan penyajian 

laporan tahunan 

pemerintah daerah 

dengan akuntabilitas, 

apakah laporan 

tahunan tersebut 

merupakan medium 

untuk akuntabilitas 

dengan sampel 

penelitian di Italia. 

 

Laporan tahunan 

nampaknya 

digunakan untuk 

pelaksanaan 

akuntabilitas kepada 

pengguna internal, 

bahkan tidak jelas 

apakah laporan 

tersebut benar 

dibaca/tidak. 

Sementara laporan 

tersebut tidak 

mempunyai peranan 

yang signifikan 

dalam 

pengkomunikasian 

kepada pengguna 

eksternal, sehingga 

peranan laporan 



keuangan actual dan 

derajat akuntabilitas 

di pemda-pemda 

Italia perlu 

dipertanyakan. 

Shende and 

Bennett 

2004 Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Administrasi 

Keuangan Sektor 

Publik pada 

Pemerintah Arab. 

Transparansi dan 

akuntabilitas bisa 

ditingkatkan melalui 

program manajemen 

keuangan, dimana 

komponen program 

tersebut akan 

berbeda-beda antar 

negara. 

Budi Mulyana 2006 Pengaruh penyajian 

neraca daerah dan 

aksesibilitas laporan 

keuangan terhadap 

penggunaan informasi 

keuangan daerah. (studi 

di Provinsi DIY)  

Penyajian neraca 

daerah dan 

aksesibilitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

transparansi dan 

akuntabilitas. 

Widiastuti dan 

hanafi 

2010 Pengaruh Kompetensi 

dan Independensi 

terhadap Implementasi 

Good Government 

Governance. 

kemampuan yang 

tinggi yang 

direalisasikan dalam 

bentuk konkrit 

keterampilan dan 

pengetahuan yang 

luas dalam 

memecahkan 

masalah merupakan 



salah satu faktor 

kunci dalam 

implementasi good 

government 

governance. 

Demikian juga 

independensi 

internal auditor 

merupakan syarat 

mutlak agar 

implementasi good 

government 

governance dapat 

berjalan baik. 

Arie Pratama 2010 Peningkatan Kapasitas 

Akuntan Pemerintah 

Melalui Standar 

Kompetensi Akuntan 

Pemerintah dengan 

Mengadopsi Sistem 

Pendidikan Akuntansi 

yang Mengacu pada 

International 

Education Standard. 

Pendidikan 

akuntansi yang 

dijalankan saat ini 

umumnya hanya 

menekankan pada 

pengetahuan dan 

keahlian akuntansi 

semata, tanpa 

memperhatikan 

aspek 

pengembangan sikap 

dan etika 

professional 

terutama 

pengembangan 

professional 

akuntan. 



Penyusunan standar 

akuntansi 

pemerintah 

dilakukan dengan 

mempertimbangkan 

pengetahuan, 

keahlian, sikap dan 

etika professional 

akuntan pemerintah, 

dapat mengacu pada 

International 

Education Standard 

(IES), yang 

diterbitkan oleh 

International 

Federation of 

Accountant. 

 

 

2.1.6. Kerangka Pemikiran 

       Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat kerangka/model penelitian 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

  

3.  

  

  

 

 

Penyajian Laporan 

Keuangan Daerah   (X1) 

Kualifikasi Tenaga 

Akuntansi         (X2) 

Transparansi 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Y1) 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Y2) 

 



2.2. Hipotesis 

       Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

menyimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

- H1 = Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap 

transparansi pengelolaan keuangan daerah. 

- H2 = Kualifikasi tenaga akuntansi berpengaruh terhadap transparansi 

pengelolaan keuangan daerah. 

- H3 = Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

- H4 = Kualifikasi tenaga akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan 

keuangan daerah. 

- H5 = Penyajian laporan keuangan dan kualifikasi tenaga akuntansi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan 

daerah. 

- H6 = Penyajian laporan keuangan dan kualifikasi tenaga akuntansi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


