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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Pemerintah Daerah 
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah 

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia didasarkan 

pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 
dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten dan kota, yang tiap-tiap 
propinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerrah yang 
diatur dengan Undang-Undang”. 

Dengan adanya kemajuan hukum dan ketatanegaraan di jaman 

globalisasi ini maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 239 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang ini, 

maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri semua urusan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diadakaan pembagian urusan kepada 

pemerintah tingkat bawahnya. Adapun ciri-ciri Pemerintah Daerah menurut J. 

Oppenheion adalah : 

1. Adanya lingkungan atau daerah dengan batas yang lebih kecil dari pada 

negaranya. 

2. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi. 
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3. Adanya kepentingan-kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi 

menyangkut tentang lingkungan itu sehingga penduduknya bergerak 

bersama-sama berusaha atas dasar swadaya. 

4. Adanya suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-

kepentingan tersebut. 

5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. (Prabawa 

Utama, 1991: 1). 

Syarat-syarat pembentukan daerah adalah bahwa daerah dibentuk 

berdasarkan pertimbangan : 

1. Kemampuan ekonomi 

2. Potensi daerah 

3. Sosial Budaya 

4. Sosial Politik 

5. Jumlah Penduduk 

6. Luas Daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan 

7. Terselenggaranya Otonomi Daerah. (Kansil, 2001: 4). 

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf b yang 

dimaksud dengan Pemerintahan Daerah terdiri atas Kepala daerah beserta 

Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah. Pemerintah 

Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah 

daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Salah satu tugas DPRD dalam 

pemerintahan adalah melakukan pengawasan, baik kepada Pemerintah daerah, 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dan 

kerja sama Internasional Daerah. 

Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud 

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pembentukan 

daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang 

bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih yang 

mana, dipertegas dalam Pasal 5 bahwa pembentukn daerah harus memenuhi 

syarat-syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan. 

2.2 Konsep Good Governance
2.2.1 Pengertian Good Governance

Good governance (Tata Kelola yang Baik) adalah tindakan atau lingkah 

laku yang baik didasarkan pada nilai-nilai, dan yang bersifat mengarahkan, 

mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai 
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itu didalam tindakan dan kehidupan keseharian (Eddi Wibowo 1999:40). Dari 

pengertian mengenai good governance diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, 

bahwa good governance merupakan suatu sistem tata kelola organisasi yang baik 

dan mengandung unsur-unsur dan nilai yang mengarahkan dan  mempengaruhi  

masalah publik dalam keterbukaan dan penegakkan hukum sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Aturan ini menetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak 

tersebut atau sistem yang mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan 

organisasi untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi tersebut. Ada empat 

unsur utama dan satu unsur tambahan dari Good Governance yaitu Transparansi, 

Integritas, Akuntabilitas, Tanggung jawab dan satu unsur tambahan yaitu 

Partisipasi. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian Intern merupakan salah satu 

langkah dalam mewujudkan good governance, yaitu sekumpulan aturan yang 

menjelaskan hubungan antara satu pihak yang mempengaruhi organisasi baik 

internal maupun eksternal. 

Prinsip-prinsip Good Governance : 

1. Transparansi 

Transparansi (transparency) secara harafiah adalah jelas (obvious), dapat 

dilihat secara menyeluruh (able to be seen through) (Collins, 1986). Ataupun 

menurut istilah kimia yaitu dapat dilihat secara tembus (transparan). Dengan 

demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses 

kegiatan perusahaan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk 
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menciptakan Good  Governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan 

dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan (fairness) dapat 

ditimbulkan.  

Transparansi di organisasi akan mendorong diungkapkannya kondisi 

yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat 

mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut organisasi. 

Penerapan prinsip transparansi menuntut perusahaan, baik Dewan 

Komisaris/Pengawas, Dewan Direksi maupun karyawan selalu terbuka dan 

mencegah uapaya penyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan 

publik, pemegang saham dan stakeholders secara keseluruhan.  

Penerapan transparansi bisa dimulai melalui penyajian secara terbuka 

laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, penetapan kriteria seleksi personil 

secara terbuka, penyediaan informasi tentang pendapatan pengurus perusahaan, 

pengungkapan atas transaksi atau kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki 

hubungan erat atau kedudukan istimewa, struktur kepemilikan, sampai pada 

penyajian informasi tentang berbagai resiko yang mungkin dihadapi perusahaan. 

Dalam penerapan prinsip ini, perlu ada penyamaan persepsi tentang hal-

hal apa dan seberapa banyak yang perlu diinformasikan, standar apa yang 

digunakan sebagai acuan, cara mempublikasikannya dan media apa yang akan 

digunakan, tolak ukur penilaiannya, serta bagaimana mengatasi kendala-kendala 

yang mungkin terjadi termasuk kendala budaya. 
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2. Integritas  

Integritas dalam Good Governance menyangkut karakter dan prinsip 

moral dan kejujuran. Dengan demikian prinsip integritas adalah tindakan dengan 

jujur dan dilandasi keyakinan baik untuk kepentingan terbaik perusahaan. 

Integritas merupakan kualitas yang harus melekat pada unsur-unsur korporasi 

terutama Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi dan karyawan. Integritas berkaitan 

erat dengan kejujuran dan dapat dipercaya. Good Governance tidak akan tercapai 

apabila para pelaku Good Governance tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. 

Prinsip integritas merupakan unsur yang harus melekat pada diri setiap 

anggota Komisaris/Pengawas, Direksi, dan karyawan untuk berbuat dengan 

sepenuh hati dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan apa yang terbaik bagi 

perusahaan. Dengan integritas yang baik diharapkan dapat diperoleh personal 

yang jujur dan kompeten, penuh percaya diri, dan bertekad tinggi untuk 

mensukseskan program-program organisasi. 

Terwujudnya prinsip integritas, timbul dari para pengurus dan karyawan 

perusahaan yang dimana harus terdiri dari orang-orang yang terpilih melalui 

seleksi. Oleh karena itu, perlu ada kriteria yang pasti dan transparan tentang 

pegawai atau pejabat yang direkrut. Bahkan terhadap jabatan pengurus perusahaan 

(Direksi, Komisaris/Pengawas, dan Manajer) perlu diterapkan “assessment 

process” atau yang akhir-akhir ini lebih dikenal sebagai fit and proper test. Begitu 

pula dalam pengembangan karir serta kesempatan promosi dan mutasi harus 

selalu didasarkan pada suatu sistem yang jelas. Selanjutnya agar integritas ini 

tetap terpelihara perlu diciptakan kesepakatan tentang aturan perilaku dan kode 
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etik, termasuk sanksi pelanggaran, yang diberlakukan bagi semua personil 

perusahaan tanpa kecuali. 

3. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang 

atau lembaga atas segala tindakannya yang memberi wewenang (Abdul Halim, 

2002:157). Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan 

atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan 

adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai kebukti dasarnya, serta 

reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis. 

4. Tanggung Jawab 

Kesesuaian di dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta 

lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap melayani stakeholders. 

5. Partisipasi 

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut di bangun atas dasar kebebasan 

bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

Dari kelima prinsip Good Governance diatas dapat disimpulkan bahwa 

Transparansi, Integritas, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, dan satu unsur tambahan 

yaitu Partisipasi merupakan prinsip-prinsip yang selalu dipegang teguh oleh 

pemerintah agar terwujud pemerintahan yang baik. 
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2.3 Konsep Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang selalu memerlukan 

pertanggungjawaban atas kegiatan usahanya, lembaga pemerintahan juga 

memerlukan pertanggungjawaban yang baik untuk menilai kinerja sektor publik 

juga untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang 

diterima sektor publik yang berasal dari masyarakat. 

Pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan 

daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan 

pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi 

dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas (Yahya, 2011) 

Pengertian akuntabilitas menurut Ulum (2004) adalah sebagai berikut: 

 “Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas 

terhadap kinerja pelaksana kegiatannya”.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa : 

 “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggungjawabnya kepada pemberi amana (principal) yang memiliki hak 
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut” 

Adapun menurut PP No. 71 Tahun 2010 tantang SAP adalah sebagai 

berikut: 
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 “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas 

sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan karena akuntabilitas itu merupakan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat yang harus dilakukan oleh pemegang amanah (agent) yang bertujuan 

memberikan pertanggungjawaban. 

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh seorang sektor publik 

terdiri dari beberapa dimensi. Elwood (1993) yang dialih bahasakan oleh 

Mardiasmo (2002) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus 

dipenuhi oleh organisasi sektor public termasuk pemerintah daerah, yaitu: 

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for 

Probity and legality) 

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan 

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) sedangkan akuntabilitas 

hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya 

publik. 

2. Akuntabilitas proses (Process Accountability) 

Akuntabilitas proses (Process Accountability) termanifestasikan melalui 

pemberian pelayanan publik yang tepat, responsive, dan murah biaya. 



20 

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat 

dilakukan misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark-up dan pungutan-

pungutan lain diluar yang ditetapkan. 

3. Akuntabilitas program (Program Accountability)

Akuntabilitas program (program accountability) Terkait dengan 

pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah 

telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal 

dan biaya yang minimal. 

4. Akuntabilitas kebijakan (Policy Accountability) 

Akuntabilitas kebijakan (Policy Accountability) terkait dengan 

pertangggunjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-

kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

Pasal 7 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 menjelaskan bahwa : 

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus 

mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya 

kepercayaan. 

Dadang Sadeli (2008: 104) menyatakan ciri-ciri akuntabilitas yang 

berkualitas adalah sebagai berikut: 
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1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan 

Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk 

menjalankan program dan aktivitas pemerintahan, apakah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan 

Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja 

keuangan dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta pengungkapan 

penilaian pencapaian tujuan (output) yang telah dibiayai, dengan manfaat yang 

dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (outcome). 

3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang 

andal 

Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan system informasi yang 

andal.Informasi yang andal (reliable informasi) sangat diperlukan untuk 

melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas 

informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, 

tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netritas dalam 

pengungkapan. 

4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen 

Untuk menjamin reliabilitas informasi yang terdapat pada akuntabilitas 

keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas keandalan 

informasi yang disajikan dalam akuntabilitas.Adanya penilaian yang objektif dan 
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independen atas akuntabilitas keuangan merupakan ciri dari akuntabilitas yang 

efektif. 

2.4 Konsep Transparasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti 

keterbukaan dan pertanggungjabawan. Menurut Abdul Halim (2006:166) : 

“Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan, transparansi yang di 
kaitkan dengan akuntabilitas mempunyai makna bahwa 
pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum 
sebagai penilai pemerintah”. 

Definisi lain menurut Mardiasmo (2004:30) menyebutkan bahwa : 

“Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-

kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh 

DPRD dan masyarakat”. 

Sedangkan menurut Nikhil Dey (2011) menyebutkan bahwa : 

“Transparansi adalah sebagai akses informasi warga untuk memperoleh 
informasi tentang masa sekarang, masa lalu, dan masa depan kegiatan 
negara. Ungkapan “Kebebasan Informasi” juga banyak digunakan ketika 
mengacu pada kemampuan individu untuk mendapatkan akses ke 
informasi dalam kepemilikan negara.” 

Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, 

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta 

hasil-hasil yang dicapai. 

Bushman & Smith (2003:76) mendefinisikan transparansi perusahaan 

sebagai ketersediaan relevansi yang tersebar luas, informasi yang dapat dipercaya 
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mengenai kinerja perusahan dalam suatu periode yang terkait, posisi keuangan, 

kesempatan investasi, pemerintah, nilai dan risiko perusahaan dagang yang 

bersifat umum. Dalam tingkatan negara, Bushman, Piotroski, dan Smith (2004) 

mengidentifikasikan dua jenis transparansi perusahaan yaitu transparansi 

keuangan dan transparansi pemerintah. Transparansi keuangan tingkat negara 

disusun berdasarkan intensitas pelaporan perusahaan, waktu pelaporan, jumlah 

analisis, dan media penyebarannya. 

Transparansi yang dilakukan oleh organisasi sektor politik terdiri dari 

beberapa dimensi, seperti dikemukakan Ellwod (Hamid Abidin, 2009) 

menjelaskan terdapat beberapa dimensi transparansi yang harus dipenuhi oleh 

organisasi sektor publik atau badan hukum, yaitu : 

1. Transparansi Proses 

Transparansi proses terkait dengan prosedur pelaksanaan tugas yang 

berkaitan dengan kecukupan informasi yang diberikan pada publik. 

2. Transparansi Kejujuran dan Transparansi Hukum  

Transparansi kejujuran terkait dengan keterbukaan atas tindakan yang 

tidak bertentangan dengan bentuk penyalahgunaan jabatan (abuse a power), 

sedang transparansi hukum berkaitan dengan jaminan akan kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

3. Transparansi Program 

Transparansi program terkait dengan pertimbangan atas pencapaian dari 

tujuan yang telah ditetapkan serta program yang memberikan hasil optimal. 
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4. Transparansi Kebijakan 

Transparansi kebijakan terkait dengan keterbukaan setiap organ terkait 

atas kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulakan, konsep transparansi dapat dilihat dari 

jenis dan dimensi transparansi itu sendiri, menurut jenisnya transparansi terdiri 

dari transparansi keuangan dan transparansi pemerintah, dapat dilihat dari ruang 

lingkup transparansi tersebut dalam suatu organisasi. Adapun dimensi 

transparansi yang harus dipenuhi oleh organisasi publik adalah Transparansi 

Kejujuran dan Transparansi Hukum, Transparansi Proses, Transparansi Program, 

Transparansi Kebijakan. 

2.4.1 Ciri-ciri transparansi yang Efektif serta langkah-langkah untuk 

Mengimplementasikannya 

Asas transparansi, asas adalah keterbukaan adalah asas yang membuka 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan setiap memperlihatkan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. 

Menurut   Bahtiar Arif (2002:135) ciri ciri transparansi yang baik adalah 

sebagai berikut : 

1. Kejelasan dari peranan dan tanggung jawab sektor Pemerintah harus 

dengan jelas dibedakan dari bagian-bagian lain dengan baik. 
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2. Tersedianya informasi publik kepada publik harus disediakan dengan 

lengkap mengenai aktifitas keuangan Pemerintah masa lalu, masa 

sekarang dan yang diproyeksikan. 

3. Keterbukaan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan dianggarkan  

4. Diperolehnya kepastian yang independen atas integritas 

Dapat penulis simpulkan bahwa ciri-ciri dari transparansi yang baik 

adalah tarnsparansi dilakukan secara menyeluruh, tersedianya informasi publik 

kepada publik harus disediakan dengan lengkap, keterbukaan dalam penyusunan. 

Pelaksanaan dan pelaporan dianggarkan, diperolehnya kepastian yang independen 

atas integritas, dana adanya pembedaan peranan dan tanggung jawab sektor 

pemerintahan. 

Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengimplementasikan 

transparansi agar menjadi efektif dalam pelaksanaanya, sebagai berikut : 

1. Menunjukkan apakah sumber-sumber diperoleh dan digunakan sesuai 

dengan anggaran yang legal dan menunjukkan ketaatan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Menunjukkan sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber-sumber 

serta status dari sumber anggaran keuangan. 

3. Menunjukkan bagaimana pemerintah atau unit-unitnya membelanjakan 

aktivitasnya dan memenuhi kewajiban dan komitmennya. 
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4. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah 

atau unit-unitnya untuk membelanjai aktifitasnya dan memenuhi 

kewajiban dan komitmennya. 

5. Menyediakan informasi menegnai posisi keuangan dan kondisi keuangan 

pemerintah, untuk menetapkan apakah posisi keuangan pemerintah 

membaik atau memburuk. 

6. Menyediakan informasi untuk menetapkan apakah operasi pemerintah 

telah memberikan kontribusi kepada kemakmuran rakyat sekarang dan 

masa depan. 

7. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja unit-unit pemerintah 

dalam ukuran biaya pelayanan, efisiensi dan pencapaian aktivitas. 

8. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas 

manajemen pemerintah atas aset dan kewajibannya. 

9. Mengungkapkan kontraktual atas sumber-sumber dan resiko kehilangan 

potensial dari sumber-sumber. 

10. Menyediakan informasi untuk dapat memahami sifat, cakupan dan 

luasnya aktivitas keuangan pemerintah dalam hubungan dengan 

keseluruhan ekonomi. 

Dapat penulis simpulkan bahwa langkah-langkah dalam 

mengimplementasikan transparansi berawal dari sumber-sumber diperoleh dan 

digunakan sesuai dengan anggaran yang legal dan menunjukkan ketaatan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyediakan informasi untuk 

dapat memahami sifat, cakupan dan luasnya aktivitas keuangan pemerintah dalam 
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hubungan dengan keseluruhan ekonomi. Selanjutnya langkah-langkah 

implementasi transparansi ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur 

transparansi.     

2.5 Konsep Keuangan Daerah

2.5.1 Pengertian Keuangan Daerah 

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah. 

Sedangkan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan dan dalam anggaran 

tertentu, artinya bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan 

daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam 

tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target 

yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran dan ikatan yang membebani 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan 

sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi 

kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. 

2.5.2 Pentingnya Pengelolaan Keuangan daerah 

Keuangan daerah yang merupakan hasil pendapatan daerah adalah faktor 

yang penting dalam kegiatan pemerintahan karena hampir tidak ada kegiatan 

pemerintah yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar pendapatan suatu 

daerah makin banyak pula kemungkinan kegiatan yang dapat dilakukan. Dengan 
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pengelolaan yang semakin baik maka semakin berdaya guna sesuai pendapat 

M.Manullang: 

“Bagi kehidupan suatu negara masalah keuangan negara sangat penting. 
Makin baik keuangan negara makin stabil pula kedudukan pemerintah 
dalam negara itu. Sebaliknya, kalau keuangan negara itu kacau maka 
pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam 
menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya demikian 
juga segala kewajiban yang diberikan kepadanya demikian juga bagi suatu 
pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam 
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”. (M.Manullang, 1973:67) 

J. Wayong dengan mengutip pendapat dari D’Audiffiert menyatakan 

pentingnya pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: 

1. Bahwa pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar 

pada hari kemudian pendudukan suatu sedaerah, sehingga 

kebijaksanaan yang ditetapkan pada saat melakukan kegiatan itu dapat 

menyebabkan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan 

penduduk itu. 

2. Bahwa kepandaian mengendalikan daerah tidak akan memberi hasil 

yang memuaskan dan abadi tanpa cara pengendalian yang baik, 

terlebih tanpa kemampuan melihat kemuka dengan penuh 

kebijaksanaan yang harus diarahkan pada melindungi dan 

memperbesar harta daerah dengan mana semua kepentingan 

masyarakat daerah sangat berhubungan. 

3. Bahwa anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan 

daerah, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pada DPRD 

haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat 
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rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan 

kemuka yang bijaksana (J. Wayong, 1997:97) 

Mengenai pentingnya posisi keuangan daerah S. Pamudji menyatakan: 

 “Pemerintah daerah yang tidak dapat melaksanakan fungsinya secara 
efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup memberikan pelayanan 
pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kriteria 
untuk mengetahui secara nyata kemampuan dalam mengurus rumah 
tangganya sendiri. (S.Pamudji, 1980:61-62). 

2.5.3 Sumber-sumber Keuangan Daerah 

Daerah dapat memperoleh sumber keuangan melalui beberapa cara yaitu: 

1. Ia dapat mengumpulkan dana dari para pihak yang sudah direstui 

oleh pemerintah pusat. 

2. Pemerintah daerah melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar 

uang atau bank melalui pemerintah pusat 

3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut 

oleh daerah misal sekian persen dari pendapatan sentral tersebut. 

4. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari 

pemerintah pusat (Alfian lains, 1984:41) 

Sesuai Pasal 3 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah 

dalam melaksanakan daesentralisasi adalah: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 

3 UU RI No. 25 Tahun 1999) 

“Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang diperoleh dari 

usaha daerah guna memperkecil ketergantungannya dalam 

mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atasnya atau subsidi”. 

(A.W. Widjaja, 1992:42) 

2. Dana perimbangan; 

3. Pinjaman daerah; 

4. Lain-lain penerimaan yang sah. (hibah, dana darurat dan penerimaan 

lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku). 

Menurut Pasal 4 UU RI No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sumbersumber pendapatan asli 

daerah terdiri dari: 

1. Hasil pajak daerah; 

2. Hasil retribusi daerah; 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

lain yang dipisahkannya antara lain : bagian laba, deviden, penjualan 

saham milik daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara 

lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. 

2.5.4 Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dalam pengelolaan keuangan daerah beberapa yang akan menjadi 

pedoman adalah tercantum sebagaimana dalam peraturan Pemerintah Nomor 105 
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Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

yaitu: 

(1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan 

keuangan daerah (Pasal 2 ayat (1)); 

(2) Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan 

daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala daerah 

mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada 

sekretaris daerah dan atau perangkat pengelolaan keuangan daerah 

(Pasal 2 ayat (2)); 

(3) Kepala Daerah menetapkan dahulu para pejabat pengelola keuangan 

daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran 

(Pasal 3 ayat (1));  

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap pejabat 

pengelola keuangan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah (Pasal 

3 ayat (2)); 

(5) Pemegang kas daerah tidak boleh merangkap sebagai pejabat 

pengelola keuangan daerah lain (Pasal 3 ayat (3)). 

2.5.5 Standar Akuntansi Pemerintahan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hasil dari undang-

undang nomor 71 tahun 2010 yang merupakan landasaan hukum bagi aparatur 

pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola dan melaporkan penerimaan 

dan penggunaan dana secara transparan, efektif, efisien, dan dapat 



32 

dipertanggungjawabkan. Definisi Standar Akuntansi Pemerintah yang tercantum 

dalam Peraturan Pmerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajiakan laporan 

keuangan pemerintah. Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut 

Indra Bastian (2005:134) adalah : 

“Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang 
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan 
keuangan pemerintah di Indonesia”. 

Menurut pendapat Deddi Nordiawan menyatakan bahwa adanya 

pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah yaitu SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di 

pemerintahan pusat dan departmen-departemennya maupun di pemerintahan 

daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada 

peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah (Deddi 

Nordiawan 2006:25)  

Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan 

yang terdiri dari : 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan perubahan SAL),  

3. Neraca, 

4. Laporan Operasional (LO), 
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5. Laporan Arus Kas (LAK), 

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Berikut ringkasan tujuan, ruang lingkup dan komponen laporan keuangan 

yang merupakan isi standar akuntansi pemerintahan yang dimuat dalam PP nomor 

71 tahun 2010 : 

1. Tujuan, Mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum 

(general purpose financial statement) laporan keuangan untuk tujuan 

umum. 

2. Ruang Lingkup, SAP ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam 

menyusun laporan keuangan, laporan keuangan konsolidasian, tidak 

termasuk perusahaan negara/daerah. 

3. Basis Akuntansi, Basis Akrual untuk laporan keuangan, kecuali Basis 

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk LRA. 

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2004) ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan dalam menetapkan standar akuntansi, antara lain : 

1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan 

dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktifitas sebuah organisasi 

bagi seluruh pengguna informasi. 

2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang 

memungkinkan pengujian secara berhati-hati dan independen saat 
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menngunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu 

organisasi serta membuktikan kewajaran. 

3. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang 

berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam 

bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan 

peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. 

4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak 

yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. 

Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan 

laporan pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-

tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan. Peraturan pemerintah ini juga merupakan pelasanaan pasal 

184 ayat (1) dan (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

2.6 Konsep Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

2.6.1 Laporan Keuangan Daerah 

2.6.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan 

keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan 
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keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas 

yang jelas. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak 

dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 

4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, 

taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan 

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan 

maanfaat untuk masyarakat. 

Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 pengertian 

laporan keuangan adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”  

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, 

yang terdiri dari: 

a. Pemerintah pusat; 

b. Pemerintah daerah 
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c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi 

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi 

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 

Menurut Bastian (2006: 96) pengertian laporan keuangan adalah: 

 “Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi 

keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Sektor 

Publik.” 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang 

posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. 

2.6.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah 

Secara umum, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut 

Mardiasmo (2002: 161) yaitu: 

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective 

reporting)

c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization 

information)

d. Kelangsungan Organisasi (viability)

e. Hubungan Masyarakat (public relation)

f. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)
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Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna 

laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya 

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah 

ditetapkan. 

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective 

reporting)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor  kinerja dan mengevaluasi 

manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trendantar kurun waktu, 

pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan 

kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga 

memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa 

yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan 

efektifitas penggunaan sumber daya organisasi. 

c. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization 

information)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan 

kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi 

untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 

d. Kelangsungan Organisasi (viability)
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Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan 

apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang 

dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 

e. Hubungan Masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada 

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai 

kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan 

berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

f. Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai 

kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa: 

 “Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu 
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.” 

Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan: 
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a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 

dan ekuitas dana pemerintah; 

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi; 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemrintahan; 

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

2.6.1.3 Pengguna Laporan Keuangan Daerah 

Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan 

dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi 

sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik (Nordiawan, 2006). 

Menurut Mardiasmo (2002: 171) masyarakat memiliki hak dasar 

terhadap pemerintah, yaitu: 

a. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu: 

- Mengetahui kebijakan pemerintah 

- Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah 
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- Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan 

tertentu 

b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk 

diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu 

yang menjadi perdebatan publik. 

c. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listening).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan 

oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi 

keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. 

Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk 

memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan 

pengelolaan (accountability & stewardship).

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapatbeberapa kelompok utama 

pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu: 

a. Masyarakat; 

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 

pinjaman; dan 

d. Pemerintah. 

2.6.1.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: 
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a. Laporan Realisasi Anggaran 

b. Neraca 

c. Laporan Arus Kas 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Adapun penjelasan komponen laporan keuangan seperti berikut: 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 

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

yang menggambarkan 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. 

b. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, 

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

terdiri dari:  

a) Aset; 

b) Kewajiban; dan  

c) Ekuitas dana.  

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: 

a) Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
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termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan 

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya.  

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah.  

c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara asset dan kewajiban pemerintah. 

c. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informsi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasional, invensari 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  mencakup 

dalam  laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang 

masing-masing didefinisikan sebagai berikut: 

a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 

b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 

Umum Negara/daerah. 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. 

Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan 
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akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi 

Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilan 

penyajian laporan keuangan secara wajar. 

Selain keempat komponen laporan keuangan di atas, berdasarkanPeraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

mengatakan  bahwa entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja 

Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang masing-masing didefinisikan 

sebagai berikut: 

a. Laporan Kinerja Keuangan 

 Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan 

belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu 

disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan 

klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan Kinerja 

Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: 

a) Pendapatan dari kegiatan operasional; 

b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; 

c) Surplus atau defisit. 

b. Laporan Perubahan Ekuitas 

 Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukan kenaikan 

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas maka 

menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: 



44 

a) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran; 

b) setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan 

dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas; 

c) efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 

kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. 

2.6.2 Kualitas Laporan Keuangan 

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu 

berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Oleh 

karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap 

dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan 

keuangan (Harahap, 2008: 145). 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 

sebagai berikut: 

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah 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 

dikehendaki: 

a. Relevan 

b. Andal 
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c. Dapat dibandingkan 

d. Dapat dipahami 

Berikut penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan: 

a. 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: 

a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

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 
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Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, 

yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan. 

b. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 

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

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat  

menyesatkan.  

 Informasi yang andal memenuhi karakteristik:  

a) Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 

disajikan. 

b) Dapat Diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila 

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya 

tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. 

c) Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

kebutuhan pihak tertentu. 

c. Dapat Dibandingkan 
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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 dilakukan secara 

internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat  dilakukan bila suatu 

entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. 

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan  bila entitas yang diperbandingkan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. 

d. 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 yangmemadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud. 

2.7 Konsep Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, 

sehingga penulis merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang serupa. 

Pengungkapan penelitian-penelitian terdahulu ini merupakan bentuk tanggung 

jawab moril penulis atas penelitian ini dan juga merupakan bentuk terima kasih 

penulis kepada peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun pnelitian-penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Tahun Penelitian Variabel yang 
Digunakan 

Hasil Penelitian 

Permana 2012 Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan (X) 
dan kualitas laporan 
keuangan (Y) 

hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan 
memberikan 
pengaruh sebesar 
33,1% terhadap 
kualitas laporan 
keuangan dan 
akuntabilitas 
berperngaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kualitas 
laporan keuangan. 
SAP 
dan kualitas laporan 
keuangan secara 
parsial dan simultan 
memberikan 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
akuntabilitas. 

Muhamad Arief 
Rakhman 

2013 Pengendalian 
Internal (X) dan 
Transparansi 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
(Y) 

Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
Pengendalian 
internal  
berperngaruh positif 
dan signifikan 
terhadap 
Transpransi 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Sri Ayu Wulandari 
Aswadi 

2014 Akuntabilitas (X1), 
Transparansi (X2) 
dan Kualitas 
Laporan Keuangan 
(Y) 

Hasil 
penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
Akuntabilitas dan 
Transparansi  
berperngaruh positif 
dan signifikan 
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terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 
baik diuji secara 
parsial maupun 
simultan  

2.8 Kerangka Pemikiran 

Penyelenggaraan pemerintah daerah tetap harus memperhatikan prinsip 

otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Agar implementasi kebijakan 

otonomi daerah ini tetap berada dijalur good governance yang diinginkan, dimana 

hal ini yaitu kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pengendalian 

(controlling) sebagai sebuah upaya untuk menjamin tercapainya tujuan akhir dari 

good governance itu sendiri.  

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi 

yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan 

(openness) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya public. 

Transparansi informasi terutama informasi keuangan harus dilakukan dalam 

bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999 

dalam Zyen, 2009). 

Pelaksanaan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat 

penting dilakukan. (Dadang Sadeli, 2008: 104) menyatakan ciri-ciri akuntabilitas 

yang berkualitas adalah sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan 

3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal 

4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen 



50 

Transparansi yang dilakukan oleh organisasi sektor politik terdiri dari 

beberapa dimensi, seperti dikemukakan Ellwod (Hamid Abidin, 2009) 

menjelaskan terdapat beberapa dimensi transparansi yang harus dipenuhi oleh 

organisasi sektor publik atau badan hukum, yaitu : 

1. Transparansi Proses 

2. Transparansi Kejujuran dan Transparansi Hukum  

3. Transparansi Program 

4. Transparansi Kebijakan 

Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya 

pertanggungjawaban atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat 

maupun daerah (Bastian, 2003). Agar informasi akuntansi yang dihasilkan dapat 

digunakan dengan baik oleh pemakai, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terdapat 

kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi 

dalam laporan keuangan pemerintah berkualitas, yang terdiri dari:  

1. Relevan,  

2. Andal, 

3. Dapat dibandingkan 

4. Dapat dipahami. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah dengan variabel bebas yaitu akuntabilitas dan transparansi laporan 



51 

kauangan pemerintah daerah. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk 

merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.9 Hipotesis 

Menurut Sekaran (2007:135), hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pertanyaan secara logis. Berdasarkan Rumusan penelitian yang 

telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

AKUNTABILITAS 
LAPORAN 

KEUANGAN  
PEMERINTAH 
DAERAH (X1) 

TRANSPARASI 
LAPORAN 
KEUANGAN 
PEMERINTAH 
DAERAH (X2) 

KUALITAS 
LAPORAN 

KEUANGAN 
PEMERINTAH 

DAERAH 

(Y) 

H1 

H3 

H2 
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1. Hipotesis pertama yaitu Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah, dengan hipotesis deskriptif sebagai berikut : 

 Ho : Akuntabilitas laporan Keuangan pemerintah Daerah tidak 

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah 

Daerah. 

 H1 : Akuntabilitas laporan Keuangan pemerintah Daerah 

berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah 

Daerah.  

2. Hipotesis kedua yaitu Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah, dengan hipotesis deskriptif sebagai berikut : 

 H0 : Transparansi laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak 

berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah 

Daerah. 

 H2 : Transparansi laporan Keuangan pemerintah Daerah 

berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah 

Daerah.  

3. Hipotesis ketiga yaitu Akuntabilitas dan Transparasi Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah, dengan hipotesis deskriptif sebagai 

berikut : 

 Ho : akuntabilitas dan transparansi laporan Keuangan 
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Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pemerintah Daerah. 

 H3 : akuntabilitas dan transparansi laporan Keuangan 

pemerintah Daerah berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pemerintah Daerah.  


