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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian

2.1.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.1.1 Kompetensi

Kompetensi bukanlah konsep yang baru. Nyoman Rudana (2006:6) mendefinisikan :

“Kompetensi (competency) sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki

seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, kinerja

yang sangat baik”.

Kompetensi menurut S.K. Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 43 Tahun 2001

Tentang Standar Kometensi PNS adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku dalam

pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi tersebut dibagi menjadi dua yaitu :

1) Kompetensi Umum

Adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pegawai

negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melakasanakan

tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Kompetensi umum dapat diperoleh

melalui pendidikan formal maupun diklat kepemimpinan.

2) Kompetensi Khusus

Adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pegawai

negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang

dipangkunya. Kompetensi khusus dapat diperoleh melalui diklat tekhnis.



Berdasarkan S.K. Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 Tentang Standar Kompetensi

Pegawai dapat disimpilkan bahwa kompetensi memiliki karakteristik yaitu Pengetahuan

(knowledge) dan Keterampilan (skill).

Hutapea dan Thoha (2008:8) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama

pembentukan kompetensi, yaitu :

1. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu).

Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi

nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil

tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai

pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan

tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik

dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan

memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat

diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan

ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan

keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah seseorang pegawai didalam peran

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.

Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara

otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Adapun yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah spesifkasi atau sesuatu

yang dilakukan, menurut persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan



melakukan pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan mempunyai kemampuan melaksanakan

pekerjaan dengan hasil yang baik (Nyoman Rudana, 2006:6).

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan

untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan

perusahaan. Sehingga dalam hal ini yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi

sumber daya manusia adalah berupa Pengetahuan (knowledge), Keterampilan (skill), dan

Sikap (attitude).

2.1.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi

dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan,

sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan

berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia dapat diukur berdasarkan

latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai (Matindas, 2013:89).

Warisono (2008) mengungkapkan bahwa SKPD harus memiliki sumber daya yang

kompeten, yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti

pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam

pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem

akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu

memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya Pemerintah Daerah dalam

memahami dan menerapan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan

keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan

pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa sumber daya yang kompeten, yaitu :

1. Pendidikan Formal



Menurut Abdul Djalil Indris Saputra (2002) mengemukakan bahwa:

“Pendidikan merupakan katalisator dalam upaya pengembangan sumber daya
manusia. Pendidikan adalah komponen mendasar dari upaya pengembangan sumber
daya manusia. Sumber daya manusia berkualitas yang memiliki keunggulan
kompetitif, semua itu hanya dapat diperoleh melalui pendidikan”.

Sedangkan Dorien Kartikawangi (2002) mengemukakan bahwa :

“Pendidikan adalah indikator dari Knowledge :What the person know, yaitu

pengetahuan yang dimiliki baik formal maupun non formal yang dipersyaratkan,

seperti latar belakang pendidikan, IPK, pengalaman”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan sering kali

menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat

pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektual seseorang. Tingkat

pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya, karena

pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia yang

kompeten dengan di latar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan agar lebih mudah

mengerti dan memahami pekerjaan yang dilakukannya. Indikator pendidikan yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan formal pegawai, kesesuaian

kompetensi bidang pendidikan, serta kemampuan penyajian laporan sesuai Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) yang berlaku.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Azril Azhari (2000) mengemukakan :

“Pelatihan merupakan tempat untuk mengembangkan keterampilan yang dapat

digunakan untuk bekerja”.

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang sudah dimiliki agar



kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan ditekankan pada peningkatan pengetahuan

untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, dilakukan melalui pendekatan yang

terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangkan pelatihan lebih

ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan spesifik pada saat ini.

Beberapa tujuan dari program pendidikan dan pelatihan pegawai, diantaranya:

1. Meningkatkan produktivitas kerja.

2. Meningkatkan kecakapan manajerial pegawai.

3. Meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu.

4. Mengurangi tingkat kesalahan pegawai.

5. Meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan untuk konsumen perusahaan

dan atau organisasi.

6. Menjaga moral pegawai yang baik.

7. Meningkatkan karier pegawai.

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan dampak yang

baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini jelas akan membawa

peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai

dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, dalam pengelolaan keuangan daerah

yang baik, program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah pun cukup

penting, karena untuk menghasilkan kaporan keuangan daerah yang baik dibutuhkan

pegawai yang memahami betul cara dan proses penyusunan laporan keuangan daerah.

3. Pengalaman Kerja

Pengalaman dapat diperoleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung.

Pengalaman langsung apabila seseorang pernah bekerja pada suatu organisasi, lalu oleh



karena sesuatu meninggalkan organisasi itu dan pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan

pengalaman tidak langsung adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada

suatu organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota dari pada

organisasi di mana peristiwa yang diamati dan diikuti terjadi (Siagian, 2002).

Penyusunan laporan keuangan, SKPD diharapkan memiliki sumber daya manusia

yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dibidang akuntansi atau keuangan,

karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami

akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa

seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama seorang pegawai bekerja

dalam suatu bidang di organisasi, maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan

semakin memahami apa yang menjadi tugas serta tanggungjawab yang diberikan kepada

pegawai tersebut.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Romney dan Stembart (2006:2) mengemukakan bahwa :

“sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling

berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”.

Menurut Mulyadi (2014:3) mengemukakan bahwa:

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi
sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan
manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam suatu sistem
akuntansi juga terdapat unsur-unsur pokok, seperti formulir, jurnal, buku besar, buku
pembantu, dan laporan.”



Alam S (2013:8) mendefinisikan Sistem Akuntansi sebagai berikut :

“Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam
perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan.
Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga
mempermudah pengendalian internal dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk
kepentingan manajemen”.

La Midjan dan Azhar Susanto (2008:72) menyatakan bahwa :

“Sistem informasi akuntansi merupakan Sistem akuntansi adalah kumpulan (integrasi)
dari sub sistem/komponen baik fisik/non fisik yang saling berhubungan dan
bekerjasama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang
berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi

formulir dan berbagai catatan transaksi yang digunakan untuk keperluan penyusunan laporan

keuangan dalam rangka memenuhi tujuan pengelolaan manajemen.

Abdul Halim (2012 : 32) mendefinisikan Akuntansi adalah :

“suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama

yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar

diantaranya berbagai alternatif arah tindakan”.

Tanjung (2009: 35) mendefinisikan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah:

“Proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam
ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan
dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.

Abdul Halim (2012:43) mengungkapkan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah :



“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi

(keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang

memerlukan”.

Dari definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah

adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi (ekonomi)

dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang di jadikan informasi

berupa laporan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak

internal dan eksternal pemerintah yang memerlukan.

Sistem laporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah yang berbunyi : “Pasal 101 ayat (1) Pemerintah menyelenggarakan sistem informasi

laporan keuangan secara nasional; pasal 101 ayat (2) Sistem Informasi Keuangan Daerah

secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah; pasal

102 ayat (1) Daerah menyampaikan informasi Keuangan Daerah yang dapat di

pertanggungjawabkan kepada Pemerintah; pasal 102 ayat (2) Daerah menyelenggarakan

Sistem Informasi Keuangan Daerah; pasal 102 ayat (3) Informasi yang berkaitan dengan

Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup :

(a) APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota; (b) neraca daerah; (c)

catatan atas laporan keuangan daerah; (d) laporan arus kas; (e) dana dekonsentrasi dan dana

tugas pembantuan; (f) laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan (g) data yang berkaitan

dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah; pasal (103) informasi yang dimuat

dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 101

merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh oleh masyarakat.



Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No.71

Tahun 2010 adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transksi sampai dengan

pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dalam peraturan ini dijelaskan

bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi

Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah diatur

dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem

Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintah diatur dengan

Peraturan Menteri Akuntansi Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,

sedangkan Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan

peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah

tentang standar akuntansi pemerintah.

Indra Bastian (2007:98) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah dari proses

atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi.

Prosedur yang dimaksud mulai dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi

dan/atau kejadian keuangan serta pelapran keuangan dalam rangka mempertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.

Sementara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang termuat dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 pasal 232 juncto, sistem akuntansi keuangan

daerah didefinisikan sebagai  :

“serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.”



Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya

sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi yaitu tahap pencatatan.

Sedangkan dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan. Maka dari itu

penulis menarik kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah organisasi

formulir dan berbagai catatan transaksi, seperti proses pengidentifikasian, pengukuran,

pencatatan, dan pelaporan transaksi (ekonomi) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten,

kota, atau provinsi) yang digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan sehingga

dapat dijadikan informasi dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan berbagai

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal maupun eksternal pemerintah yang

memerlukan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)

dilakukan oleh PPK-SKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah

sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas;

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas;

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap / Barang Milik Daerah; dan

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas.

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi

adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi demikian tidak tepat disebabkan akuntansi

menggunakan sistem pencatatan. Menurt Abdul Halim (2007:45) terdapat beberapa sistem

pencatatan yaitu single entry, doble entry, dan triple entry. Pembukuan hanya menggunakan



sistem pencatatan single entry sedangan akuntansi dapat menggunaan ketiga pencatatan

tersebut.

1. Single Entry

Sistem ini sering disebut sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini

pencatatan tranaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali saja. Sistem ini

memiliki kelebihan sederhana dan mudah dipahami, tetapi kelemahannya adalah

kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan

yang terjadi.

2. Double Entry

Sistem ini sering disebut sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi

ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan

dasar akuntansi. Dengan menggunakan double entry accounting setiap transaksi yang

terjadi akan tercatat pada taun yang tepat, karena masng-masing akun penyeimbang

berfungsi sebagai media cross-check Selain itu, pencatatan model ini juga memiliki

kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah sisi debet harus sama dengan

jumlah sisi kredit

3. Triple Entry

Sistem pencatatan ini adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem

pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh

karena itu, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, sub bagian

pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut

pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan

dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terstruktur dan mengandung arti. Maka dari itu,



untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan sistem prosedur berbagai

basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan :

1. Basis Kas

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan / pencatatan transaksi ekonomi hanya

dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila

transaksi tersebut belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut

tidak dicatat. Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil ativitasnya tidak

banyak serta sederhana (tidak rumit), penerapan basis kas masih dipandang wajar

pada saat awal otonomi daerah. Namun seiring berjalannya waktu bais kas sudah

tidak dapat diterapkan lagi.

2. Basis Akrual

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya

pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu transaksi-transaksi

dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan

pada periode terjadinya. Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan pada

saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimanya terjadi, sudah diterima

ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa

memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan. Basis ini akan mencakup pencatatan

transkaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagai hak dan kewajiban di masa yang

akan datang. Basis akrual mempunyai semua aktivitas dibandingkan basis kas. Basis

akrual telah ditetapkan dalam SAP (PP 71/2010) untuk pelaporan finansial bagi

seluruh entitas pemerintahan termasuk pemerintah daerah maka seluruh pemerintah

daerah di Indonesia sudah harus menerapkan selambat-lambatnya tahun 2014.

3. Basis Kas Modifikasian



Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi)

Kepemendagri Nomor 29 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

(12) basis/dasar kas modifikasian merupakan kombinasi kas dengan basis akrual;

(13) transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal)

pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan

penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun

penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum

terealisir.

Jadi penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat

transaksi dengan basis kas selama satu tahun anggaran dan melakukan penyesuaian

pada akhir tahun anggaran berbasis akrual.

4. Basis Akrual Modifikasian

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk

transaksi-transaksi tertentu dengan menggunkan basis akrual sebagian besar transaksi.

Pembatasan penggunaan basis akrual dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan.

Dalam mewujudkan sistem akuntansi yang baik, pada dasarnya harus mengetahui

pembangun sistem akuntansi itu sendiri, sistem akuntansi erat hubungannya dengan

kerjasama manusia dengan sumber daya lainnya di dalam suatu perusahaan untuk

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan sistem akuntansi yang

dikemukakan oleh Mulyadi (2014:20) adalah :

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.

2. Untuk meningkatkan informasi yang dihasilakan oleh sistem yang sudah ada, baik

mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.



3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekkan internal, yaitu untuk

memperbaiki tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi, dan untuk menyediakan

catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan akuntansi.

2.1.3 Laporan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Deddi Nordiawan (2006:151) menyatakan bahwa :

“Laporan Keuangan adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang
diterbitkan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan
dari entitas lain”.

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;

c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya,

jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib

menyajikan laporan keuangan.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umum 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.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

keuangan daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan

daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005).

Dari beberapa pendapat diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa 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 keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas

yang jelas.

Dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan

kandungan sistem akuntansi keuangan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59

Tahun 2007 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mulai dari pencatatan,

pengklasifikaian, pengikhtisaran, sampai kepada menyusun dan menyajikan laporan

keuangan daerah. Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan penerapan

sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai, yaitu mampu menyusun dan menyajikan

laporan keuangan daerah yang berkualitas. Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah

daerah secara khusus bertujuan :



1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas

saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi

ekonomi suatu unit pemerintahan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.

3. Meberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan

peraturan perundang-undangan, kontra yang telah disepakati, dan ketentuan lainnya

yang disyaratkan.

4. Memberikan informasi perancangan dan penganggaran.

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

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 umum, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut (Mardiasmo,

2002:161) yaitu :

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardsgip)

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 trend antar 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 ajsa 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)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menetukan 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 dalam.

2.1.3.2 Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut International Federation of

Accountants-Public Sector Commite (2003) dikelompokan sebagai berikut :

1. Badan Legislatif dan Badan - Badan Lain yang Kekuasaan Mengatur dan Mengawasi.



Badan legilatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu untuk

dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap

ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja.

2. Rakyat

Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri dari para

pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai ketertarikan

khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat pemerintah.

3. Investor dan Kreditur

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada investor dan

kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan

pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada

komitmennya.

4. Pemerintah Lain, Badan Internasional, dan Penyedia Sumber Lain.

Para investor dan kreditur menyebutkan bahwa pemerintah lain, badan internasional,

dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi keuangan

pemerintah selain itu menaruh perhatian terhadap rencana-renana dan kebijakan-

kebijakan.

5. Analisis ekonomi dan keuangan

Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan menelaah,

menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain.

Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi

pemerintah (SAP), terdapat beberapa 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 peminjaman;

dan

d. Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan harus dapat

dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggaraan

akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan

keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah 8 (delapan)

prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemeritah :

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.

2. Prinsip Nilai Historis



Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilian uang yang lain karena lebih

objektif dan dapat diverifikasi. Jika tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan

nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi

Prinsip layak temu biaya pendapatan (matching-cost revenue pinciple) dalam

akuntansi pemerintahan tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikan dalam

akuntansi komersial.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa

lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu

dicatat dan diajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya

aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten

atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan

dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi

periode-periode pelaporan sehingga kinerja ententitas dapat diukur dan posisi

sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan

adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode

ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh

terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lain. Metode

akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru



diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan

metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat

ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas laporan

Keuangan (CaLK).

8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat

bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian

peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-

hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset

atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan

terlalu rendah.

2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, setiap

SKPD harus menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara

periodik meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

2. Neraca SKPD

3. Laporan Arus Kas SKPD

4. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD



Setelah berlakunyan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan

keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran

2014 adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran (budget report)

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian

sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan. Unsur – unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan

Realisasi Anggaran terdiri dari :

 Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah  atau oleh entitas pemerintah lainnya yang

menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

 Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara

Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh pemerintah.

 Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan dan

dana bagi hasil.

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh

pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-



tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan berasal dari hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan

digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman

kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

2. Pelaporan Financial (financial report)

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,

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

terdiri dari :

 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 penyedia jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar.

Suatu aset di diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk

dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan

dalam kriteria tersebut diklsifikasikan sebagai aset nonlancar.



Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan

persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan

aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk

kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan,

dan aset lainnya.

 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok

kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok

kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan.

 Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset

dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir

ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

b. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode

pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung terdiri dari :

 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai

kekayaan bersih.



 Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih.

 Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh

suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana

perimbang dan dana bagi hasil.

 Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi

karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh

entitas bersangkutan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan infomasi kas sehubungan dengan aktivitas

operasi, investasi, pendanaan dan transitoris 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

penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai

berikut:

 Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum

Negara/Daerah.

 Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum

Negara/Daerah.

3. Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)



Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat

pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi, yaitu proses penetapan terpenuhinya

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan

menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,

pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan

entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang

terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu entitas kejadian atau peristiwa untuk diakui

yaitu:

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau

peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atas masuk ke dalam entitas pelaporan yang

bersangkutan.

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat

diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu

dipertimbangkan aspek materialitas, yaitu :

a. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional

pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi



masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan

laporan keuangan.

b. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau

kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan

didasarkan pada hasil estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan

transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

c. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah

dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan

penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui

ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya

dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur

atau diestimasi.

d. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi

akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan

perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat

dana pinjaman diterma atau pada saat kewajiban timbul.

e. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada

aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di

rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

f. Pengakuan Beban dan Belanja



Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan

terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas

pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan.

2.1.3.4 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dalam memenuhi keinginan pemakaian 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).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi. Ke-4 (empat) karakteristik ini merupakan

pra-syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapa

memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya

dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi

peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan

atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 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

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan.

2. 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

pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang

andal memiliki 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

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap

menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas



Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan

pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan

entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan

eksternal. Perbandingan 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.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan

dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para

pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai

atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna

untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dalam SAP dikatakan bahwa kendala informasi akuntansi dan laporan adalah setiap

keadaan dimana ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk mewujudkan kondisi yang ideal

dalam menciptakan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat

keterbatasan (limittions) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menjadi

penyebab timbulnya kendala dalam informasi akuntansi dan keuangan pemerintah yaitu :

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya

diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi



dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam

mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang

diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh

karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala

informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian,

evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya

itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi

tujuan informasi, misalnya penyedia informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan

mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu

kesinambungan yang tepat diantara keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar

karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan.

Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan

masalah pertimbangan professional.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam

menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah

yang berkualitas. Sedangkan, Mardiasmo (2007:35) mengatakan bahwa untuk dapat

menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah



daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah

menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan

untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan

daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem auntansi daerah yang baik.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini dapat di ikhtisarkan

sebagai berikut :

Tabel 2.2

Penelitian Sebelumnya

No

Nama &

Tahun

Penelitian

Judul Penelitian
Hasil

Penelitian

Persamaan

Penelitian

Perbedaan

Penelitian

1 Garry

Gumilar

(2013)

Pengaruh

Kompetensi

Sumber Daya

Manusia dan

Penerapan

Standar

Akuntanasi

Pemerintah

Terhadap

Kualitas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Pengaruh

Kompetensi

Sumber Daya

Manusia dan

Penerapan

Standar

Akuntanasi

Pemerintah

berpengaruh

signifikan

terhadap

Kualitas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Variabel

yang diteliti

sama yaitu :

kompetensi

sumber

daya

manusia

X2 terhadap Y,

yaitu : Variabel

Penerapan

Sistem

Akuntansi

Keuangan

Pemerintah

Daerah.

2 Angga Pengaruh Pengaruh Variabel Variabel



Dwi

Permadi

(2013)

Penerapan

Sistem

Akuntansi

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Terhadap

Kualitas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

Penerapan

Sistem

Akuntansi

Keuangan

Pemerintah

Daerah

berpengaruh

positif

terhadap

Kualitas

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

yang diteliti

sama yaitu :

pengaruh

penerapan

sistem

akuntansi

keuangan

daerah

independennya

Kompetensi

Sumber Daya

Manusia dan

Penerapan

Sistem

Akuntansi

Keuangan

Daerah.

3 Reni

Rufaida

Amalia

(2009)

Pengaruh

Kompetensi

Pegawai

Terhadap

Kualitas

Penyajian

Laporan

Keuangan

Pengaruh

Kompetensi

Pegawai

berpengaruh

positif

terhadap

Kualitas

Penyajian

Laporan

Keuangan

Variabel

dependen

yang diteliti

sama yaitu :

Kualitas

Penyajian

Laporan

Keuangan

Variabel

independen

nya

Kompetensi

Sumber Daya

Manusia dan

Penerapan

Sistem

Akuntansi

Keuangan

Daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah diberikan kewenangan yang luas untuk

menyelenggarakan semua urusan pemerintah. Perubahan pada sistem pemerintahan dari



sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan

pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi

daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor

publik di Indonesia (Mardiasmo, 2009:17).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah

implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia

yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang

memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Dalam kaitan dengan penyusunan

laporan keuangan, maka sumber daya manusia yang berkompeten dapat mempengaruhi

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Insani, 2010).

Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor

yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumber daya yang

berkompeten tentu akan mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

kompeten. Mempelajari kompetensi sumber daya manusia adalah upaya mempelajari peran

SDM dalam organisasi, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memilih antara kompetensi

potensial karyawan, pola pengalihan tugas, penilaian kinerja, dan pengembangan potensi

karyawan. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi

pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu

tahun anggaran adalah bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan

keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum

setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah (SAP) ada beberapa indikator dari laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam

realisasi sistem akuntansi pemerintahan yang baik, juga dapat menunjang kualitas dari

laporan keuangan pemerintah daerah, setiap informasi yang baik dapat dikatakan baik apabila

sudah memenuhi empat syarat sesuai dengan prasyarat normatif yaitu, relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya

pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah

menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk

pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009:144).

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah (SAP) pengertian dari Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah :

“Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi

sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Dari teori diatas menerangkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah suatu tolak

ukur dari pelaporan informasi akuntansi yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan awal

yang diinginkan.

Berdasarkan indikator di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan

dapat diukur dengan :

1. Relevan, berarti informasi keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan

berdasarkan informasi terdahulu.

2. Andal, berarti informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan bebas  dari

salah saji material dan juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.



3. Dapat dibandingkan, berarti informasi keuangan yang disajikan di periode sebelumnya

dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau acuan untuk periode selanjutnya

apakah memperbaiki yang buruk maupun yang baik.

4. Dapat dipahami, berarti informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami disesuaikan

dengan kalangan pengguna yang akan digunakan informasi keuangan tersebut.

Dari teori diatas bahwa pemerintah daerah dalam membuat dan melaporkan informasi

keuangan daerahnya mengacu pada suatu sistem pemerintahan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang mengatur berbagai pedoman penyusunan akuntansi untuk membuat

laporan keuangan pemerintah daerah agar dapat menghasilkan output yang relevan, handal,

dapat dibandingkan, dan dipahami oleh berbagai kalangan.

Angga Dwi Permadi (2013) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah

daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang

dihasilkan. Selain dengan menggunakan sistem akuntansi yang baik, hal tersebut juga

didukung dengan sumber daya manusia yang baik. Sama dengan penelitian sebelumnya dari

Reni Rufaida Amalia (2009) menyatakan bahwa pengaruh kompetensi pegawai berpengaruh

positif  terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Dari penjelasan diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Kompetensi
Sumber Daya

Manusia

Penerapan Sistem
Akuntansi

Keuangan Daerah
(SAKD)

Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah



2.4 Hipotesis Penelitian

Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem keuangan daerah menjadi

tolak ukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga  dalam membuat dan

melaporkan informasi keuangan daerahnya pemerintah daerah harus mengacu pada suatu

sitem pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur berbagai pedoman

penyusunan akuntansi, seperti  penelitian yang dilakukan oleh Reni Rufaida Amalia (2009)

mengenai pengaruh kompetensi pegawai secara simultan berpengaruh positif  terhadap

kualitas penyajian laporan keuangan.

Sama dengan penelitian yang dilakukan Garry Gumilar (2013) tentang pengaruh

kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah dapat meningkat dengan baik apabila kompetensi sumber daya

manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahannya berjalan dengan baik dan

semestinya.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda

organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut (Azhar,

2007). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting,

Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik

mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan

organisasi.

Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill), dan Sikap (Attitude) merupakan

indikator sebuah standar kompetensi pegawai. Tercapainya indikator tersebut merupakain

suatu prestasi yang dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia apalagi didukung

dengan pendidikan formal, pelatihan, dan pengalaman kerja. Dengan adanya sumber daya



manusia yang berkompeten dan dapat mengoperasikan serta memahami sistem akuntansi

keuangan dengan baik maka laporan keuangan pemerintah daerah pun akan memiliki kualitas

baik. Maka hipotesis pertama dari penilitian ini adalah :

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem akuntansi yang efektif merupakan prasyarat bagi kinerja yang lebih baik.

Lebih jauh mereka berpendapat bahwa kegagalan menggunakan informasi akuntansi yang

diperlukan mengakibatkan manajemen sumber daya yang tidak efektif serta kemunduran

perlahan-lahan dalam kinerja organisasi (Miah & Goyal, 1991).

Sistem akuntansi merupakan faktor utama pendorong agar manajemen perusahaan dapat

menghasilkan informasi akuntansi yang terstruktur dan mengandung arti. Dalam mewujudkan

sistem akuntansi yang baik, pada dasarnya harus mengetahui pembangun sistem akuntansi itu

sendiri, sistem akuntansi erat hubungannya dengan kerjasama manusia dengan sumber daya

lainnya didalam suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh

perusahaan.

Menurut Angga Dwi Permadi (2013) meneliti pengaruh penerapan sistem akuntansi

keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasilnya

adalah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Angga Dwi Permadi juga menyebutkan dengan

adanya sistem akuntansi keuangan maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi

dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang

sudah diterapkan pada sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang

dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik. Maka hipotesis kedua dari penilitian ini adalah :



H2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif

terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indonesia memasuki era pemerintahan daerah yang baru, perubahan yang cukup

fundamental terjadi di dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan konsep

otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang

kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 52 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang

Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan atas Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintaha (SAP) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintaha (SAP) terdapat kriteria dan unsur-unsur

pembentukan kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan

pemerintah berkualitas, yang terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan

(d) dapat dipahami.

Laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

kompeten. Mempelajari kompetensi sumber daya manusia adalah upaya mempelajari peran

SDM dalam organisasi, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memilih antara kompetensi

potensial karyawan, pola pengalihan tugas, penilaian kinerja, dan pengembangan potensi

karyawan. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi

pemerintahan, keuangan daerah, bahkan organisasional tentang pemerintahan.



Reni Rufaida Amalia (2009) menyatakan bahwa pengaruh kompetensi pegawai

berpengaruh positif  terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Sama dengan penelitian

sebelumnya dari Angga Dwi Permadi (2013) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan

pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

yang dihasilkan. Selain dengan menggunakan sistem akuntansi yang baik, hal tersebut juga

didukung dengan kompetensi yang dimiliki pegawai atau calon pegawai sehingga

mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Maka hipotesis ketiga dari

penilitian ini adalah :

H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.


