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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep, Konstruk, Variable Penelitian 

2.1.1  Kompetensi 

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi  

Definisi dari kompetensi menurut Moeheriono (2009:15): 

“Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang 

mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik 

kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada 

waktu periode tertentu.” 

Sedangkan definisi kompetensi berdasarkan PP No 101 2000 Tentang 

Diklat Jabatan PNS yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 

seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan.  

2.1.1.2 Komponen Kompetensi 

Hutapea P dan Thoha N (2008:42) mengungkapkan bahwa ada tiga 

komponen utama pembentukan kompetensi yaitu : 

1. Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang 

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 diperlukan 

untuk berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. 
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2. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seseorang pegawai di 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung 

pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang 

dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya. 

3. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang 

pegawai untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya sesuai bidang 

yang digelutinya. Ilmu atau informasi yang dimiliki 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 efesiensi perusahaan. 

  

2.1.1.3 Klasifikasi Kompetensi 

Adapun klasifikasi kompetensi menurut Mustopadidjaja (2008:23) terbagi 

ke dalam empat jenis, yaitu : 

a. Kompetensi tekhnis (technical competence) yaitu kompetensi mengenai 

bidang yang yang menjadi tugas pokok organisasi. Kompetensi ini anatar 

lain meliputi operasional sistem prosedur kerja, yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kebijakan dan tugas instansi, penerapan sistem dan prinsip-

prinsip akuntabilitas. 

b. Kompetensi manajerial (manajerial competence) yaitu kompetensi yang 

berkaitan dengan kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam 

menangani tugas-tugas organisasi. Kompetensi ini meliptui kemampuan 
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menerapkan konsep dan teknik perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian, koordinasi, dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga 

kemampuan dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam 

manajemen pemerintahan. 

c. Kompetensi sosial (social competence), kemampuan melakukan 

komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas 

pokoknya. Kompetensi ini secara internal memotivasi sumber daya 

manusia dalam meningkatkan produktivitas kerja, secara eksternal 

melaksanakan kemahiran, kolaborasi, pengembangan jaringan kerja 

dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan citra dan kinerja 

organisasi. 

d. Kemampuan intelektual atau trategik, kemapuan untuk berpikir secara 

strategik dengan visi jauh kedepan. Kompetensi ini meliputi kemampuan 

merumuskan visi, misi, strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, merumuskan dan 

memberikan masukan untuk pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan yang logis dan sistematis, memahami paradigma pembangunan 

kesehatan yang relevan serta kemampuan dalam menjelaskan kedudukan, 

tugas, fungsi organisasi kesehatan dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan kesehatan Indonesia. 
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2.1.2 Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pegawai  

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PPK SKPD adalah 

pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Sementara 

pegawai adalah orang yang membantu PPK SKPD menyusun laporan keuangan 

SKPD tersebut. 

2.1.2.1 Tugas dan Wewenang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan 

Pegawai SKPD 

Menurut Halim (2010:98) Kepala SKPD menetapkan Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD tidak 

boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ atau PPTK. Berikut adalah tugas-

tugas yang dilaksanakan PPK-SKPD : 

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS (Surat Persetujuan Pembayaran-Langsung) 

pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran 

dan diketahui/ disetujui oleh PPTK. 

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP (Surat Persetujuan Pembayaran-Uang 

Persediaan), SPP-GU (Surat Persetujuan Pembayaran-Ganti Uang), SPP-

TU (Surat Persetujuan Pembayaran-Tambah Uang), SPP-LS gaji, dan 

tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran. 

c. Melakukan verifikasi SPP 

d. Menyiapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
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e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan 

f. Melaksanakan akuntansi SKPD 

g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD 

Sementara untuk pegawai bagian keuangan memiliki tugas dan wewenang 

menyiapkan seluruh dokumen SPP-LS, SPP-LU, SPP-GU,dll. Kemudian 

diarsipakn untuk keperluan bukti-bukti dalam proses penyususnan laporan 

keuangan.  

Menurut Renyowijoyo (2008:65) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah 

pengguna anggaran/pengguna barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang 

dipimpinya berwenang : 

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggarana 

2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

anggaran belanja 

3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran 

4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak 

5. Mengelola utang dan piutang 

6. Menggunakan barang milik daerah 

7. Mengawasi pelaksanaan anggaran 

8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 
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2.1.2.2 Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman  

Menurut Warisno (2008:15) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan 

pegawai yang kompoten harus mampu memahami logika akuntansi dengan baik 

sehingga dapat menerapkan sistem akuntansi yang ada. Hal tersebut dapat dilihat 

dengan tiga hal yaitu : 

1. Pendidikan 

Pendidikan menurut Megalia (2011:265) adalah proses belajar yang 

menghasilkan pengalaman yang memberikan kesejahteraan pribadi, baik lahiriah 

maupun batiniah. Menurut Hasibuan (2000:69) pendidikan merupakan indikator 

yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Dengan latar belakang pendidikan pua seseorang dianggap akan mampu 

menduduki suatu jabatan tertetentu.  

 Menurut Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional, jenjang pendidikan formal terdiri atas Pendidikan dasar berbentuk 

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat, 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri dari 

pendidikan menengah umum seperti SMU atau yang sederajat, pendidikan tinnggi 

merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 

program pendidikan Diploma III, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doktor. 

2. Pelatihan 

 Pelatihan mencakup pengembangan berbagai informasi kepada individu 

atau kelompok sehingga mereka mendapatkan berbagai informasi baru 

pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatiah karena 
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pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para 

karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan individu (Megalia 2011:266).    

3. Pengalaman 

 Menurut Notoatmodjo (2003:121) pengalaman merupakan guru terbaik 

(experience is the best teacher), pepatah tersebut dapat diartiakan bahwa 

pengalaman merupakan sumber pengetahuan. Pengalaman akan menghasilkan 

pemahaman yang berbeda bagi tiap individu, maka pengalaman mempunyai 

kaitan dengan pengetahuan seseorang yang mempunyai pengalaman banyak akan 

menambah pengetahuan. Pengalaman kerja meliputi banyaknya jenis pekerjaan 

atau jabatan yang diduduk seseorang dan lamanya mereka bekerja pada masing-

masing pekerjaan atau jabatan tertentu. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh 

pegawai dalam organisasi berbeda-beda, hal ini disebabkan setiap pegawai 

mempunyai pengalaman dari pekerjaan yang berbeda-beda yang telah dilakukan 

berulang-ulang. Oleh karena itu pengalaman kerja yang didapatkan seseorang 

akan meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pekerjaan (Siagian, 

2000:163). 

2.1.3 Laporan Keuangan 

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut (Mardiasmo, 2009:159) pengertian laporan keuangan adalah: 

 “Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan 

laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas 

publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai 

suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi 

yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja 

organisasi.” 
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 Laporan keuangan menurut PSAP No.01 Tahun 2010 adalah laporan yang 

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan. 

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Secara umum tujuan laporan keuangan sektor publik menurut (Mardiasmo, 

2009:161) yaitu : 

a. kepatuhan  dan pengelolaan (compliance and stewardship) 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada 

pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasabahwa 

pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 

dan peraturan lain yang telah ditetapkam. 

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 trend antar kurun 

waktu, pencapaian atas tujuan yang telah diterapkan, dan 

membandingkanya 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 efiisiensi dan efektifitas penggunaan sumber 

daya organiasi. 
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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 menentukan 

apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan 

barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 

e. hubungan masayrakat (public relation) 

laporan keuangan berfungsi untuk memberian kesempatan pada organisasi 

untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada 

pemakai yang pengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan 

berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain 

yang berkepntingan. 

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 

Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa: 

“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas 
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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 : 

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 anggarannya; 

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. menyediakan informasi mengenai posisi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaran kegaitan pemerintaha; 

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

2.1.3.3 Peranan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu  

entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama 
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digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi 

keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan 

membantu menentukan ketaatanya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanakan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : 

a. Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

b. Manajemen 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 

entitas pelaporan salam periode pelaporan dalam periode pelaporan 

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian 

atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan 

masyarakat. 

c. Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 
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dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-

undangan. 

d. Keseimbangan antar generasi (intergenerational equity) 

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran 

yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan 

akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 

e. Evaluasi kinerja  

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan 

sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja 

yang direncanakan. 

2.1.3.4 Komponen-komponen Laporan Keuangan Pemerintah 

Berikut tujuh komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71 Tahun 

2010: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan laporan realisasi anggaran 

mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang 

menunjukan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran 

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya 

ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat daerah dalam satu periode 

pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya 

unsur-unsur sebagai berikut : 
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a. Pendapatan LRA 

b. Belanja 

c. Transfer 

d. Surplus defisit LRA 

e. Pembiayaan 

f. Sisa lebih kurang pembiyaan anggaran 

      2.    Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih   

      Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif 

dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : 

a. Saldo anggaran lebih awal 

b. Penggunaan saldo anggaran lebih 

c. Sisa lebih/kurang pembiyaan anggaran tahun berjalan 

d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan 

e. Lain-lain 

f. Saldo anggaran lebih akhir 

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari 

unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

3.   Neraca 

      Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas 

pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta 
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mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka 

panjang dalam neraca. 

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang 

mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang di 

harapkan akan diteriman atau dibayar dalam waktu lebih dari dua belas bulan. 

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos 

berikut: 

a. Kas dan setara kas 

b. Investasi jangka pendek 

c. Piutang pajak dan bukan pajak 

d. Persediaan 

e. Investasi jangka panjang 

f. Aset tetap 

g. Kewajiban jangka pendek 

h. Kewajiban jangka panjang 

i. Ekuitas 

4.   Laporan Operasional 

 Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos 

sebagai berikut  : 

a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional 

b. Beban dari kegiatan operasional 

c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada; 
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d. Pos luar biasa, bila ada; 

e. Surplus/defisit LO 

 Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional 

jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan 

wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.  

5. Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 

perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi, dan saldo kas dan setara 

kas pada tanggal pelpaoran. Arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Penyajian 

laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan 

Arus Kas. 

6. Laporan perubahan ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : 

a. Ekuitas awal 

b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan; 

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang 

antara lain berasal dari dampak kumulatif  yang disebabkan oleh 

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya 

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 
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d. Ekuitas akhir 

7.  Catatan Atas Laporan Keuangan 

        Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas 

Laporan Keuangan mengungkapkan hal hal sebagai berikut : 

a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi 

b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro 

c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 

d.  Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi 

dan kejadian-kejadian penting lainnya 

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar 

muka laporan  keuangan 

f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 

g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan  

Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 
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Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus 

mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan dan memberikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai 

suautu pos yang disajikan dalam  Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus 

Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh 

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang 

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. 

2.1.3.5 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. Pihak-pihak tersebut 

memiliki kebutuhan akan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

organisasi sektor publik (Nordiwawan, 2006:133). 

 Menurut Mardiasmo (2009:171) 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 

keungan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. 

 Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, 

kelompok pengguna laporan keuangan adalah : 

1) Masyarakat 

2) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa 

3) Pihak yang berperan dalam profesi donasi, investasi, dan pinjaman daerah 

4) Pemerintah 

2.1.3.6 Kualitas Laporan Keuangan 

 Karakteristik kualitatif  laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

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

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini 
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merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan 

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : 

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan 

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud pengunaannya. 

Informasi yang relevan : 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan 

datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

c. Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna 

dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, 

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. 
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Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang 

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar 

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

2. Andal 

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 hakikat 

atau penyajiaannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi 

tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal 

memenuhi karakteristik: 

a. Penyajian jujur  

Informasi meggambarkan 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. 

3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 
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laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 

dapat dilakuakn secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal 

dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan 

bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntasi yang 

lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 

perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

4. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh  

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna 

untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1 Shanaz 

Erdiana 

Suryadi (2013) 

Pengaruh Good 

Governance dan 

Kompetensi Sumber 

1.Secara parsial Good 

Governance berpengaruh 

positif terhadap kualitas 
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 Daya Manusia Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

laporan keuangan Pemerintah 

Kota Bandung. 

2.Secara parsial kompetensi 

SDM berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan 

keuangan Pemerintah Kota 

Bandung. 

3.Secara simultan Good 

Governance berpengaruh 

positif terhadap kualitas 

laporan keuangan Pemerintah 

Kota Bandung. 

2. Garry Gumilar 

(2013) 

Pengaruh Kompetensi 

SDM dan Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah (Studi Empiris 

Pada Pemerintah Kota 

Bandung) 

1.Secara simultan variable 

kompetensi sumber daya 

manusia dan penerapan standar 

standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh signifikan 

terhadap variable kualitas 

laporan keuangan daerah. 

2.Secara parsial variable 

kompetensi sumber daya 
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manusia berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah 

daerah. Secara parsial variable 

penerapan standar akuntansi 

pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

3. Annisa 

Rahmalia 

(2012) 

Pengaruh Kompetensi 

Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

SKPD Kota Bandung 

Kompetensi Pejabat 

Penatausahaan Keuangan 

(PPK) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

4 Reni Rufaida 

Amalia (2009) 

Pengaruh Kompetensi 

Pegawai Terhadap 

Kualitas Penyajian 

Laporan Keuangan 

(Penelitian Pada Bagian 

Keuangan SKPD-SKPD 

di Kabupaten Garut) 

Kompetensi Pegawai 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas penyajian 

laporan keuangan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Otonomi daerah menuntut pengelolaan keuangan sepenuhnya berada 

ditangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan yang 

lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

rumah tangganya masing-masing, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada 

di tangan Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD, entitas pelaporan diharuskan meyelenggarakan akuntansi atas keuangan 

yang terjadi serta membuat laporan keuangan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. 

Dengan dikelurkannya beberapa peraturan keuangan daerah hal tersebut 

berarti sistem akuntansi menggunakan sistem akuntansi desentralisasi. Sistem 

akuntansi desentralisasi adalah sistem akuntansi diamana pengakuan pendapatan 

dan belanja dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bukan oleh 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Maka dari itu dibutuhkan 

SDM yang kompeten untuk membuat laporan keuangan di setiap SKPD tersebut.  

Kompetensi itu sendiri menurut PP No 101 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS 

yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa 

pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas jabatan. Nantinya di setiap SKPD akan ada satu orang yang 

ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yaitu Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD (Permendagri No 13 Tahun 

2006).  

Selain PPK yang betugas membuat laporan keuangan SKPD terdapat para 

pegawai pula yang membantu tugas PPK dalam menyusun laporan keuangan 
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SKPD. Seorang pegawai yang bertugas membantu membuat laporan keuangan 

tentu harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi sehingga dalam proses 

penyusunan laporan keuangan tidak terjadi kesalah penulisan angka, kode maupun 

keterlambatan proses pelaporan keuangan tersebut. Kompetensi seorang PPK dan 

pegawai dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, sikap. Dengan kompetensi 

yang dimilikinya PPK dan pegawai dapat memahami logika akuntansi dengan 

baik.  

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 

laporan keuangan disusun untuk meyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan 

selama satu periode pelaporan. Selanjutnya, Laporan keuangan pemerintah daerah 

(dalam hal ini pemerintah kota) merupakan konsolidasi dari laporan keuangan 

SKPD-SKPD yang ada di dalamnya. Laporan keuangan SKPD tersebut di review 

oleh inspektorat setiap akhir tahun anggaran sebelum dikonsolidasikan menjadi 

Laporan Keuangan Daerah (LKPD), LKPD inilah yang kemudian diaudit oleh 

BPK untuk dinilai kewajarannya. Sehingga laporan keuangan SKPD sangat 

berkontribusi besar terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang 

berkualitas. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan 

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

memenuhi karakteristik kualitataif tersebut maka dibutuhkan PPK dan pegawai 

yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.  

Berbagai penelitian terdahulu menyatakan antara lain Iman (2009) 

meneliti pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan 
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organisasi perangkat daerah. Hasil penelitiannya menyatakan  kompetensi 

aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. Reni (2009) dalam penelitiannya pengaruh kompetensi pegawai terhadap 

kualitas penyajian laporan keuangan menyatakan kompetensi pegawai 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga 

dengan pegawai yang kompeten diharapkan menghasilkan laporan keuangan 

pemerintah daerah yang berkualitas. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan dalam skema 

kerangka pemikiran, sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Kompetensi Pejabat 

Penatausahaan Keuangan 

(PPK) dan Pegawai (Hutapea 

P dan Thoha N 2008) : 

- Pengetahuan 

- Keterampilan 

- Sikap 

 

 

Kualitas Laporan Keuangan 

SKPD  (PP 71 Tahun 2010) : 

- Relevan 

- Andal 

- Dapat Dibandingkan 

- Dapat Dipahami 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis 

sebagai berikut : 

Ha1 : Kompetensi Pejabat Pentausahaan Keuangan (PPK) dan pegawai 

berpengaruh  signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota 

Bandung. 


