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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa, SAP 

berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan 

ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, 

belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaa anggaran. SAP berbasis kas 

menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan 

berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. 

 Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 terdapat 2 lampiran. 

Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang 

akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2015, sedangkan Lampiran II 

merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang 

hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan 

akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kuangan dan Menteri Dalam Negeri), 

sedangkan Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap 

untuk menerapkan SAP berbasis akrual. 

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan. Setiap entitas pelaporan 
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pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah wajib menerapkan SAP, selain itu 

diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di 

pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dengan SAP. Standar Akuntansi 

Pemerintahan diterapkan di lingkungan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, 

pemerintahan daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat atau 

daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud 

wajib menyajikan laporan keuangan.  

 

2.1.1.1 Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah terdiri dari: 

LAMPIRAN I 

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 

a) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 

b) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 

c) PSAP 03 Laporan Arus Kas 

d) PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 

e) PSAP 05 Akuntansi Persediaan 

f) PSAP 06 Akuntansi Investasi 

g) PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap 

h) PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

i) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 
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j) PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak 

Dilanjutkan 

k) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 

l) PSAP 12 Laporan Operasional 

 

PSAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah berupa: 

1. Neraca 

2. Laporan Realisasi Anggaran 

3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan maka laporan keuangan 

pemerintahan pusat atau daerah akan lebih berkualitas (relevan, andal, dapat 

dibandingkan dan dapat dipahami). Laporan keuangan tersebut selanjutnya akan 

diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka 

meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder 

antara lain: pemerintahan (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada 

umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. 
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2.1.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

 Definisi Standar  Akuntansi Pemerintahan  yang  tercantum  dalam 

Peraturan  Pemerintahan  Republik  Indonesia No  71  tahun  2010  yaitu:  

“Standar  Akuntansi Pemerintah,  selanjutnya  disebut  SAP  adalah prinsip-

prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan 

keuangan pemerintah”.  

Standar Akuntansi Pemerintahan berisi prinsip-prinsip  akuntansi  yang  

diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pada  

organisasi  pemerintahan (Mahmudi,  2011:271). Definisi  Standar  Akuntansi 

Pemerintahan  menurut  Indra  Bastian (2010:137)   yaitu:  

 “Standar  Akuntansi Pemerintahan,  selanjutnya  disebut  SAP, adalah  

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan  

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP  

merupakan persyaratan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya 

meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah di Indonesia.” 

Adapun  definisi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  lainnya  menurut  

Renyowijoyo  (2008:171) adalah: 

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

yang diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  

pemerintah,  Dengan  demikian  SAP merupakan persyaratan yang 

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya  meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintahan.” 

Dari pemaparan diatas penulis dapat mengartikan bahwa Standar Akuntansi 

Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan yang harus diterapkan pemerintah daerah maupun  pusat, dalam 

upaya  meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. 

 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini memerlukan pemahaman 

yang baik dari setiap aparatur yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
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baik di Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah beserta instansi-

instansinya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, 

akan tetapi dalam penerapan tersebut perlu dipahami beberapa dasar pemikiran 

penting yang diharapkan dapat membantu penerapan Standar Akuntansi 

pemerintahan. Pemikiran tersebut adalah mengenai basis akuntansi yang dianut 

dan hubungan antara sistem dan standar. Selanjutnya diikuti proses penyusunan 

laporan keuangan menurut Standar Akuntansi pemerintahan yang dihubungkan 

dengan kondisi masing-masing entitas. 

 Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan yang  sesuai  dalam  

pemenuhan  kewajiban pelaporan  pertanggungjawaban  keuangan daerah  

merupakan  penentu  atas  kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar  

Akuntansi  Pemerintahan merupakan  salah  satu  aspek  penting  yang diperlukan  

untuk  meningkatkan  kualitas  tata kelola  keuangan  negara  dan  pelaporan 

keuangan  pemerintahan.  Standar  akuntansi pemerintahan  perlu  dikembangkan  

untuk memperbaiki  praktik  akuntansi  keuangan pada  lingkungan  organisasi  

pemerintahan. (Mahmudi, 2011:271) 

 Dengan  ditetapkan SAP,  diharapkan  akan  adanya  transparansi, 

partisipasi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  negara  guna  mewujudkan 

pemerintahan  yang  baik  (good  governance). Sehingga  diperlukan  langkah-

langkah strategis  yang  perlu  segera  diupayakan  dan diwujudkan  bersama  

dalam  rangka implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan. (Irvan Permana, 

2011:24) 
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2.1.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

 Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 terdapat 2 lampiran. 

Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang 

akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2015, sedangkan Lampiran II 

merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang 

hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan 

dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan 

akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kuangan dan Menteri Dalam Negeri), 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual meliputi: 

 

1. PSAP 01. Penyajian Laporan Keuangan  

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan 

keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) 

dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai 

berikut: 

a) Laporan Realisasi Anggaran;  

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c) Neraca; 

d) Laporan Operasional; 

e) Laporan Arus Kas; 

f) Laporan Perubahan Ekuitas; 

g) Catatan atas Laporan Keuangan. 
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Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh 

setiap entitas pelaporan, kecuali: 

a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai 

fungsi perbendaharaan umum; 

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh 

Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun 

laporan keuangan konsolidasiannya. 

 

2. PSAP 02. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, 

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu 

periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali 

dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas 

berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu 

periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas 

mengungkapkan informasi sebagai berikut: 

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 

b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos 

sebagai berikut: 

(a). Pendapatan-LRA;  



18 
 

(b). Belanja; 

(c). Transfer; 

(d). Surplus/defisit-LRA; 

(e).  Penerimaan pembiayaan; 

(f). Pengeluaran pembiayaan; 

(g).  Pembiayaan neto; dan 

(h).  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA). 

 

3. PSAP 03. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang 

menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 

tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, 

pendanaan, dan transitoris. 

a) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode 

akuntansi.  

b) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya 

yang tidak termasuk dalam setara kas.  

c) Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang 

dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan 
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dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka 

panjang.  

d) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

 

4. PSAP 04. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. 

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang 

dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam 

rangka pengungkapan yang memadai, 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 penyajian 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; 
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f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan; dan 

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

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

 

5. PSAP 05. Akuntansi Persediaan 

Persediaan merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan 

yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan 

atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, barang 

dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan 

kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan 

kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan dapat 

diakui:  (a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 

pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal dan (b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar: 

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi  atau 

rampasan. 

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis 

seperti FIFO atau rata-rata tertimbang dan harga pembelian terakhir 
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apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-

macam jenis. Laporan keuangan mengungkapkan: 

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 

b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses 

produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat; dan 

c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 

 

6. PSAP 06. Akuntansi Investasi 

Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk 

memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana 

yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka 

manajemen kas. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan 

dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi 

dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka 

panjang, serta instrumen ekuitas. Investasi pemerintah diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. 

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan 

investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. 
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Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan 

pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain: 

a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen; 

c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi 

jangka panjang; 

d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan 

tersebut; 

e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 

f) Perubahan pos investasi. 

 

7. PSAP 07. Akuntansi Aset Tetap 

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, 

dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset 

tetap pemerintah adalah: 

1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh 

entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan 

kontraktor; 

2) Hak atas tanah. 

Tidak termasuk dalam definisi asettetap adalah aset yang dikuasai 

untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan 

perlengkapan (supplies). Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan 
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dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset 

tetap adalah sebagai berikut: 

a) Tanah; 

b) Peralatan dan Mesin; 

c) Gedung dan Bangunan; 

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 

e) Aset Tetap Lainnya; dan 

f) Konstruksi dalam Pengerjaan. 

 

8. PSAP 08. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap 

lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya 

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan 

melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode 

waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih 

dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan 

membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak 

konstruksi. 

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: 

a) Rincian kontrak konstruksi  dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian 

dan jangka waktu penyelesaiannya; 
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b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. 

c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar; 

d) Uang muka kerja yang diberikan; 

e) Retensi. 

 

9. PSAP 09. Akuntansi Kewajiban 

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah 

mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya 

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan 

datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan 

tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks 

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber 

pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas 

pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah 

dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada 

pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, 

kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi 

atau realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan 

pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum 

sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan 

perundang-undangan. 

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk 

daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada 
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pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi 

yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah: 

a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang 

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 

b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis 

sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; 

c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga 

yang berlaku; 

d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; 

e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: 

1. Pengurangan pinjaman; 

2. Modifikasi persyaratan utang; 

3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman; 

4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman; 

5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 

6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode 

pelaporan. 

f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur 

utang berdasarkan kreditur. 

g) Biaya pinjaman: 

1. Perlakuan biaya pinjaman; 

2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang 

bersangkutan; dan 
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3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. 

 

10. PSAP 10. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan 

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau 

beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode 

berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian 

bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, 

kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan 

interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu 

kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan 

keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut 

tidak dapat diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, 

jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus 

dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo 

ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus 

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 

Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan 

keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk 

mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus 

kas. Kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara 

konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, 

atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis 
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akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh 

perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi 

harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang 

berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi 

pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan 

tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam 

penyajian laporan keuangan entitas. 

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi 

akuntansi perlu disesuaikan antaralain dengan pola  penggunaan, tujuan 

penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh 

atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan 

Operasional (LO) pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai 

sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset 

tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya 

selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO 

periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan 

alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. 

Apabila suatu misi atau tupoksi (tugas pokok dan fungsi) suatu 

entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, 

kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut 

dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan 
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misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, 

tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban 

tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak 

sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait 

pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

 

11. PSAP 11. Laporan Keuangan Konsolidasian 

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, 

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

Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian 

disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali: (a) Laporan keuangan 

konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai 

fungsi perbendaharaan umum, (b) Laporan keuangan konsolidasian 

perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh 

Pemerintah Pusat. 

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan 

yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan 

berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Pemerintah Pusat 

menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua kementerian 

negara atau lembaga kepada lembaga legislatif. Pemerintah daerah 
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menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas  

akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif. 

 

12. PSAP 12. Laporan Operasional 

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-

LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non 

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan 

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara 

komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan 

aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, 

serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap 

perlu untuk dijelaskan. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos 

sebagai berikut: 

a) Pendapatan-LO 

b) Beban 

c) Surplus/Defisit dari operasi 

d) Kegiatan non operasional 

e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa 

f) Pos Luar Biasa 

g) Surplus/Defisit-LO 

 

 



30 
 

2.1.2 Kompetensi Staf Akuntansi 

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 

menyatakan bahwa kompetensi  adalah  kemampuan  dan  karakteristik  yang  

dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan,  

dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional,  

efektif dan efisien. 

Menurut Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (2011) tentang 

Standar Kompetensi Lulusan Akuntansi menyebutkan bahwa kompetensi 

merupakan kemampuan bersikap, berfikir dan bertindak secara konsisten sebagai 

perwujudan dari nilai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang 

dalam melaksanakan pekerjaan. Profesi teknisi akuntansi memiliki peranan yang 

cukup penting dalam mengupayakan terwujudnya proses produksi yang efisien 

dan efektif. Hal ini terjadi karena informasi yang diberikan oleh bagian akuntansi 

dan keuangan di sebuah perusahaan yang notabene dikerjakan dan disiapkan oleh 

tenaga teknisi akuntansi akan digunakan oleh manajemen dalam mengambil 

keputusan. Dengan demikian kebutuhan tenaga kerja di bidang teknisi akuntansi 

yang kompeten sangat dibutuhkan. 

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki 

keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Zuliarti, 2012). Kompetensi 

merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang  tinggi  

dalam  pekerjaannya. Pegawai  yang  tidak  mempunyai  pengetahuan yang cukup 
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dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan 

bahan, waktu dan tenaga. 

Hutapea dan Thoha (2008:28) dalam Wenda (2013) mengungkapkan 

bahwa ada tiga komponen utama pembentuk kompetensi yaitu pengetahuan yang 

dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu. Pengetahuan (knowledge) 

adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). 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. Contoh dari pengetahuan yaitu 

mengerti ilmu tentang pengelolaan keuangan. Keterampilan (skill), pengetahuan 

(knowledge), dan sikap (attitude) merupakan faktor yang menentukan penilaian 

terhadap kompetensi sumber daya manusia dalam menghasilkan tingkat kinerja 

pada suatu perusahaan. 

Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab 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 

keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. Contoh dari 

keterampilan yaitu kemampuan untuk menyusun laporan keuangan. Disamping 
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pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang paling perlu diperhatikan adalah 

sikap perilaku pegawai. 

Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai dalam 

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. Contoh dari sikap yaitu berempati kepada orang lain dan bersikap jujur 

yang berkaitan dengan pekerjaan yang diemban. 

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2001), standar kompetensi jabatan 

struktural Pegawai Negri Sipil (PNS) meliputi: 

1. Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

2. Kompetensi Umum adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki 

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. 

Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun diklat 

kepemimpinan. 

3. Kompetensi Khusus adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh 

seorang Pegawai Negeri Sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas 

jabatan Struktural yang dipangkunya. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui 

diklat teknis. 
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4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas 

tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah  satu  faktor  terpenting  

dalam penyusunan  laporan  keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang 

memiliki kualitas  nilai  informasi  yang  baik  sehingga dapat  digunakan  oleh  

pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses  

penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi  

untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu 

periode, maka dari itu jika tidak di dikung dengan  kompetensi yang dimiliki staf 

akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak dapat 

berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang 

memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. 

(Ni Luh Nyoman, dkk, 2014) 

Organisasi  harus  juga  berusaha  untuk  mengembangkan  sumber  daya 

manusia  mereka.  Pelatihan  dan  pengembangan  membuat  karyawan  dapat 

melaksanakan  pekerjaan  mereka  saat  ini  secara  efektif  dan  mempersiapkan 

pekerjaan  di  masa  mendatang.  Penilaian  kinerja  adalah  penting  untuk 

memvalidasi  alat  pemilihan,  mengukur  dampak  dari  program  pelatihan, 

memutuskan  kenaikan  gaji  dan  promosi,  dan  menentukan  kebutuhan  akan 

pelatihan. (Griffin, 2004) 
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2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan 

Mardiasmo (2009:20) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban 

pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi  tanggungjawabnya  kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal 

(vertical accuntability) dan (2) akuntabilitas horisontal (horizontal 

accountability). Pertanggung jawaban vertikal (vertical accountability) adalah 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, 

misalnya  pertanggungjawaban unit-unit  kerja  (dinas)  kepada  pemerintah 

daerah,  pertanggung  jawaban  pemerintah daerah  kepada  pemerintah  pusat,  

dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).  

Pertanggung jawaban horisontal (horizontal accountability) adalah 

pertanggungjawaban  kepada masyarakat  luas. 

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah 

pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial  

pemerintah kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan dengan  laporan  tersebut.  

Pemerintah,  baik pusat  maupun  daerah,  harus  bisa  menjadi subyek  pemberi  

informasi  dalam  rangka pemenuhan  hak-hak  publik. (Mardiasmo, 2009:21) 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan  keuangan 

merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan  transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan  keuangan  
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menurut  Mahmudi (2011:143)  merupakan  output  dari  sistem akuntansi  yang  

bermanfaat  untuk  pemberian informasi  bagi  pihak-pihak  yang  akan 

menjadikan  informasi  keuangan  tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.  

Karakteristik  kualitatif  laporan keuangan  adalah  ukuran-ukuran  

normatif yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi  sehingga  dapat  

memenuhi tujuannya.  Keempat  karakteristik  berikut  ini merupakan  prasyarat  

normatif  yang diperlukan  agar  laporan  keuangan pemerintah  dapat  memenuhi  

kualitas  yang dikehendaki: (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)  

a) Relevan.  

Laporan  keuangan  bisa  dikatakan relevan  apabila  informasi  

yang  termuat didalamnya  dapat  mempengaruhi keputusan  pengguna  

dengan  membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau  masa  

kini,  dan  memprediksi  masa depan,  serta  menegaskan  atau mengoreksi 

hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan  demikian,  informasi  laporan 

keuangan  yang  relevan  dapat dihubungkan  dengan  maksud 

penggunaannya. Informasi  yang  relevan  memiliki karakteristik:  

1. Memberikan  manfaat  umpan  balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau  

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan  

berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja  

masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan  

keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.  

2. Memberikan  manfaat  prediktif (predictive value) 
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Informasi dapat membantu pengguna untuk  memprediksi  masa  yang  

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.  

Laporan keuangan berkualitas jika dapat memberikan manfaat untuk 

memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di 

masa datang.  

3. Disajikan tepat waktu (timeliness) 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

4. Lengkap  

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan 

kendala yang ada.  

 

b) Andal (Reliability) 

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  penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.  Informasi  yang  

andal memenuhi karakteristik : 

1. Penyajian  jujur  (faithfulness of presentation) 
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Informasi  menggambarkan  dengan jujur  transaksi  serta  peristiwa 

lainnya  yang  seharusnya  disajikan atau  yang  secara  wajar  dapat 

diharapkan  untuk  disajikan.  Laporan keuangan  yang  berkualitas  

terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan 

keuangan. 

2. Dapat diverifikasi (verifiability) 

Informasi  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  dapat  diuji,  dan 

apabila  pengujian  dilakukan  lebih dari  sekali  oleh  pihak  yang  

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan  yang  tidak  berbeda  

jauh. Laporan keuangan berkualitas jika dapat diverifikasi  

kebenarannya melalui proses audit independen. 

3. Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum  dan  tidak  berpihak  pada 

kebutuhan  pihak  tertentu.  Penyajian laporan  keuangan  tidak  

bersifat  bias terhadap  kepentingan  kelompok tertentu.  

 

c) Dapat dibandingkan 

Informasi  yang  termuat  dalam laporan  akan  lebih  berguna  jika  

dapat dibandingkan  dengan  laporan  keuangan periode  sebelumnya  atau  

laporan keuangan  entitas  pelaporan  lain umumnya. Perbandingan dapat 

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal  

dapat dilakukan dengan bila suatu entitas menerapkan kebijakan  

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal  
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dapat dilakukan bila entitas  yang  diperbandingkan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama.  Apabila  entitas  pemerintah menerapkan kebijakan 

akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang  sekarang  

diterapkan,  perubahan tersebut  diungkapkan  pada  periode terjadi 

perubahan. 

d) Dapat dipahami. 

Informasi  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  dapat  

dipahami  oleh pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk serta  istilah  

yang  disesuaikan  dengan batas  pemahaman  para  pengguna.  Untuk itu,  

pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan 

dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan  

pengguna  untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini dapat di 

ikhtisarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

No. Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Pengaruh Standar 

Akuntansi 

Pemerintahanterhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintahan Daerah 

pada BPKAD 

Kabupaten Kuningan 

 

(Erma Purwita, 2013) 

Penerapan SAP memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas LKPD. Hal 

tersebut terjadi karena untuk 

mencapai tujuan pemerintahan 

daerah, yaitu peningkatan 

kualitas informasi LKPD 

dengan prinsip good 

governance untuk mengelola 

keuangan daerah. 

 

Mencari 

pengaruh 

SAP 

terhadap 

Kualitas 

LKPD 

Jumlah 

variabel 

independen 

& lokasi 

penelitian 
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2 Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan 

Sistem Pengendalian 

Intern Sebagai 

Anteseden Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintahan Daerah 

 

Studi = Dinas Kota 

Bandung 

 

(Susilawati, Dwi 

Seftihani Riana, 2014) 

 

Standar  Akuntansi  

Pemerintahan  

berpengaruh  positif  terhadap  

Kualitas  Laporan  Keuangan  

Pemerintah  Daerah sebesar  

13%,  namun  tidak  

signifikan.  Sistem  

pengendalian  intern  memiliki 

pengaruh  positif  signifikan  

terhadap  kualitas  laporan  

keuangan  pemerintah daerah 

sebesar 74.6%. 

 

Mencari 

pengaruh 

SAP 

terhadap 

Kualitas 

LKPD 

Variabel 

X2 dan 

Unit 

analisis 

yang 

berbeda 

3 Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

 

Studi = Depertemen 

Pendidikan Nasional 

 

(Purwaniati Nugraheni, 

Imam Subaweh, 2008) 

Laporan keuangan Inspektorat 

Jenderal Departemen 

Pendidikan Nasional tahun 

2007 dan 2008 yang disusun 

setelah penerapan SAP, 

dengan dukunganpengetahuan 

pengelola UAPPA E1 

danUAPPB, dan ketersediaan 

sarana dan prasarana telah 

memenuhi 

karakteristiklaporan keuangan 

yang baik 

 

(1) Terdapat pengaruh 

penerapan SAP di 

Inspektorat Jenderal 

Departemen 

Pendidikan Nasional 

terhadap peningkatan 

kualitas laporan 

keuangan Inspektorat 

Jenderal Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

(2) Terdapat pengaruh 

pengetahuan 

pengelola UAPPA EI 

dan UAPPB dan 

ketersediaan sarana 

dan prasarana 

terhadap peningkatan 

kualitas laporan 

keuangan Inspektorat 

Jenderal Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

Mencari 

pengaruh 

SAP 

terhadap 

Kualitas 

LKPD 

Jumlah 

variabel 

independen 

& lokasi 

penelitian 

4 Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

Terhadap Kualitas 

LKPD 

Pengaruh Penerrapan SAP 

terhadap Kualitas LKPD 

mempunyai  pengaruh  sebesar  

76,5%  dengan  

pengaruh faktor lain yang 

Mencari 

pengaruh 

SAP 

terhadap 

Kualitas 

Jumlah 

variabel 

independen 

& lokasi 

penelitian 
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Studi pada Dinas dan 

Pemerintahan 

Kabupaten 

Tasikmalaya 

(Riani Nurhayati, 2013) 

 

tidak diteliti sebesar 23,5% LKPD 

5 Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Kualitas Informasi 

Laporan Keuangan 

Pemerintahan Daerah 

 

Studi = Pemerintahan 

Kota dan Kabupaten 

Semarang 

 

(Tantriani 

Sukmaningrum, 

Puji Harto, SE., M.Si, 

Akt, 2011) 

(1) Kompetensi  sumber  

daya  manusia  yang  

diproksikan  dengan  

pemahaman  staf, 

interaksi antara 

sumber daya manusia 

dengan sistem, 

kontrol terhadap 

sumber daya 

manusia, dan 

pendidikan serta 

training tidak 

berpengaruh terhadap 

kualitas informasi 

laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

 

(2) Sistem pengendalian 

intern  yang 

diproksikan dengan  

integritas data, 

ketepatan input, 

prosedur  otorisasi,  

penyimpanan  

dokumen  sumber  

data,  pemberian  

wewenang, 

penentuan  kebijakan  

dan  standar  

akuntansi,  

pelaksanaan  

kebijakan  

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas informasi 

laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

 

Mencari 

pengaruh 

terhadap 

kualitas 

LKPD 

Metode 

penelitian 

dan Lokasi 

studi 

penelitian 

6 Pengaruh Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan Kota 

Gorontalo 

 

(Stevani I. Dagong, 

2013) 

Penerapan standar akuntansi  

pemerintah  (SAP)  

berpengaruh  positif  dan  

signifikan  terhadap  

kualitas  laporan  keuangan  

pemerintah  Kota  Gorontalo.  

Koefisien  

determinasi  menunjukan  

besarnya  pengaruh  penerapan  

standar akuntansi  pemerintah  

Mencari 

pengaruh 

SAP 

terhadap 

Kualitas 

LKPD  

Jumlah 

variabel 

independen 

& lokasi 

penelitian 
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(SAP)  terhadap  kualitas  

laporan  keuangan pemerintah 

Kota Gorontalo sebesar 

44,4%. 

 

7 Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

 

Studi = SKPD/OPD 

Pemerintahan Kota 

Tasikmalaya 

 

(Arif Ardi Kusumah, 

2012) 

(1) Penerapan  Standar  

Akuntansi  

Pemerintahan  pada  

SKPD/OPD  

Pemerintahan  Kota 

Tasikmalaya  baik;   

 

(2) Kualitas  Laporan  

Keuangan  pada  

SKPD/OPD  

Pemerintahan  Kota 

Tasikmalaya  baik;   

 

(3) Terdapat  pengaruh  

signifikan  antara  

penerapan  standar  

akuntansi 

pemerintahan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

 

Mencari 

pengaruh 

SAP 

terhadap 

Kualitas 

LKPD 

Jumlah 

variabel 

independen 

& lokasi 

penelitian 

8 Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Sistem 

Pengendalian Internal 

dan Kompetensi Staf 

akuntansi Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintahan Daerah 

 

Studi = SKPD 

Kabupaten Buleleng  

 

(Ni Luh Nyoman Ari 

Udiyanti, 

Anantawikrama 

Tungga Atmadja, 

Nyoman Ari Surya 

Darmawan, 2014) 

(1) standar  akuntansi  

pemerintahan 

berpengaruh  positif  

dan  signifikan  

terhadap  kualitas  

laporan  keuangan, 

 

(2) sistem pengendalian  

internal  berpengaruh  

positif  dan  

signifikan  terhadap  

kualitas  laporan 

keuangan,   

 

(3) kompetensi  staf  

akuntansi  

berpengaruh  positif  

dan  signifikan  

terhadap kualitas  

laporan  keuangan,   

 

(4) standar  akuntansi  

pemerintahan,  sistem  

pengendalian internal  

dan  kompetensi  staf  

akuntansi  secara  

simultan  

berpengaruh  po sistif  

dan signifikan 

Mencari 

pengaruh 

SAP dan 

kompetensi 

staf 

akuntansi 

terhadap 

Kualitas 

LKPD 

Jumlah 

variabel 

independen 

& lokasi 

penelitian 
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terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

 

9 Pengaruh Kompetensi 

Sumber Daya Manusia 

dan Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Terhadap Kualitas 

Laporan keuangan 

Pemerintahan 

 

Studi = Pemerintahan 

Kota Bandung 

 

(Garry Gumilar, 2013) 

Secara parsial dan simultan 

variabel kompetensi sumber 

daya manusia dan variabel 

penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

pemerintahan daerah. 

Besarnya pengaruh 

kompetensi sumber daya 

manusia dan penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan  sebesar 23,9% 

sedangkan sisanya sebesar 

76,1% dijelaskan oleh variabe-

variabel lain diluar model 

penelitian 

 

Mencari 

pengaruh 

SAP dan  

Kompetensi 

terhadap 

Kualitas 

LKPD 

Lokasi 

penelitian 

10 Pengaruh Kompetensi 

Sumber Daya Manusia 

dan Sistem 

Pengendalian Internal 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintahan Daerah 

 

Studi= DPKAD Kota 

Bandung 

 

(Wenda Pregiwa, 2013) 

Secara persial Kompetensi 

Sumber Daya Manusia 

berpengaruh positif terhadap 

Kualitas LKPD sebesar 41,1% 

dan Sistem Pengendalian 

Internal berpengaruh positif 

terhadap Kualitas LKPD 

sebesar 19,9%. 

 

Secara simultan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia dan 

Sistem Pengendalian Internal 

memberikan pengaruh sebesar 

61,1% terhadap Kualitas 

LKPD dan sisanya sebesar 

38,9% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak 

diteliti. 

 

Mencari 

pengaruh 

Kompetensi 

terhadap 

kualitas 

LKPD 

Variabel 

independen 

& lokasi 

penelitian 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan  

Pemerintahan Republik Indonesia No 71 tahun 2010  yaitu: “Standar  Akuntansi 
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Pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang  

diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan pemerintah”.  

Standar  Akuntansi Pemerintahan  menurut  Indra  Bastian (2010:137)   

yaitu:  

“Standar  Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah 

prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan  dalam  menyusun  dan  

menyajikan laporan  keuangan  pemerintah.  Dengan demikian  SAP  

merupakan  persyaratan  yang mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  

upaya meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  di Indonesia.” 

Selain  itu  menurut  pendapat  Deddi Nordiawan  (2009:25)  menyatakan  

bahwa adanya  Pengaruh  antara  Standar  Akuntansi Pemerintahan  pada  Kualitas  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:   

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

departemen-departemennya maupun  di pemerintahan daerah dan dinas-

dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan  berdampak  pada  peningkatan 

kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah” 

Dengan demikian, dari  pemaparan  diatas  dapat  penulis artikan bahwa Standar 

Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi dalam menyajikan laporan 

keuangan pemerintahan yang diterapkan di lingkungan pemerintahan pusat dan 

pemerintahan daerah, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan 

keuangan pemerintahan. 

 Seluruh instansi daerah dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi 

Pemerintahan dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintahan daerah dapat 

memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat 

dipahami kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan negara. 
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 Erma (2013) meneliti tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada BPKAD 

Kabupaten Kuningan. Hasilnya adalah penerapan SAP memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal tersebut 

terjadi karena untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah, yaitu peningkatan 

kualitas informasi laporan keuangan pemerintahan daerah dengan prinsip good 

governance untuk mengelola keuangan daerah. 

 

2.3.2 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintahan Daerah 

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus 

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan 

dari organisasi tersebut. 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. 

(Azhar, 2007) 

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah  satu  faktor  terpenting  dalam 

penyusunan  laporan  keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki 

kualitas  nilai  informasi  yang  baik  sehingga dapat  digunakan  oleh  pengguna  

informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses  penyusunan  

laporan  keuangan merupakan  proses  terpenting  dari  suatu organisasi  untuk  

mengetahui  bagaimana kinerja  atau  eksistensi  suatu  organisasi dalam satu 
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periode, maka dari itu jika tidak didikung  dengan  kompetensi  yang  dimiliki staf  

akuntansi  sendiri  maka  penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak  dapat  

berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan  keuangan  yang  

memiliki  kualitas informasi  yang  dapat  dipakai  oleh pengguna informasi 

tersebut.(Ni Luh Nyoman, dkk, 2014) 

Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman 

Ari Surya Darmawan (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh Standar 

Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan kompetensi staf 

akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada SKPD 

Kabupaten Buleleng. Hasilnya adalah kompetensi  staf  akuntansi  berpengaruh  

positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan. Apabila dalam 

kaitannya dengan penyusunan leporan keuangan, maka sumber daya manusia 

yang dimaksud adalah staf akuntansi yang berkompeten dapat mempengaruhi 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. 

 

2.3.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, karakteristik  kualitatif  laporan keuangan  adalah  

ukuran-ukuran  normatif yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi  

sehingga  dapat  memenuhi tujuannya.  Keempat  karakteristik  berikut  ini 

merupakan  prasyarat  normatif  yang diperlukan  agar  laporan  keuangan 
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pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang dikehendaki yaitu relevan, andal, 

dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat 

dipercaya pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang andal. Sistem 

akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang 

andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. (Mardiasmo, 2004) 

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

yaitu: “Standar  Akuntansi Pemerintah,  selanjutnya  disebut  SAP  adalah prinsip-

prinsip  akuntansi  yang  diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan 

keuangan pemerintah”. Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan di 

lingkungan pemerintahan maka diyakini akan berdampak pada kualitas laporan 

keuangan pemerintahan. 

Laporan keuangan yang berkualitas juga dibutuhkan sumber daya manusia 

yang kompeten. Mempelajari kompetensi sumber daya manusia adalah upaya 

mempelajari peran sumber daya manusia dalam organisasi, sehingga hasilnya 

dapat digunakan untuk memilih antara kompetensi potensial dari karyawan 

sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai pola pemilihan karyawan, pola pengalihan 

tugas, penilaian kinerja dan pengembangan potensi karyawan (Garry, 2013). 

Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan 

pemerintahan daerah yang berkualitas dibutuhkan staf akuntansi yang memahami 
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dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan 

organisasional tentang pemerintahan. 

Hal ini diperkuat oleh Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 46A Tahun 2003 menyatakan bahwa kompetensi  adalah  kemampuan  

dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  berupa  

pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil  tersebut  dapat  

melaksanakan  tugasnya  secara  profesional,  efektif  dan efisien. 

Erma (2013) meneliti tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada BPKAD 

Kabupaten Kuningan. Hasilnya adalah penerapan SAP memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Hal tersebut 

terjadi karena untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah, yaitu peningkatan 

kualitas informasi laporan keuangan pemerintahan daerah dengan prinsip good 

governance untuk mengelola keuangan daerah. 

Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman 

Ari Surya Darmawan (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh Standar 

Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan kompetensi staf 

akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah pada SKPD 

Kabupaten Buleleng. Hasilnya adalah kompetensi  staf  akuntansi  berpengaruh  

positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan. Apabila dalam 

kaitannya dengan penyusunan leporan keuangan, maka sumber daya manusia 

yang dimaksud adalah staf akuntansi yang berkompeten dapat mempengaruhi 
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terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Kerangka pemikiran 

yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kompetensi Staf Akuntansi 

o PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan  

o PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas  

o PSAP 03 Laporan Arus Kas 

o PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan  

o PSAP 05 Akuntansi Persediaan  

o PSAP 06 Akuntansi Investasi 

o PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap  

o PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

o PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 

o PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Auntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi 

yang Tidak Dilanjutkan 

o PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian  

o PSAP 12 Laporan Operasional 

 

o Pengetahuan 

o Keterampilan 

o Sikap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 

o Relevan 

o Andal 

o Dapat dibandingkan 

o Dapat dipahami 
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Berikut ini adalah gambar model penelitian hubungan penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintahan daerah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis di antara satu atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk 

pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2011:135). Berikut ini adalah hipotesis 

yang penulis akan uji: 

H1: Terdapat pengaruh dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. 

Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

 

Kompetensi Staf Akuntansi 

 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintahan Daerah 
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H2: Terdapat pengaruh dari kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintahan daerah. 

H3: Terdapat pengaruhdari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan 

daerah. 


