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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Good Governance 

2.1.1  Pengertian Good Governance 

Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. 

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan 

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework 

bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009:18). 

Definisi good governance menurut LAN dan BPKP (2001:6), yaitu: 

Penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta 

efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif 

diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (society). 

Tata kelola organisasi yang baik bisa dilihat dari konteks mekanisme 

internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal 

jauh lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya 

organisasi sesuai efektif, efisien, dan ekonomi. Mekanisme eksternal lebih 

menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal 

berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. 
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Dengan demikian tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang 

ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada 

semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan 

lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat 

mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi 

kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Karakteristik 

good governance adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, 

pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, 

birokrasi yang profesional dan aturan hukum. 

 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Good Governance  

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003:7) terdapat prinsip-

prinsip good governance government, meliputi:  

1. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang 

dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

2. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang 

bulu. 

3. Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 
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4. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam 

melayani stakeholder. 

5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang 

lebih luas. 

6. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk 

memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 

7. Efficiency and Effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan 

secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 

8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas 

yang dilakukan. 

9. Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus 

memiliki visi jauh ke depan. 

Menurut Mardiasmo (2009:18) dari sembilan karakteristik tersebut 

terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan good governance 

yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta terdapat satu elemen lagi 

yang dapat mewujudkan good governance yaitu value for money (ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas). 

1. Transparansi 

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor 

publik dalam memberikan informasi dan disclosure yang diberikan harus 

dapat dipahami dan dimonitori oleh masyarakat. Transparansi mewajibkan 

adanya suatu sistem informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan 

dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan 
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perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Transparansi atau keterbukaan 

dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (1) adanya kebijakan yang terbuka 

terhadap pengawasan, (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat 

dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) berlakunya prinsip 

chek and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif (Mardiasmo, 

2009:18). 

 Ada beberapa indikator dari transparansi, diantaranya: 

a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-

biaya dan tanggung jawab. 

b. Kemudahan akses informasi. 

c. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar 

atau permintaan uang suap. 

d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa 

dan lembaga non pemerintah. 

2. Partisipasi (Participation) 

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 

kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif 

(Mardiasmo, 2009:18). 

 Ada beberapa indikator dari partisipasi, diantaranya: 

a. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang 

representatif, jelas arahnya, dan bersifat terbuka. 
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b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan 

keputusan. 

3. Akuntabilitas 

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:18) adalah sebagai bentuk 

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik.  

 Ada beberapa indikator dari akuntabilitas, diantaranya: 

a. Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang 

membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, 

sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. 

b. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang sudah sesuai dengan visi dan 

misi organisasi serta standar yang berlaku. 

c. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas. 

4. Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas (Value for money) 

Value for money menurut Mardiasmo (2009:18) merupakan konsep 

pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen 

utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi, pemerolehan 

input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. 

Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang 

dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi, pencapaian output yang 

maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah 
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untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan 

output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah 

ditetapkan. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan 

outcome dengan output.  

 Ada beberapa indikator dari value for money, diantaranya: 

a. Meminimalkan input dan memaksimalkan output (penggunaan sumber 

daya finansial secara maksimal). 

b. Rasio antara output dan input. 

c. Keberhasilan organisasi (tujuan tercapai dan program/kegiatan telah 

dilakukan dengan benar). 

 

2.2  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan 

tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat KSAP yang independen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah 

terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. 

Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses 

baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut 
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merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat 

dalam Lampiran III. 

Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat menjadi PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan 

SAP, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 

penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam 

mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, 

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP tersebut menggunakan basis kas 

untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual 

untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat 

sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama 

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum 

dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan 

pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) 

tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemeritah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. 

Lingkup pengaturan Peraturan pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan 
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SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran 

I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap 

entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa 

transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. 

Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai 

dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, 

setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk 

sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, 

entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. 

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual 

dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku 

kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan 

pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan 

salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa iaya yang dikeluarkan sebanding dengan 

manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual 

menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap 

PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP 

tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. 

Meskipun demikian,penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui 

proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.  

Pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam Standar Akuntansi 

pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah: 
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1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan yang baik 

terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan 

untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk 

lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan 

perndang-undangan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh 

pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedman struktur 

laporan keuangan, dan persyaratan mnimum isi laporan keuangan. 

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, 

pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-

peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. 

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan 

dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah 

dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh 

peraturan perundang-undangan.  

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi 

tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. 

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat 
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ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan 

eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas 

Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur 

penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai 

perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan 

mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset 

non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode 

akuntansi. 

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal 

pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan 

pengambilan keputusan.  

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan 

Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan adalah 

mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas 

Laporan Keuangan. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan 

adlah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan 

penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan 

pemerintah. 
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5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi persediaan dan dianggap perlu disajikan dalam laporan 

keuangan. 

Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh 

persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini 

diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak 

termasuk perusahaan negara/daerah. 

6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya 

yang harus disajikan dalam laporan keuangan. 

Pernyataan Standar ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh 

investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang 

disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan 

akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, 

serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan 

penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.   

Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerntah 

yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur 
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tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, 

penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. 

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah 

mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan 

metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam 

Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus 

dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan. 

 Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk: 

a. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konsruksi 

Dalam Pengerjaan; 

b. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca; 

c. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi. 

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan 

akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, 

amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban 

tersebut. 

  Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan 

yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur 

tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. 
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10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak 

Dilanjutkan 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan 

akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 

perubahan estimasi akuntansi,  dan operasi yang tidak dilanjutkan. 

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas 

harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh 

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, 

dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam 

menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua 

entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada dibawah 

pemerintah pusat/daerah.  

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan 

laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka 

menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan 

keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan 



24 
 

keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga 

legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional 

Tujuan Pernyataan Standar Laporan Operasional adalah 

menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah 

dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.  

 

2.2.1  Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah  

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) 

tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang 

selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat 

disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan 

hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di 

Indonesia. 

Standar Akuntansi Pemerintahan berisi prinsip-prinsip  akuntansi  yang  

diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan keuangan  pada  

organisasi  pemerintahan (Mahmudi,  2011:271). Dengan adanya standar ini, 

maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi 
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diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan 

stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan 

akuntabel. 

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi 

pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi 

pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara 

penyusun, pengguna, dan auditor. 

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan 

kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-

dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas 

pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian informasi 

keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan 

dipemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.  

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 (Permana, 

2011:24). 

Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi di mana dapat 

memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk 
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membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut 

menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga 

dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber 

daya dalam mencapai tujuan.  

 

2.3  Laporan Keuangan Daerah 

2.3.1  Pengertian Laporan Keuangan Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan pula bahwa 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung 

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk 

masyarakat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian 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 
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pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri 

dari: 

a. Pemerintah pusat; 

b. Pemerintah daerah; 

c. Masing-masing kementrian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah 

pusat; 

d. Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi 

lainnya jika menuru peraturang perundang-undangan satuan organisasi 

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 

Mardiasmo (2009:159) mengatakan bahwa akuntansi dan laporan 

keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan 

dan pengkomunikasian yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk 

menilai kinerja organisasi.  

 

2.3.2   Komponen Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar 

akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan 

yang digunakan sampai saat ini. Basis akuntansi yang digunakan dalam SAP ini 

adalah basis akrual penuh (full accrual). Komponen-komponen laporan keuangan 

dalam SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) adalah: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
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Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam 

penyajiannya. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat 

diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Sedangkan belanja dan 

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari 

rekening kas umum Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo 

anggaran lebih (SAL). 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Saldo anggaran lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari 

akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun 

berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan 

saldo anggaran lebih menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : 

1. Saldo anggaran lebih awal 

2. Penggunaan saldo anggaran lebih 

3. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan 

4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya 

5. Saldo anggaran lebih akhir 

c. Laporan Operasional (LO) 

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu 

periode pelaporan. Laporan operasional sekurang-kurangnya menyajikan 

pospos sebagai berikut: 
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1. Pendapatan-LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 

tidak perlu dibayar kembali.Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya 

hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya 

ekonomi. 

2. Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui 

pada saat timbulnya oleh entitas pelaporan. 

3. Surplus/defisit dari operasi 

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan 

dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari dari 

kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban 

selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan 

dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos 

surplus/defisit dari kegiatan operasional. 

4. Kegiatan non operasional 

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan 

tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara 

surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan 

non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. 
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5. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa 

6. Pos luar biasa 

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan  

operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit sebelum pos luar biasa. 

Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun 

anggaran. 

b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang. 

c. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah 

7. Surplus/defisit-LO 

Surplus/defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara 

surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan 

kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode 

pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. 

d. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: 

1. Ekuitas awal 

2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan 

3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana, 

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh 

perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, 

misalnya: 
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a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya. 

b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

4. Ekuitas akhir 

 

2.3.3  Kualitas Laporan Keuangan 

Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan 

bahwa:  

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, yaitu: relevan, andal, dapat 

diperbandingkan, dan dapat dipahami.  

 

  Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur 

karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut: 

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, dengan 

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang 

relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 

Informasi yang relevan: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)  
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Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspektasi mereka dimasa 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. 

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 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut 

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi 

karakteristik: 

a. Penyajian Jujur 
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Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan 

untuk disajikan. 

b. Dapat Diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, 

hasilnya tetap 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 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 akuntansi 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 
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dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi 

yang dimaksud. 

 Laporan keuangan menurut Wolk (2001:213-222) harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Relevan 

Dimana informasi digunakan untuk tujuan prediktif, harus mampu 

memberikan data umpan balik dan informasi harus tepat waktu sehingga 

keputusan yang akan diambil lebih tepat. 

2. Andal (Reliability) 

Dapat diyakini kebenarannya dan dapat diandalkan dengan cara bahwa data-

data laporan keuangan dapat diuji kebenarannya (verifiability), dan 

informasi yang terkandung di dalamnya tersirat suatu niat baik untuk 

menyajikan keuangan yang jujur (faithful representation), serta informasi 

yang terkandung adalah tidak memihak atau tidak menguntungkan pihak 

lain. 

3. Laporan Keuangan Bersifat Konsisten dan Dapat Dibandingkan 

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode 

harus konsisten. Pemakai juga dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar periode untuk diidentifikasi kecenderungan posisi keuangan dan 

kinerja dalam suatu organisasi 
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4. Material  

Bahwa pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan 

sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki 

sifat atau fungsi yang sejenis.  

 

2.4  Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang sehubungan dengan penelitian ini dapat di 

ikhtisarkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Eka 

Danofi 

R, 2012 

(Bandun

g) 

Pengaruh 

pemahaman 

atas 

penerapan 

standar 

akuntansi 

pemerintaha

n terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

Menyimpulkan 

bahwa 

pemahaman atas 

penerapan SAP 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

diterima. 

Menggunaka

n metode 

penelitian 

deskriptif, 

terdapat 

persamaan 

pada salah 

satu variabel 

X yaitu 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintaha

n, Teknik 

pengumpula

n data 

menggunaka

Terdapat 

perbedaan 

pada salah 

satu variabel 

X yaitu 

dengan X1 

Penerapan 

good 

governance, 

Lokasi 

penelitian 

pada Kantor 

Pelayanan 

Perbendahara

an Negara 

Wilayah 
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n kuesioner. Priangan 

Timur. 

2 Binsar 

Sihombin

g, 2011 

(Bandun

g) 

Pengaruh 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Pemerintaha

n dan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Daerah. 

Penerapan SAP 

berpengaruh 

positif sebesar 

84,20% terhadap 

penerapan sistem 

akuntansi 

keuangan daerah. 

Penerapan standar 

akuntansi 

pemerintahan 

berpengaruh 

positif sebesar 

27,56% terhadap 

kualitas laporan 

keuangan daerah. 

Penerapan sistem 

akuntansi 

keuangan daerah 

berpengaruh 

positif sebesar 

23,60% terhadap 

kualitas laporan 

keuangan daerah. 

Terdapat 

persamaan 

pada salah 

satu variabel 

X yaitu 

standar 

akuntansi 

pemerintaha

n dan pada 

variabel Y 

yaitu 

kualitas 

laporan 

keuangan, 

menggunaka

n metode 

penelitian 

deskriptif, 

teknik 

pengumpula

n data 

kuesioner. 

Terdapat 

perbedaan 

pada salah 

satu variabel 

X yaitu 

penerapan 

good 

governance, 

serta lokasi 

penelitian 

pada 

penelitian ini 

berada pada 

pemerintahan 

kabupaten 

kota wilayah 

priangan jawa 

barat. 

3 Shannaz 

Erdina 

Suryadi, 

2013 

(Bandun

Pengaruh 

Good 

Governance 

dan 

Kompetensi 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa secara 

parsial good 

governance 

Terdapat 

persamaan 

pada 

variabel X1 

yaitu 

Terdapat 

perbedaan 

pada X2 yaitu 

Kompetensi 

sumber daya 
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g) Sumber 

Daya 

Manusia 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah. 

berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah daerah 

sebesar 8,7% dan 

kompetensi 

sumber daya 

manusia 

berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah daerah 

sebesar 84,9%. 

pengaruh 

good 

governance 

serta pada 

variabel Y 

yaitu 

kualitas 

laporan 

keuangan. 

Teknik 

pengumpula

n data 

menggunaka

n kuesioner.  

manusia 

sedangkan 

pada 

penelitian 

saya yaitu 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan, 

Lokasi 

penelitian 

pada 

pemerintah 

daerah kota 

bandung. 

4 Erma 

Purwita, 

2013 

(Bandun

g) 

Pengaruh 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintaha

n Terhadap 

Kualitas 

Informasi 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Hasil penelitian 

yang dilakukan 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

standar akuntansi 

pemerintahan 

memiliki pengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

informasi laporan 

keuangan 

pemerintah daerah. 

Terdapat 

persamaan 

pada salah 

satu variabel 

X yaitu 

standar 

akuntansi 

pemerintaha

n dan pada 

variabel Y 

yaitu 

kualitas 

laporan 

keuangan, 

menggunaka

n metode 

Terdapat 

perbedaan 

pada salah 

satu variabel 

X yaitu 

penerapan 

good 

governance, 

serta lokasi 

penelitian 

pada 

penelitian ini 

berada pada 

BPKAD 

Kabupaten 

Kuningan. 
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penelitian 

deskriptif, 

teknik 

pengumpula

n data 

kuesioner. 

5 Azlim, 

Darwanis

, Usman 

Abu 

Bakar 

(Jurnal, 

Vol 1 No 

1, 

Agustus 

2012) 

Pengaruh 

Penerapan 

Good 

Governance 

dan Standar 

Akuntansi 

Pemerintaha

n terhadap 

Kualitas 

Informasi 

Keuangan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

penerapan good 

governance dan 

standar akuntansi 

pemerintahan 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap kualitas 

informasi 

keuangan. 

Teknik 

pengumpula

n data 

kuesioner 

Lokasi 

penelitian 

pada SKPD di 

kota Banda 

Aceh. 

6 Purwania

ti 

Nugrahe

ni, Imam 

Subaweh 

(Jurnal 

Ekonomi 

Bisnis 

No. 1 

Vol. 13, 

April 

2008)  

Pengaruh 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintaha

n Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan. 

Terdapat pengaruh 

penerapan SAP di 

Inspektorat 

Jenderal 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional terhadap 

peningkatan 

kualitas laporan 

keuangan 

Inspektorat 

Jenderal 

Terdapat 

persamaan 

pada salah 

satu variabel 

X yaitu 

standar 

akuntansi 

pemerintaha

n dan pada 

variabel Y 

yaitu 

kualitas 

Terdapat 

perbedaan 

pada salah 

satu variabel 

X yaitu 

penerapan 

good 

governance, 

serta lokasi 

penelitian 

pada 

penelitian ini 
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Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

laporan 

keuangan, 

teknik 

pengumpula

n data 

menggunaka

n kuesioner. 

di Inspektorat 

Jenderal 

Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

 

2.5  Kerangka Pemikiran 

2.5.1   Pengaruh Antara Penerapan Good Govrnance Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. 

Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah 

alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun 

adminstratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political 

framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009:18). 

Menurut Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian 

Negara/ Daerah BPK RI Eledon Simanjutak menjelaskan, BPK memang 

berwenang menghitung kerugian negara atas permintaan Aparat Penegak Hukum 

(APH), seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Namun setidaknya ada tiga  hal yang harus diperhatikan agar  permintaan 

perhitungan kerugian negara yang diajukan Aparat Penegak Hukum (APH) 

tersebut dapat dilaksanakan oleh BPK. “Pertama, kasus yang ada memang 
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berkaitan dengan lingkup pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 

Kedua, berdasarkan pemaparan/ekspose dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan 

setelah dilakukan  penelaahan atas pemaparan tersebut terdapat indikasi adanya 

kerugian negara. Dan yang ketiga, permintaan dilakukan  pada tahap penyidikan, 

di mana data, dokumen, bukti-bukti serta perbuatan melawan hukumnya telah 

jelas sehingga unsur-unsur kerugian negara/daerah (bandung.bpk.go.id).  

Disini lebih ditekankan terhadap lingkup pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara, karena pengelolaan disini rendah berarti tata kelola pemerintah 

disini cukup minim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya tata kelola 

yang baik diantaranya menyangkut transparansi dan akuntabilitas, maka kualitas 

laporan keuangannya pun rendah. Dampak dari kurangnya pengelolaan yang baik 

maka terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Terdapat empat prinsip yang mendukung kepemerintahan yang baik, yaitu 

transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi dan value for money. Transparansi 

dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan 

dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh yang 

membutuhkan. Akuntabilitas dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan 

tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan 

kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh 

dewan komisaris. Value for money  merupakan inti pengukuran kinerja pada 

organisasi sektor publik.  

Kinerja tidak hanya dinilai dari sisi output yang dihasilkannya saja, akan 

tetapi mempertimbangkan input, output, dan outcome juga. Tata kepemerintahan 
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yang baik (good governance government) sangatlah berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena good governance government 

merupakan penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara 

politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan 

legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 

2009:18). 

 

2.5.2 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite 

standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah 

terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah 

dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan 

dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi 

dan akuntabilitas dapat tercapai. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam 

rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK 

berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, 
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Laporan Operasional (LO)¸ Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan 

Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Pada Tahun 2009 laporan Keuangan Pemkab Bandung Barat dan Pemkab 

Cianjur masih disclaimer, ditambah Pemkot Bandung dan Pemkot Bekasi. Opini 

disclaimer diberikan terhadap laporan keuangan karena BPK mengalami kesulitan 

dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya 

kulitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan 

yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah (bandung.bpk.go.id). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan, 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, 

maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut 

tercermin dari karakteristik kualitatif. Prasyarat normatif yang diperlukan agar 

laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu 

relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah, 

baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 

1 ayat 3 menyatakan bahwa, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. Sehingga dengan demikian berdasarkan teori tersebut 



43 
 

terdapat hubungan antara standar akuntasi pemerintahan terhadap laporan 

keuangan. 

Hubungan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan 

keuangan termuat jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa: 

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi 

kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai 

apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan 

munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. 

 

2.5.3 Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi 

Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus 

diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan 

tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 

1 ayat 3 menyatakan bahwa, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. Dengan demikian berdasarkan teori tersebut terdapat 

hubungan antara standar akuntasi pemerintahan terhadap laporan keuangan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Kualitas laporan 

keuangan meliputi empat karakteristik berikut ini yang merupakan prasyarat 
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normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas yang dikehendaki diantaranya relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan 

dapat dipahami. 

Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik maka harus dibenahi 

dari tata kelola pemerintah yang baik, serta harus sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan yang berlaku. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eka Danofi R tahun 2012 yang 

meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Atas Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Penelitian Pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara Wilayah Priangan Timur)” yang 

menyimpulkan bahwa pemahaman atas penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Binsar Sihombing tahun 2011 yang meneliti tentang 

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada 

Pemerintahan Kabupaten Kota Wilayah Priangan Jawa Barat)” yang 

menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh 

positif terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar 

akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, 

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan daerah. 
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Gambar 1.1 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.6 Hipotesis 

  Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang dijelaskan, maka 

penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: 

Secara Parsial: 

H0 : Penerapan good governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

H1 : Penerapan good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

H0 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Standar Akuntansi Pemerintahan Good Governance 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

1. Relevan 

2. Andal 

3. Dapat Dibandingkan 

4. Dapat Dipahami 
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H2 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

Secara Simultan: 

H0 : Penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

H3 :Penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

 


