
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kompetensi Dewan 

2.1.1 Kapasitas Dewan Dalam Anggaran 

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berasas 

demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan 

kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian 

kekuasaan ini adalah pemisahan kewenangan diantara Eksekutif, Legislatif, dan 

Yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan 

terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara 

pemerintahan. 

Seperti diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (2004) 

menyebutkan :  

”Dalam lingkungan pemerintahan, pihak eksekutif menyusun 
anggaran dan menyampaikan kepada pihak legislatif untuk 
mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pihak 
eksekutif melaksanakan dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi 
tersebut. Pihak eksekutif bertanggungjawab atas penyelenggaraan 
keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat”  
     
Karena salah satu faktor yang menentukan kesuksesan kompetensi 

dewan dalam kaitannya dengan anggaran sebagai fungsi pengawasan Anggaran 

Pembelanjaan Bulanan Daerah (APBD) adalah kualitas sumber daya manusia 

dan pengetahuan anggota dewan terhadap anggaran, maka perlu diperhatikan 

beberapa hal untuk mengoptimalkan kinerja panitia anggaran:  



1. Panitia anggaran didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang benar-benar berkualitas dan andal dengan pengalaman dan integritas yang 

tinggi. Hal ini dimulai dengan proses rekruitmen SDM secara cermat dan 

seksama, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan anggota baru 

yang belum berpengalaman 

2. Anggota dewan khususnya panitia anggaran juga harus memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai lingkup APBD serta dapat menganalisis 

pemakaian anggaran untuk pembangunan daerahnya dan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat 

Hal lain yang penting adalah kemampuan anggota untuk 

mengidentifikasi setiap kebocoran dalam pelaksanaan APBD, baik dalam hal 

efisiensi anggaran maupun efektivitas penggunaan anggaran tersebut  

Selain itu, DPRD juga mempunyai kewenangan dalan pembahasan 

Perda dan APBD seperti yang tercantum dalam UU No.32 Tahun 2004, 

menyebutkan :  

”Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai 
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk 
memperoleh persetujuan bersama. dibahas pemerintah daerah bersama 
DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon 
anggaran” 
 
 

2.1.2 Pengawasan Anggaran 

  
Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan berupa pengawasan 

langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi 

dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri di lapangan 



dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan 

cara mempelajari setiap laporan / pengaduan kebocoran anggaran.  

Menurut Mardiasmo (2004:72) menyebutkan bahwa :  

”Pengawasan anggaran daerah yang diteliti bukan hanya pada 
tahap evaluasi saja, tetapi dimulai pada saat proses penyusunan 
APBD, proses pengesahahn APBD, pelaksanaan APBD dan 
pertanggungjawaban APBD.”  
 
Sedangkan dalam penggunaannya, Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar 

(2002:6) mengemukakan bahwa : 

“Akuntansi Pemerintahan diadakan untuk memungkinkan 
diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara. 
Pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara, yang terdiri dari 
pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan 
pemeriksaan operasional.” 
 
Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang 

sunguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya 

terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, 

maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar 

dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka 

pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai 

tujuannya secara maksimal.  

Bila tujuan pengawasan sebagaimana diatas diterapkan terhadap 

pengawasan keuangan, maka tujuan pengawasan menurut UU No.32 tahun 2004 

pada dasarnya adalah :  

1. Untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar 

dijalankan 



2. Untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan, penerimaan, dan 

pembelanjaan pengeluaran Daerah sesuai dengan anggaran 

yang digariskan 

3. Untuk menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan 

Disamping itu menurut pasal 1, lampiran Instruksi Presiden Nomor 

15/1983, dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

1. Terlaksananya tugas umum pemerintahan secara tertib 

didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku serta 

didasarkan pada sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan 

pemerintahan 

2. Terlaksanananya pembangunan sesuai dengan rencana serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

tercapai sasaran yang ditetapkan 

3. Tercegahnya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan 

dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan 

perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur 

yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna (efektif), dan 

berdaya guna (efisiensi)  

 

 

 
   



2.2 Akuntansi Pemerintahan 

2.2.1 Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan 

Menurut Wilson dan Kattelus (2004:2) : 

“Pemerintahan dan Non Profit organisasi lebih melayani permintaan 
sosial daripada kegiatan bisnis. Lebih jauh karena pemerintahan 
dibiayai dari pemasukan pajak dan anggaran pemerintah, maka dari 
itu pemerintahan tidak mengharapkan keuntungan dari penerimaan 
yang tersedia. Pemerintah mempunyai tugas agar penerimaan 
tersebut dapat menghasilkan pemberian jasa kepada masyarakat 
secara akuntabel.” 
 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar (2002:3) 

: 

“Akuntansi Pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi 
secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai aktivitas pemberian 
jasa untuk menyediakan informasi keuangan pada para pengguna 
dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk itu dilakukan suatu 
proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran suatu 
transaksi keuangan yang timbul dari kegiatan pada waktu tertentu.” 
 

 Perumusan standar akuntansi oleh suatu komite independen bisa 

mempengaruhi banyak aspek. Banyak sekali faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka 

konseptual akuntansi dan tetap memperhitungkan konsekuensi ekonomi. 

 Berikut peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

seperti yang tertulis dalam PP No.24 tahun 2005 menyebutkan bahwa : 

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 
menginterpretasikan atas hasilnya, serta penyajian laporan. 
Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip 
yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi 
Pemerintah bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan 
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi 



Pemerintah. Penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam 
mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara 
jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.” 

 
Lembaga pemerintahan memang lebih terkesan sebagai lembaga politik 

daripada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk kelembagaan 

lainnya, lembaga pemerintahan juga memiliki aspek sebagaimana lembaga 

ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, maka pada satu sisi lembaga pemerintahan 

melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang 

dilakukannya. Untuk itu, maka pada sisi yang lain lembaga ini harus melakukan 

berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya-biaya 

tersebut. 

Berdasarkan aktivitas ekonominya, maka tidak dapat dielakkan bila 

lembaga pemerintahan juga membutuhkan jasa akuntansi, baik untuk 

meningkatkan mutu pengawasannya maupun untuk menghasilkan informasi 

keuangan yang akan digunakannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan-

keputusan ekonomi. Akan tetapi, karena sifat lembaga pemerintahan berbeda 

dari sifat perusahaan yang bertujuan mencari laba, maka sifat akuntansi 

pemerintahan berbeda pula dari sifat akuntansi perusahaan. Karena itulah 

akuntansi pemerintahan kemudian dikelompokkan sebagai bidang akuntansi 

yang berdiri sendiri diri, terpisah dari akuntansi pemerintahan. Penyelenggaraan 

akuntansi pemerintahan (governmental accounting) bertujuan untuk 

menyediakan informasi keuangan (financial information) mengenai 

pemerintahan di semua tingkatan dan unitnya yang ada. 



Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di 

bidang keuangan negara (public finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan 

anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, 

baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan 

dan unit pemerintahan. Akuntansi pemerintahan meliputi kegiatan 

penganalisaan, pencatatan, penyimpulan, pelaporan dan penginterpretasian 

transaksi-transaksi unit dan agensi pemerintahan. 

 
2.2.2 Keistimewaan Akuntansi Pemerintahan 

Berbagai prinsip akuntansi, terminologi dan bentuk pelaporan antara 

akuntansi perusahaan buat badan yang bermotifkan laba digunakan juga dalam 

akuntansi pemerintahan. Namun demikian secara fundamental akuntansi 

pemerintahan sebenarnya berbeda dalam pencatatan dan pelaporannya, 

disebabkan adanya kondisi, operasi dan tujuan kegiatan yang bersifat khusus. 

Menurut Wilson dan Kattelus (2004:3) perbedaan kondisi yang ada pada 

akuntansi pemerintahan jika dibandingkan dengan akuntansi komersial adalah: 

1. Tidak diperlukannya pencatatan rugi dan laba, kecuali pada unit 
perusahaan 

2. Tidak diperlukannya pencatatan pemilikan pribadi (individual 
ownership) 

3. Pencatatan tersendiri harus ada buat dana (funds) yang 
sebaiknya merupakan satuan keuangan dan pembukuan lengkap 

4. Pembukuan mesti disediakan juga buat keperluan pengawasan 
anggaran 

 
Sedangkan Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar (2002:8) mengemukakan 

perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial adalah : 



1. Terdapat perkiraan anggaran sehingga ada jurnal untuk 
anggaran yang telah disetujui 

2. Menggunakan akuntansi dana dan berbagai jenis dana dapat 
digunakan 

3. Pengeluaran modal dilaporkan baik dalam laporan neraca, 
maupun dalam laporan operasional 

4. Sangat dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah 
(bersifat kaku) 

5. Perkiraan “Modal” diganti “Saldo Dana” 
 

Selain dua penulis diatas, Ristandi Harjadinata, Usman Sastradipraja, 

Endang Darmawan, Nur Hidayat (2008:18) menggambarkan perbedaan antara 

Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Swasta :  

Aspek Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta 

Tujuan Organisasi Non Profit Motive Profit Motive 

Sumber Pendanaan 

Pajak, Retribusi, 
Utang, Obligasi, Laba 
BUMN/BUMD, 
Sumbangan, Penjualan 
Aset Negara, dsb. 

Pembiayaan Internal : 
Modal Sendiri, Laba 
Ditahan, Penjualan 
Aktiva 
Pembiayaan Eksternal : 
Utang, Bank, Obligasi, 
Penerbitan Saham 

Pertanggungjawaban 
Kepada masyarakat 
(publik) dan parlemen 
(DPR/DPRD) 

Kepada pemegang 
saham dan kreditur 

Struktur Organisasi 
Birokratis, kaku, dan 
hirarkis 

Fleksibel : 
Datar, pyramid, lintas 
fungsional, dsb. 

Karakteristik 
Anggaran 

Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik 

Sistem Akuntansi Cash Accounting Accrual Accounting 

Kriteria Keberhasilan 
Ekonomi,Efisien, 
Efektifitas  

Laba 

Kecenderungan Sifat Organisasi Politis Organisasi Bisnis 

Dasar Operasional 
Di luar mekanisme 
pasar 

Berdasarkan mekanisme 
pasar 

 



Oleh karenanya, akuntansi pemerintahan sering dianggap lapangan 

akuntansi yang berdiri sendiri. Akuntansi pemerintahan diselenggarakan bukan 

cuma buat menyajikan posisi keuangan dan hasil operasinya saja seperti pada 

akuntansi perusahaan, namun harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku atasnya. 

 
2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan 

tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana 

yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana 

tersebut disusun secara matang yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman 

dalam setiap langkah tugas negara. Seperti telah diuraikan dimuka bahwa pada 

hakekatnya, tugas pemerintah yang penting adalah dalam hal pengurusan 

keuangan negara yang mencakup seluruh bidang yang intinya merupakan hak-

hak dan kewajiban-kewajiban pemerintah. Oleh karena itulah, maka rencana-

rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan 

rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran. 

Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan 

rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka 

rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. 

Anggaran pemerintah merupakan pedoman bagi segala tindakan yang 

akan dilaksanakan dan di dalam anggaran disajikan rencana-rencana penerimaan 

dan pengeluaran dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasinya 

secara sistematis. Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dapat 



dicapai dalam tahun anggaran tertentu, pada hakikatnya menggambarkan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh aparat-aparat pemerintah 

bersama-sama rakyat. 

Pengertian anggaran pemerintah dan anggaran organisasi, sebenarnya 

tidak jauh berbeda baik dalam proses penyusunannya maupun dalam tujuan 

dibuatnya anggaran. Demikian pula dalam hal penerimaan dan pengeluaran, baik 

anggaran pemerintah maupun anggaran organisasi perusahaan, keduanya 

mempunyai tujuan yang sama, yaitu merencanakan dan mengatur berapa rupiah 

yang akan dikeluarkan dalam satu periode anggaran. Hanya saja di dalam istilah 

pos-pos anggaran ada perbedaan diantara keduanya, yang sebenarnya 

maksudnya sama yaitu merinci dari mana diperoleh penerimaan dan untuk apa 

pengeluaran dilakukan. 

Dalam APBD, tercantum penerimaan dan pengeluaran yang seimbang 

dalam jumlah rupiah karena dalam penyusunannya pemerintah mengambil 

sistem anggaran berimbang (balance budget). Jumlah penerimaan 

mencerminkan kegiatan aparat pemerintah yang bertugas dalam mengelola 

penerimaan pemerintah seperti pemungutan pajak dan retribusi (iuran), sedang 

jumlah pengeluaran mencerminkan kegiatan pelayanan kepentingan masyarakat 

dan biaya-biaya yang diperlukan seperti gaji pegawai, pengeluaran 

pembangunan, bantuan-bantuan sosial dan berbagai pengeluaran lain untuk 

keperluan pelayanan masyarakat. 

 
 

 



2.3.1 Pengertian Anggaran Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen 

pelaksanaan kegiatan keuangan di daerah yang disusun dalam kurun waktu 

tertentu. Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa pendapat mengenai 

pengertian APBD tersebut, antara lain: 

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan : 
 
”Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah” 
 
Penjelasan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan 

Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 6, menyebutkan: 

”Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah” 

 
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (No.903/2735/SI tahun 

2001) mengungkapkan: 

”Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat 
untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar 
dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat, dengan 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah” 

 

2.3.2 Landasan Kebijakan Anggaran Daerah 

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. 



Seiring dengan hal tersebut dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan kebijakan 

pemerintah untuk dipedomani dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD yang 

dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 

yang sama. 

Atas dasar tersebut penyusunan APBD memacu pada norma dan prinsip 

anggaran sebagai berikut: 

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan 

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. 

Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana pencapaian evaluasi 

pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah mensejahterakan masyarakat, 

maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran 

dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang 

dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan 

atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh harus dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Disiplin Anggaran 

APBD disusun dengan orientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus 

meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun 



harus dilakukan berlandasakan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pemilihan antara belanja yang besifat rutin dengan belanja yang bersifat 

pembangunan/modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi 

pencampuradukkan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan 

kebocoran. 

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara 

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang 

dianggarkan pada setiap pos meruakan batas tertinggi pengeluaran belanja. 

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian 

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. 

Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum/tidak 

tersedia kredit anggaran dalam APBD/perubahan APBD. 

3. Keadilan Anggaran 

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan 

retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib 

mengalokasikan penggunaan secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok 

tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. 

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat 

menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna 

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi 

dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas 



tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan 

atau proyek yang diprogramkan. 

5. Format Anggaran 

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan formal anggaran defisit (deficit 

budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya 

surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk Dana 

Cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan 

pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

2.3.3 Struktur Anggaran Daerah 

Pada hakekatnya struktur anggaran mencerminkan pengelompokkan 

komponen-komponen anggaran berdasarkan suatu kerangka tertentu. Kerangka ini 

sangat penting artinya dalam memudahkan proses pengelolaan anggaran. Struktur 

APBD menurut UU No.32 tahun 2004 merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: 

1. Pendapatan daerah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Perimbangan dan lain-lain pendaatan yang sah. Jenis pendapatan antara lain: 

pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK). 

2. Belanja daerah menurut organisasi adalah satu kesatuan pengguna anggaran 

seperti DPRD dan Sekretaris DPRD, Kepala Daerah dan Wakil, Sekretaris 

Daerah serta dinas-dinas daerah dan lembaga teknis lainnya. Fungsi belanja 

misalnya: pendidikan, kesehatan, sosial dan fungsi-fungsi yang lainnya. 



Sedangkan jenis belanja yaitu: belanja pegawai, belanja barang, belanja 

pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja pembangunan. 

3. Pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah 

antara lain: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman 

obligasi, serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber 

pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti: pembayaran hutang 

pokok dan pembayaran lain-lain. 

 

2.3.4 Sistem Penyusunan Anggaran 

Menurut Arifin Sabeni dan Imam Ghozali (2001:49) sistem-sistem dalam 

penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah: 

1. Traditional Budget System (Sistem Anggaran Tradisional) 

Traditional Budget System adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak 

didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunan lebih didasarkan pada kebutuhan 

untuk belanja/pengeluaran. 

Sistem pertanggungjawaban hanya menggunakan kwitansi pengeluaran saja, 

tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana telah digunakan secara efektif/efisien atau 

tidak. Mula-mula pemerintah memberi jatah dana untuk tiap-tiap 

Departemen/Lembaga kemudian tiap-tiap Departemen/Lembaga mengambil jatah 

dana tersebut dan menggunakannya untuk melaksanakan kegiatan sampai habis. 

Setelah dana tersebut habis dipakai, tiap-tiap Departemen/Lembaga melaporkan 

bahwa dana tersebut telah dipakai. Jadi tolak ukur keberhasilan anggaran tersebut 



adalah pada hasil kerja, maksudnya jika anggaran tersebut seimbang (balance), maka 

anggaran tersebut dapat dikatakan berhasil, tetapi jika anggaran tersebut defisit atau 

surplus, berarti anggaran tersebut gagal. 

 

2. Performance Budget System 

Performance Budget System berorientasi kepada pendayagunaan dana yang 

tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem 

penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, 

tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan/rencana-rencana tertentu yang untuk 

pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup 

dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. 

Jadi dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-mata berorientasi 

kepada berapa jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu 

mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, 

dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien. 

Sistem ini mulai menitikberatkan pada segi penatalaksanaan (management 

control), sehingga dalam sistem ini efisiensi penggunaan dana diperiksa, juga hasil 

kerjanya. Pengelompokkan pos-pos anggaran didasarkan atas kegiatan dan telah 

ditetapkan suatu tolak ukur berupa standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat 

utama untuk penerapan sistem ini adalah digunakannya sistem akuntansi biaya 

sebagai alat untuk menentukan biaya masing-masing program dan akuntansi biaya 

sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana. 



Tolok ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah performance atau prestasi 

dari tujuan atau hasil anggaran itu dengan menggunakan dana secara efisien. 

 

3. Planning, Programing, Budgeting System (PPBS) 

Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan 

program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan 

rakyat karena pemerintah bertanggungjawab dalam produksi dan distribusi barang-

barang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. 

Pengukuran manfaat penggunaan dana, dilihat dari sudut pengaruhnya 

terhadap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang. Pengelompokkan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai dimasa yang akan datang.  Mengenai proses penyusunan PPBS 

ini, melakukan beberapa tahap antara sebagai berikut: 

a. Menentukan tujuan yang hendak dicapai 

b. Mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu 

c. Melihat prospek perkembangan yang akan datang 

d. Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan 

Setelah keempat tahap di atas selesai disusun, barulah memasuki tahap 

selanjutnya yang terdiri dari: 

a. Menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan 

b. Berdasarkan program pelaksanaan ditentukan berapa jumlah data yang diperlukan 

untuk melaksanakan program-program tersebut 

 



Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS ini adalah: 

a. Untuk menerapkan sistem ini, dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan 

program secara terpadu 

b. Dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi 

masa yang akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan 

program tersebut 

c. Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya 

pelaksanaan rencana dan program 

 

2.4 Pengawasan Keuangan Daerah 

2.4.1 Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah 

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan 

tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang 

dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Bila dirinci lebih jauh, maka 

sebagaimana disepakati dalam seminar Undang-undang Perbendaharaan Negara, 

tanggal 20 Agustus 1970 menyatakan: 

”Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian 

apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai 

dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan” 

 
Karena pihak yang paling bertanggungjawab atas kesesuaian pelaksanaan 

kegiatan dengan tujuan dan rencananya ini adalah pihak atasan, maka pengawasan 

sesungguhnya mencakup baik aspek pengendalian maupun aspek pemeriksaan yang 

dilakukan oleh pihak atasan terhadap bawahannya. 



Nilai pengertian pengawasan sebagaimana di atas diterapkan terhadap 

pengawasan keuangan daerah, maka dapat dikemukakan bahwa pengawasan 

keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan 

daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah 

digariskan. 

Karena yang menjadi objek pengawasan keuangan daerah terutama adalah 

anggaran daerah, maka pengertian pengawasan keuangan daerah dilihat dari segi 

komponen anggaran daerah dapat pula dinyatakan sebagai berikut: pengawasan 

keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan 

penerimaan-penerimaan daerah dan penyaluran-penyaluran daerah tidak menyimpang 

dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran. 

 

2.4.2 Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat betapa kelirunya bila ada yang 

menganggap bahwa kegiatan pengawasan sebagai kegiatan yang semata-mata 

bertujuan mencari kesalahan. Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu 

kegiatan, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan rencana yang 

telah digariskan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Salah satu aspek pengawasan, sebagaimana telah disinggung di atas adalah 

pelaksanaan pemeriksaan. Tujuan pelaksanaan pemeriksaan ini adalah untuk menilai 

apakah pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang 

seharusnya. Dengan demikian penekanannya lebih pada upaya untuk mengenali 

penyimpangan atau hambatan di dalam pelaksanaan kegiatan itu. 



Pendek kata, tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa 

yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya 

terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, 

maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan segera dikenali agar segera dapat 

diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan 

yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal. 

Bila tujuan pengawasan sebagaimana di atas diterapkan terhadap pengawasan 

keuangan daerah, maka tujuan pengawasan keuangan daerah pada dasarnya adalah: 

a. Untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan 

b. Untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan 

pengeluaran daerah sesuai dengan anggaran yang telah digariskan 

c. Untuk menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan 

Bila dirinci lebih lanjut, maka tujuan pengawasan keuangan daerah 

sebagaimana di atas dapat dijabarkan berdasarkan objek pengawasannya yaitu: 

pengawasan pengeluaran-pengeluaran daerah dan pengawasan penerimaan-

penerimaan daerah. Perbedaan pokok antara pengawasan penerimaan dengan 

pengawasan pengeluaran terletak pada segi kompleksitas dan ketaatannya. Dari segi 

kompleksitasnya, pengawasan pengeluaran jauh lebih kompleks dari pengawasan 

penerimaan. 

Bila tujuan pengawasan penerimaan lebih ditekankan pada segi 

pengumpulannya, maka tujuan pengawasan pengeluaran meliputi baik segi 

penyusunan anggarannya, penyalurannya, maupun segi pertanggungjawabannya. 



Sehingga dari segi ketaatannya, pengawasan pengeluaran jauh lebih ketat daripada 

pengawasan penerimaan. Tujuannya adalah agar kegiatan pengawasan tidak 

menghambat masuknya penerimaan-peneirmaan daerah. 

Kemudian, bila dilihat dari segi aspek pemeriksaannya, maka pemeriksaan 

yang diterapkan terhadap hasil pelaksanaan APBD menurut Ristandi Harjadinata, 

Usman Sastradipraja, Endang Darmawan, Nur Hidayat (2008:143) dapat dibedakan 

atas tiga bentuk pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan Keuangan 

b. Pemeriksaan Kinerja 

c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu 

Bila pemeriksaan ketaatan keuangan bertujuan untuk memeriksa kewajaran 

laporan pertanggungjawaban APBD, dan pemeriksaan efisiensi operasi bertujuan 

untuk memeriksa pemanfaatan sumber daya, maka pemeriksaan efektivitas program 

bertujuan untuk memeriksa kesesuaian hasil yang dicapai dengan hasil yang 

diharapkan. 

 

2.4.3 Landasan Kebijakan Pengawasan 

Landasan kebijaksanaan pengawasan dalam organisasi pemerintah adalah 

TAP MPR No.II/MPR/1998 tentang GBHN yang telah menggariskan pokok-pokok 

arah dan kebijakan pembangunan aparatur pemerintah sebagai berikut: 

1. Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur efisien, 

efektif dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi 



semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal 

ini kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, menguasai dan 

mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. 

2. Kebijaksanaan dan langkah-langkah penertiban aparatur pemerintah perlu 

dilanjutkan dan semakin ditingkatkan terutama dalam rangka menanggulangi 

masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan keborosan kekayaan 

dan keuangan daerah, pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan 

lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra 

dan wibawa aparatur pemerintah. Untuk itu, perlu ditingkatkan secara lebih 

terpadu pengawasan dan langkah-langkah penindakannya serta dikembangkan 

kesetiakawanan sosial dan disiplin sosial. 

Disamping itu menurut pasal 1, lampiran Instruksi Presiden Nomor 15/1983, 

dalam merencanakan dan melaksanakan pengawasan perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Terlaksananya tugas umum pemerintah secara tertib didasarkan pada 

perundang-undangan yang berlaku serta didasarkan pada sendi-sendi 

kewajaran penyelenggaraan pemerintahan 

b. Terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang 

ditetapkan 

c. Tercegahnya pemborosan, kebocoran dan penyimpangan dalam 

penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, 



sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil 

guna (efektif) dan berdaya guna (efisien). 

 

2.5 Akuntabilitas Sektor Publik 

2.5.1 Pengertian Akuntabilitas Sektor Publik 

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas 

memberikan laporan mengenai penguasaan atas uang-uang publik dan 

kinerjanya. Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi 

tertentu dapat relevan dalam cara yang berbeda untuk memperoleh judgement 

mengenai akuntabilitas. 

Mardiasmo (2004:67) mengatakan: 

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah 
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan 
mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi 
tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak 
dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut” 
 
 
Akuntabilitas sebagai fungsi akuntansi pemerintahan dikemukakan oleh 

Muhammad Gade (1998:89) yang menyatakan bahwa fungsi akuntansi 

pemerintahan adalah: 

a. Akuntabilitas, maksudnya yaitu untuk pertanggungjawaban pengurusan 

keuangan negara. 

b. Manajerial maksudnya dapat dipergunakan untuk perencanaan, analisis dan 

penelitian program, penganggaran, menilai pengurusan yang efeklif pada 

berbagat tigkat pemerintahan, dan pengendalian biaya. 



Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik. 

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa 

publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawban dalam konsep 

akuntabilitas tidak terbatas dalam laporan pertanggungjawban saja, tetapi 

mencakup praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan 

informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. 

Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang 

mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban dan dalam 

suasana yang transparan dan demokratis serta kebebasan dalam mengemukakan 

pendapat. 

Akuntabilitas sebagai suatu prasyarat dari penyelenggaraan negara yang 

baik didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut: 

1. Luas kewenangan dan rentang kendali (spend of control) organisasi 

2. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controlable) dan tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable) pada level manajemen dari tingkat kekuasaan 

tertentu 

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau unit 

organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 



sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban 

secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit 

organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasikan secara jelas. 

 

2.5.2 Prinsip Akuntabilitas Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2004:67) dalam pelaksanaan akuntabilitas di 

lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan 

pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel 

2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber 

daya-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang 

berlaku 

3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan 

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh 

5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan 

teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan yang akuntabel 

Menurut Mardiasmo (2004:69) agar dapat berfungsi dengan baik, dalam 

menerapkan suatu sistem akuntabilitas perlu diterapkan: 



1. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan 

program. Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah 

mengembangkan suatu pernyataan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, 

tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan 

dari pernyataan tujuan dibuat terlalu luas sehingga terlalu sulit pengukurannya. 

Untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur 

2. Pola pengukuran tujuan; setelah tujuan dibuat dan hasil dapat 

diidentifikasikan, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah 

pada pencapaian tujuan dan hasil. Memilih indikator untuk mengukur suatu 

arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program memerlukan 

cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dapat mencapai hal yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan 

3. Pengakomodasian sistem insentif; suatu sistem insentif perlu disertakan dalam 

sistem akuntabilitas. Penerapan sistem insentif harus diterapkan dengan hati-

hati, karena adakalanya sistem insentif akan mengakibatkan hasil yang 

berlawanan dengan yang direncanakan 

4. Pelaporan dan penggunaan data; suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat 

menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan 

berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang 

disajikan benar-benar berguna bagi pemimpin, pembuat keputusan dan 

program serta masyarakat. 

5. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan 

untuk mendorong akuntabilitas 



 

2.5.3 Akuntabilitas Keuangan 

Laporan keuangan yang akuntabel menurut konsep Good Governance 

menurut Mardiasmo (2004:21) adalah laporan keuangan yang memenuhi ketiga 

unsur, yaitu integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan 

perundangan. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik 

akan menghasilkan sistem informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan 

keputusan. 

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen tersebut: 

1. Integritas Keuangan 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, integritas adalah 

kejujuran, keterpaduan, kebulatan, kebutuhan. Dengan kata lain, integritas 

keuangan mencerminkan keterpaduan dan kejujuran penyajian laporan keuangan. 

Agar laporan keuangan dapat diandalkan, kualitas informasi yang 

terkandung di dalamnya harus menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari 

kesalahan dan bisa dan secara jujur menyajikan apa yang dimaksud untuk 

dinyatakan. Keandalan menurut FASB, adalah suatu fungsi dari kejujuran, 

penyajian dapat diperiksa dan netralitas. 

Jika seseorang tergantung pada informasi, sangat penting bagi informasi 

tersebut untuk melaporkan secara fenomena yang dimaksud untuk dinyatakan. 

Menurut Kieso and Weygandt (1995:20) maksud dari kejujuran penyajian adalah 

bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi 

dan sumbernya. 



Menguji sesuatu berarti menetapkan kebenarannya, kebenarannya 

menyiratkan bahwa pengukuran berada terpisah dari orang yang membuat 

pengukuran. Khususnya dalam akuntansi, pertanyaan pentingnya adalah apakah 

pengukuran dapat independen dari pengukuran atau tidak, yang pengujiannya 

didukung oleh konsensus intersubjektif dari pakar yang memenuhi syarat. 

Untuk memastikan integritas keuangan terjadi dalam laporan keuangan, 

organisasi memerlukan beberapa cara untuk memastikannya melalui pengujian 

dan pemeriksaan laporan keuangan baik oleh pihak eksternal maupun pihak 

internal organisasi serta menyediakan sistem pengawasan pengelolaan 

organisasi dan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara 

efektif dan efisien. 

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria 

tertentu. Kriteria yang dimaksud disini adalah prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. Suatu audit meliputi pemeriksaan, pengujian bukti-bukti yang 

mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga 

meliputi penilaian prinsip akuntansi yang digunakan dan penilaian terhadap 

pengujian laporan keuangan secara keseluruhan. 

 
2. Pengungkapan 

FASB berpendapat bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan 

keuangan harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai pengertian yang 

memadai mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi serta mau mempelajari 



informasi tersebut dengan ketekunan yang sewajarnya. Hal ini membutuhkan 

suatu pengungkapan data keuangan serta informasi relevan lainnya secara tepat. 

Tiga konsep pengungkapan yang biasanya diusulkan adalah pengungkapan 

yang memadai, wajar dan lengkap. Pengungkapan yang memadai menyiratkan 

jumlah pengungkapan minimal yang membuat laporan tersebut tidak menyesatkan. 

Pengungkapan yang wajar menyiratkan suatu tujaun etika yaitu pemberian 

perlakuan yang sama pada semua penggunaannya. Pengungkapan yang lengkap 

menyiratkan penyajian seluruh informasi yang relevan. 

Informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan terdiri informasi 

finansial dan informasi non finansial, yang tujuan pengungkapannya adalah: 

a. Menuju transparansi pemberian informasi yang lebih baik 

b. Mendukung proses pembentukan good governance 

c. Menuntut kualitas manajemen dan tenaga penunjang profesional yang lebih 

baik 

d. Eksternal auditor dituntut untuk lebih mengerti analisa strategi dan resiko 

organisasi 

 
3. Ketaatan terhadap Peraturan dan Perundangan 

Para pengelola organisasi harus mentaati semua perundangan yang ada hal 

ini mendorong pelaksanaan akuntabilitas. Menurut Joko Widodo (2001:156) 

standar yang digunakan untuk menilai akuntabilitas adalah legalitas dan peraturan 

yang dibuat oleh pihak eksternal kepada orang yang bertanggungjawab. Pengujian 

legalitas melibatkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang dan Peraturan 

lainnya. 



Agar diperoleh objektivitas sesuai dengan peraturan perundangan dan untuk 

melindungi sumber daya publik, masing-masing membuat prosedur setiap transaksi 

dan mengikuti cara fair dan adil tanpa melihat karakteristik keputusan klien secara 

individual dalam transaksi tersebut. Prosedur tersebut merupakan sarana penting 

bagi mereka sendiri untuk menjamin akuntabilitas sesuai dengan poin-poin yang 

ada dalam pemeriksaan dan perhitungan anggaran keuangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


