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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan

kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan

keuangan.Basis akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas (cash basis

of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).Akuntansi berbasis

kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas

pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis

akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa

lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya

transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan.Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai

dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi

yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.Dengan

pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan

pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya

sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas
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pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga

memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam

menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik

atas sumber daya tersebut.

2.1.1.1 PSAP No.01 Penyajian laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berhubungan dengan

kualitas laporan keuangan adalah Lampiran 1.02 yaitu Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 tentang penyajian laporan keuangan.

PSAP No.01 membahas tentang tujuan laporan keuangan, tanggung jawab

laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, identifikasi laporan

keuangan, dan periode pelaporan.

1. Tujuan laporan Keuangan
2. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan
3. Komponen-komponen Laporan Keuangan
4. Identifikasi Laporan Keuangan
5. Periode Laporan

Berikut adalah Penjelasan dari identifikasi laporan keuangan:

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil

operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya.
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2. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada

pimpinan entitas.

3. Komponen-komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan sebagai berikut :

a. Laporan realisasi Anggaran

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Neraca

d. Laporan Operasional

e. Laporan Arus Kas

f. Laporan Perubahan Ekuitas

g. Catatan atas Laporan keuangan

4. Identifikasi Laporan keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi

lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan standar akuntansi

pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk

informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen

lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan

informasi yang disajikan menurut standar akuntansi pemerintah dari

informasi lain.

5. Periode laporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam

setahun.Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan
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laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih

panjang atau lebih pendek dari satu tahun.

2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Kompetensi

Menurut Moeheriono (2009) kompetensi merupakan sebuah karakteristik

dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta

menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada

waktu periode tertentu.

Kompetensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

2000 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa

pengetahuan, keterampilan dan atau sikap perilaku yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas jabatannya.

Ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan

yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu(Hutapea dan Thoha,

2008).

Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang

pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang

digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki pegawai dapat digunakan

dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut

menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya,
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pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efesiensi

perusahaan.

Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas

dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan

baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan

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

sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena

keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi.

Disamping pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang paling perlu

diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai. Sikap (attitude) merupakan pola

tingkah laku seseorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat

mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang

dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kompetensi knowledge, skill, dan attitude cenderung lebih nyata (visible)

dan relatif berada di permukaan sebagai karakteristik yang dimiliki manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan

kemauan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien

untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.1.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia  adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam

organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada.
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Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di

mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.Sumber daya

manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai

(Matindas 2002).

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, setiap unit satuan kerja

perangkat daerah (SKPD)  harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten,

yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti

pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal

tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya

manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi

dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam

memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan

laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang

ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

1. Pendidikan Formal

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya

manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian

manusia.Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur

dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal

dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan ke

arah yang diinginkan.
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Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukkan

derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka

semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang.Dengan

tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan

tugasnya.Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus

memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan dilatar belakangi

pendidikan akuntansi atau keuangan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk mengembangkan dan

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pegawai yang

sudah dimiliki agar kemampuan pegawai semakin baik. Pendidikan

ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan

pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang

terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja,

sedangkan pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk

melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini.

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia memberikan

dampak yang baik terhadap kinerja pegawai tersebut sebagai individu. Hal

ini jelas akan membawa peningkatan terhadap kinerja organisasi apabila

pelatihan dan pengembangan pegawai dilakukan secara terencana dan

berkesinambungan.Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik,

program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai instansi pemerintah pun

cukup penting, karena untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang
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baik dibutuhkan pegawai yang memahami betul cara dan proses

penyusunan laporan keuangan daerah.

3. Pengalaman Kerja

Pengalaman dapat diperoleh seseorang secara langsung maupun tidak

langsung.pengalaman langsung apabila seseorang pernah bekerja pada

suatu organisasi, lalu oleh karena sesuatu meninggalkan organisasi itu dan

pindah ke organisasi yang lain. Sedangkan pengalaman tidak langsung

adalah peristiwa yang diamati dan diikuti oleh seseorang pada suatu

organisasi meskipun yang bersangkutan sendiri tidak menjadi anggota

daripada organisasi di mana peritiwa yang diamati dan diikuti terjadi

(Siagian, 2002).

Pengalaman kerja di dalam suatu organisasi pun menjadi salah satu

indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih.

Semakin lama seorang pegawai bekerja dalam suatu bidang di organisasi,

maka semakin banyak pengalaman pegawai tersebut dan semakin

memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan

kepada pegawai tersebut.

Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah, SKPD diharapkan

memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja

yang lebih lama di bidang akuntansi atau keuangan, karena dalam

menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar

memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam

penyusunan laporan keuangan daerah.
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2.1.3 Laporan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan

keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan

keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas

yang jelas.

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 di dalamnya 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 maanfaat untuk

masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan

keuangan adalah sebagai berikut:



18

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan.”

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang

terdiri dari:

a. Pemerintah pusat;

b. Pemerintah daerah

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

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Sedangkan Menurut Bastian (2006) pengertian laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan

dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Sektor Publik.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan

keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang

posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa :
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“Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu
entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.”

Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan

bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi;

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap

anggarannya;

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemrintahan;

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
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2.1.3.3 Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan

dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi

sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik (Nordiawan, 2006).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapatbeberapa kelompok utama pengguna

laporan keuangan pemerintah, yaitu:

a. Masyarakat;
b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman; dan
d. Pemerintah.

2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode pelaporan.Unsur yang dicakup secara
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langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja

transfer dan pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset,

kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup

oleh neraca terdiri dari:

a) Aset;

b) Kewajiban;

c) Ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

a) Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur

dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang

diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya.

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.
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3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informsi kas sehubungan dengan aktivitas

operasional, invensari aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non

anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan

saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur

yang  mencakup dalam  laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan

pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara

umum negara/daerah.

b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara

umum negara/daerah.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari

angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan

arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan

informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di

dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang

diperlukan untuk menghasilan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Selain keempat komponen laporan keuangan di atas, berdasarkanPeraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

mengatakan bahwa entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja
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keuangan dan laporan perubahan ekuitas, yang masing-masing didefinisikan

sebagai berikut :

a. Laporan Kinerja Keuangan

Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja

yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu

disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan

klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan

Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai

berikut:

a) Pendapatan dari kegiatan operasional;

b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;

c) Surplus atau defisit.

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukan kenaikan

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan perubahan

ekuitas maka menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

a) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;

b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan

dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam

ekuitas;

c) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi

kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.
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2.1.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu

berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Oleh

karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap

dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan

keuangan (Harahap, 2008).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah

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

sebagai berikut:

“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 laporankeuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil

evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud

penggunaannya.
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Informasi yang relevan:

a) Memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (Predictive Value)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan

berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap

mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 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 menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama

dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat

dilakukan  bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan

akuntansi yang sama.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
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diasumsikan memiliki pengetahuan yangmemadai atas kegiatan dan

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk

mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Kompetensi Sumber Daya

Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”

Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Kesimpulan/
Hasil

Persamaan Perbedaan

1. Nugraheni

dan

Subaweh

(2008)

Pengaruh
Penerapan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan

Hasil
penenlitianny
a
menunjukan
bahwa
penerapan
standar
akuntai
pemerintahan
berpengaruh
terhadap
kualitas
laporan
keuangan
pemerintah
daerah.

Variabel
independen
penerapan
standar
akunatnsi
pemerintahan
. Sedangkan
variabel
dependenya
adalah
kualitas
laporan
keuangan.

Perbedaan
dalam
penelitian ini
dengan
penelitian
sebelumnya,
pada penelitian
ini
menambahkan
variabel
independen
yaitu
kompetensi
sumber daya
manusia.

2. Kusumah

(2012)

Pengaruh
Penerapan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan

Hasil
penenlitiannn
ya
menunjukan
bahwa

Variabel
independen
penerapan
standar
akunatnsi

Perbedaan
dalam
penelitian ini
dengan
penelitian



28

Review Penelitian Terdahulu

Terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan

(Survei pada
SKPD/OPD
Pemerintahan
Kota
Tasikmalaya)

penerapan
standar
akuntai
pemerintahan
berpengaruh
terhadap
kualitas
laporan
keuangan
pemerintah
daerah.

pemerintahan
. Sedangkan
variabel
dependenya
adalah
kualitas
laporan
keuangan.

sebelumnya,
pada penelitian
ini
menambahkan
variabel
independen
yaitu
kompetensi
sumber daya
manusia.
Selain itu
dalam
penelitian ini
menggunakan
subjek
penelitian pada
Dinas di
Pemerintahan
Kota Bandung.

3. Permadi

(2013)

Pengaruh
Penerapan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

Hasil
penenlitiannn
ya
menunjukan
bahwa
penerapan
standar
akuntai
pemerintahan
berpengaruh
terhadap
kualitas
laporan
keuangan
pemerintah
daerah.

Variabel
independen
penerapan
standar
akunatnsi
pemerintahan
. Sedangkan
variabel
dependenya
adalah
kualitas
laporan
keuangan.

Perbedaan
dalam
penelitian ini
dengan
penelitian
sebelumnya,
pada penelitian
ini
menambahkan
variabel
independen
yaitu
kompetensi
sumber daya
manusia.
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2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 PengaruhPenerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar

pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka konseptual ini terdiri dari standar (teknik

dan prinsip) praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya, dan

standar itu adalah standar akuntansi.Standar akuntansi mencakup peraturan dan

prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi. Menurut

(Harahap, 2007)menyatakan bahwa:

“Dalam standar akuntansi dijelaskan tentang pencatatan sumber-sumber
ekonomi, kewajiban dan modal, serta transaksi apa yang harus dicatat,
bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam
laporan keuangan yang akan disajikan”.
Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai

dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa standar

akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sehingga demikian hubungan standar akuntansi pemerintahan terhadap

laporan keuangan pemerintah sangat jelas memiliki hubungan berdasarkan teori

diatas. Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengantar, menyatakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan pemerintah.
Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan



30

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan
kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Seluruh instansi pemerintah daerah dapat mengimplementasikan standar

akuntansi pemerintah dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat

memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam

mewujudkan akuntanbilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus

penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan

dari organisasi tersebut (Azhar, 2007).Sumber daya manusia merupakan salah satu

elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa

pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu

memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk

menyelesaikan tugas (Guy et al, 2002). Kompetensi sumber daya manusia yang

memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai

informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai

sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas

sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi,

pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas

organisasi (Insani, 2010).Apabila Dalam kaitan dengan penyusunan laporan
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keuangan, maka sumber daya manusia yang berkompeten dapat mempengaruhi

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan

Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai

dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa standar

akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut standar akuntansi pemerintahan

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi

Pemerintahan terhadap laporan keuangan pemerintah sangat jelas memiliki

hubungan berdasarkan teori diatas.Dengan demikian, standar akuntansi

pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam

upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Selain penerapan standar akuntansi pemerintahan, untuk memenuhi

kebutuhan akan laporan keuangan yang berkualitas maka harus didukung pula

dengan kompentensi sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam pengelolaan

keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya

manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan

akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai
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pengalaman di bidang keuangan.Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem

akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu

memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia

pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan

berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian

laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Berdasarkan

uraian diatas, maka akan disajikan kerangka pemikiran sebagai alur pemikiran

dari peneliti, sebagai berikut :

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP)

Dimensi:

PSAP.01 . Penyajian
Laporan Keuangan

(X1)

Kompetensi Sumber Daya
Manusia

Dimensi:

1. Keterampilan (skill)

2.pengetahuan (knowledge)

3. sikap (attitude)

(X2)

Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah

Daerah

Dimensi:

1. Relevan

2. Andal

3. Dapat dibandingkan

4. Dapat Dipahami

(Y)
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2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan.Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

data.Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam

bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009). Berdasarkan kerangka pemikiran

maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari

penelitian sebagai berikut :

Ha1 :Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah

Ha2 :Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah

Ha3 :Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya

manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah


