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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian Kompetensi 

Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015, versi 1.4) 

adalah: kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); 

kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. 

Kompetensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonseia 

Nomor 2 Tahun 2013 pasal 1 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap 

prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai 

Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan 

efisien 

Dalam Hutapea dan Thoha (2008:4), ada beberapa definisi kompetensi 

yaitu: 

1. Boyatzis (1982) 

Kompetensi didefinisikan sebagai “kapasistas yang ada pada seorang yang 

bisa membuat orang tersebut mampu memmenuhi apa yang disyaratkan oleh 

pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu 

mencapai hasil yang diharapkan” 

. 

2. Woodruffle (1991) dan Woodruffle (1990) 

Competence diartikan sebagai konsep berhubungan dengan pekerjaan, yaitu 

menunjukan wilayah kerja dimana orang dapat menjaid kompeten atau 

unggul, sedangkan competency merupakan konsep dasar yang berhubungan 

dengan orang, yaitu menunjukan dimensi perilaku yang melandasi prestasi 

unggul (competency). 
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3. Spenser & Spenser (1993) 

Menurut mereka, kompetensi adalah “karakteristik dasar seseorang yang 

terdiri dari knowledge, skill dan attitude yang ada hubungan sebab-

akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas 

kerja”. 

 

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 

ditentukan  bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap 

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatanya. 

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis. 

2. Keahlian/ Keterampilan (skills), yaitu kemampuan untuk menujukan tugas 

pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus menerus dengan 

kegiatan yang paling sedikit. 

3. Sikap (attitude), yaitu yang ditunjukan  kepada pelanggan dan orang lain 

bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya. 

 Wibowo dalam Sistem Manajemen Kinerja (2008) menyatakan Kompetensi 

adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan 

atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh 

sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 

Moeheriono (2009:4) megungkapkan bahwa 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. 
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2.1.1.1 Komponen Kompetensi 

Hutapea dan Thoha (2008:8) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen 

utama pembentukan kompetensi, yaitu : 

1. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai 

untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang 

digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang 

pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. 

Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan 

tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan 

yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.  

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

dan tanggungjawab 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. Selain pengetahuan dan keterampilan 

pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai. 

3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah seseorang pegawai didalam peran 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan 

perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian 

organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya 

akan dilaksanakan sebaik-baiknya. 
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2.1.2 Pengertian Sumber Daya Manusia 

Menurut Wiley (2002, 3) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa 

”Sumber daya manusia merupakan pilar peyangga utama sekaligus penggerak 

roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari 

organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang 

sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus 

dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal 

dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.  

Menurut Matindas ( 2002 : 89) Sumber Daya Manusia adalah kesatuan 

tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan 

karyawan-karyawan yang ada. Sebagian kesatuan sumber daya manusia harus 

dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian 

yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

2.1.2.1Kompetensi SDM keuangan Pemerintah Daerah 

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan 

langsung dengan keuangan organisasi baik dalam mencatat, mengelola, ataupun 

menghasilkan laporan keuangan. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang akuntan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

yaitu dengan mengacu kepada standar kompetensi lulusan akuntansi yang 

ditetapkan oleh IFAC (International Federation of Accountans), yakni IES 

(International Education Standars), dalam hal ini IES 2, IES 3 dan IES 4 yang 

mencakup dimensi knowledge, skills, dan attitude. Berikut pemaparanya: 
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1. Knowledge 

a. Ilmu akuntansi, keuangan dan ilmu pengetahuan terkait lainya 

b. Pengetahuan mengenai kegiatan bisnis/ sektor publik dan 

pengorganisasian 

c. Pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi 

2. Skills 

a. Technicall & functional skills 

b. Intellectuall skills 

c. Organization skills 

d. Personal Skills 

e. Interpersonal & communication skills 

3. Attitude 

Memiliki komitmen untuk: 

a. Kepentingan publik dan sensitifitas terhadap tanggung jawab 

sosial 

b. Pengemabangan diri dan belajar secara terus menerus 

c. Dapat diandalkan, bertanggung jawab, tepat waktu dan saling 

menghargai 

d. Hukum dan peraturan yang berlaku 

Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh para akuntan pemerintah yakni 

SDM yang menjalankan fungsi akuntansi atau keuangan lembaga pemerintah. 
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2.2  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

2.2.1 Pengertian Sistem 

Sistem diperlukan dalam suatu unit usaha agar tujuan dapat dicapai dengan 

melakukan kegiatan bersama-sama oleh berbagai unsur. Menurut Robert dan 

Vijay (2005:7) pengertian sistem adalah Sistem merupakan suatu cara tertentu dan 

bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas. 

Romney dan Stembart (2006:2) menyatakan bahwa pengertian sistem 

adalah Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.  

Mulyadi (2001: 2) menyatakan bawha sistem adalah sekelompok unsur 

yang erat berhubungan satu dengan lainya, yan berfungsi bersama-sama untuk 

mencapao tujuan tertentu. Setiap sitem dibuat untuk menangani sesuatu yang 

berulang kali atau secara rutin terjadi 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan sekumpulan 

unsur atau elemen, cara tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam 

melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan.  

2.2.2   Akuntansi  

2.2.2.1  Pengertian Akuntansi  

 Akuntansi keuangan yang diungkapkan oleh Kieso, Weyagant, dan 

Warfield (2011: 4) bahwa “financial accounting is the processthat culminates in 

the prejxxralion offinancial reports on the enterprise for use by both internal and 

external parties.” 
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Menurut Indra Bastian (2002:117), definisi akuntansi yang banyak 

diterima saat ini adalah definisi yang diberikan oleh AICPA, yang termuat dalam 

Statement of The Accounting Principles Board No.4 (APB No.4) yang 

menyatakan bahwa Akuntansi Adalah: 

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menjelaskan 

informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dalam suatu entitas 

(kesatuan) usaha yang diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang tepat diantara 

berbagai alternatif tindakan.” 

 

 Menurut Abdul Halim (2002 : 32) bahwa akuntansi  adalah suatu kegiatan 

jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat 

keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam 

mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara 

berbagai alternatif arah tindakan.  

Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana 

penerapan akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan/instansi itu berbeda. Hal 

ini tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya 

perusahaan/instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan perusahaan/instansi 

tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan suatu sistem 

yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan.  

2.2.3 Sistem Akuntansi  

 Pengertian sistem akuntansi dikemukakan oleh Bastian (2011: 4) bahwa  

“sistem akuntansi merupakan sistem pembagian dalam organisasi Pemda melalui 

pemrosesan data keuangan, mulai dari catatan akuntansi sampai dengan penyajian 

informasi dalam laporan keuangan.” 
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Menurut Mulyadi (2001) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2000) menyatakan bahwa Sistem 

informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang 

merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara 

harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan 

informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang 

berstruktur pula. 

2.2.4    Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah  

2.2.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan 

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 

penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi 

sejak analis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi 

pemerintah.  

Menurut Abdul Halim (2012: 43) Akuntansi Keuangan Daerah adalah 

Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi 

ekonomi (keuangan) dari entittas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau 

provinsi) yang memerlukan 

 Menurut Tanjung (2009:35) Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses 

pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran 
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moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnnya bersifat keuangan dan 

termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 21 Tahun 2011, sistem 

akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses 

pengumpula data, pencatatan, pengihktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan 

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan 

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem 

Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri  

Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 

Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan daerah diatur 

dengan peraturan gubernur / bupati / walikota yang mengacu pada pedoman 

umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.Pedoman umum Sistem Akuntansi 

Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Akuntansi Keuangan setelah 

berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.Sistem akuntansi Pemerintahan 

daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai 

dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan 

peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.  

Dengan demikian, sistem akuntansi keuangan daerah merupakan 

serangkaian tahapan dalam pengolahan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai 



20 
  

 
 

dengan penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertangungjawaban atas 

pelaksanaan APBD 

2.2.4.2Pedoman Pengelolaan Data 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah 

sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:  

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas; 

2. Prosedur Akuntnasi Pengeluaran Kas; 

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/ Barang Milik Daerah; dan 

4. Prosedur Akuntansi Sealin Kas 

2.2.4.2.1Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas  

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 21 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur 

akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan 

penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan 

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.  

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas 

melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan 

uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal 

tersebut diposting ke buku besar.  
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Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas 

adalah sebagai berikut:  

1. Surat tanda bukti pembayaran;  

2. Bukti transfer; dan  

3. Nota kredit Bank.  

2.2.4.2.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas  

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh Pejabat 

Pengelola Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi 

pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan 

mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara 

periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar.  

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas 

mencakup sebagai berikut:   

1. Nota debet Bank; dan  

2. Bukti pengeluaran kas lainnya.  

2.2.4.2.3 Prosedur Akuntansi Aset  

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah 

: “Serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, 

rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang 

dikuasai atau digunakan SKPD”.  

Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan 

(PPK-SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpan barang Satuan Kinerja 
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Perangkat Daerah. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan 

ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam 

buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan 

dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode 

penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan 

unit produksi.  

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa 

bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:  

1. Jenis/nama aset tetap;  

2. Kode rekening;  

3. Klasifikasi aset tetap;  

4. Nilai aset tetap; dan  

5. Tanggal transaksi dan/atau kejadian.  

2.2.4.2.4 Prosedur Akuntansi Selain Kas  

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas 

adalah: “Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan 

pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain 

kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.  

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan (PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan 

pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke 

dalam buku besar.  
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Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas 

berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut:  

1. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ)  

2. Berita acara penerimaan barang;  

3. Surat keputusan penghapusan barang;  

4. Surat pengiriman barang;  

5. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD) 

6. Berita acara pemusnahan barang;  

7. Berita acara serah terima barang;  

8. Berita acara penilaian;  

2.2.4.3   Sistem dan Prosedur Pencatatan  

2.2.4.3.1  Sistem Pencatatan  

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam 

akuntansi adalah pembukuan, padahal menurut akuntansi pengertian demikian 

tidaklah tepat.Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem 

pencatatan. Menurut Abdul halim (2008) terdapat beberapa sistem pencatatan 

yaitu single entry, double entry, dan triple entry. Pembukuan hanya menggunakan 

sistem pencatatan single entry sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga 

sistem pencatatan tersebut.  

1. Single Entry 

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku 

tunggal atau tata buku.Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi 

dilakukan dengan mencatatanya satu kali saja.  
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Sistem pencatatan single entry atau tata buku ini memiliki beberapa 

kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi  

sistem ini juga memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk 

pelaporan dan sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.  

2. Double Entry  

Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata 

buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat 

dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. 

Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar 

akuntansi.  

Dengan menggunakan double entry accounting maka setiap transaksi yang 

terjadi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun 

penyeimbang berfungsi sebagai media cross-check. Selain ketepatan 

dalam pencatatan akun, double entry juga memiliki kemampuan untuk 

mencatat transaksi dalam jumlah nominal akurat, karena jumlah sisi debet 

harus sama dengan jumlah sisi kredit.  

3. Triple Entry  

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan 

menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan 

pencatatan pada buku anggaran. Sementara sistem pencatatan double entry 

dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah 

juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan 

tersebut akan berefek pada sisa anggaran.  
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2.2.4.3.2  Prosedur Pencatatan  

Prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintahan menurut Nunuy Nur 

Afiah (2009:48) dibagi ke dalam enam bagian yaitu pendapatan, belanja, 

pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.  

1. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pendapatan  

Transaksi pendapatan di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat 

kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari 

pihak ketiga. Akuntansi Pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan 

asas bruto.  

2. Prosedur Pencatatan Akuntansi Belanja  

Transaksi belanja di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dicatat 

oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan SPJ 

bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS 

bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas 

bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara 

corollary, yaitu dicatat dengan dua jurnal.  

3. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan  

Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas 

bruto, dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan 

transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari 

rekening kas daerah.  
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4. Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset  

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang 

muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. 

Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti 

memorial yang memuat informasi tentang jenis / nama aset, kode rekening 

terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan 

dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi akuntansi PPKD.  

5. Prosedur Pencatatan Akuntansi Kewajiban  

Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah lebih merupakan pencatatan atas pengakuan kewajiban 

yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, 

pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas 

utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD 

membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang sejenis / nama 

kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal transaksi. 

Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh 

fungsi PPKD.  

6. Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana  

Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Penglola 

Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas 

dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban 
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jangka panjang beserta reklasifikasinya dan dana cadangan yang dilakukan 

oleh pemda. 

2.2.4.4 Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi  

Pengertian pengakuan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah proses penetapan 

terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan 

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, 

ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam 

laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos 

laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pengakuan adalah 

penentuan kapan suatu transaksi dicatat.  

Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan 

berbagai basis / dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Adapun beberapa basis / 

dasar akuntansi adalah sebagai berikut:  

1. Basis Kas  

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan / pencatatan transaksi ekonomi 

hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. 

Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi 

tersebut tidak dicatat.  

Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil aktivitasnya tidak  

banyak serta sederhana (tidak rumit), penerapan basis kas masih dipandang wajar 



28 
  

 
 

pada saat awal otonomi daerah. Namun seiring berjalannya waktu cash basis 

sudah tidak dapat diterapkan lagi.  

2. Basis Akrual  

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu 

transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan 

diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.  

Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan pada saat 

timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaanya terjadi, sudah diterima 

ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi 

tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan.  

Basis akrual ini akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi 

di masa lalu dan berbagi hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Basis 

akrual akan mempunyai atau meliput semua aktivitas dibandingkan dengan basis 

kas.  

3. Basis Kas Modifikasian  

Basis kas modifikasian merupakan kombinasi kas dengan basis akrual. 

Jadi penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat 

transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian 

pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. 

4. Basis Akrual Modifikasian  

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis 

kas untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunakan basis akrual sebagian 
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besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akrual dilandasi dengan 

pertimbangan kepraktisan.  

2.2.4.5 Penyajian Laporan Keuangan 

 Mardiasmo(2004) memaparkan bahwa secara garis besar tujuan umum 

penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti 

pertanggungjawaban dan pengelolaan.  

2.  Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organisasi.  

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh 

pemerintah daerah adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 

aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka 

pendek unit pemerintah.  

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 

kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang 

terjadi didalamnya.  

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, keseuaiannya  

dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan 

ketentuan lainnya yang disyaratkan.  

4. Memberikan informasi perancangan dan penganggaran.  

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan 

organisasional.  
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2.2.4.5 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah 

Abdul Halim (2002:30), menyebutkan bahwa pihak-pihak eksternal 

Pemerintah Daerah yang berkepentinga terhadap Pemerintah Daerah secara 

langsung tmaupun tidak langsung tersebut disebut stakeholders yang meliputi: 

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) 

b. BPK (Badan Pengawas Keuangan) 

c. Investor, kreditor, dan donatur 

d. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah 

e. Rakyat 

f. Pemerintah Pusat 

g. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota atau Kabupaten) 

Adapun pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berkepentingan 

tersebut dapat diuraikan sebgai berikut: 

a. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat) 

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah 

Daerah untuk mengelola keuangan daerah 

b. BPK (Badan Pengawas Keuangan) 

BPK adalah badan yang melakukan pengawsan atas pengelolaan 

keuangadaerah yang dilaukan oleh pemrintah daerah. 

c. Investor, kreditor dan donatur 

Badan atau organisasi baik pemerintah, lmbaga keuagnan, maupun lainya 

baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menyediakan sumber 

keuanga bagi pemerintah daerah 

d. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah 

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukn 

pemerintah daerah, seperti: lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi 

beserta akadesinya, ilmuan, peneliti, konsultan, LSM dan lain-lain 
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e. Rakyat 

Kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas 

pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau 

yang menerima produk atau jasa dari pemerintah daerah. 

f. Pemerintah Pusat 

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk 

menilai pertanggungjawaban Guebrnur sebagai wakil pemerintah (pasal 2 

PP No.108/2000)/ 

g. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota atau Kabupaten) 

Pemerintah Daerah saling berkepentingan secara eknomi misalnya dalam 

melakukan hal pinjaman 

2.3  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Kieso, et al. (2011:12) menyebutkan bahwa laporan keuangan 

adalah “Financial statements are the principal means through which a company 

communicates its financial information to those outside it.” 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:7) Laporan keuangan 

merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap 

biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau 

laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

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 
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menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

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 Pemerintah Daerah 

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). Jenis dan Komponen laporan keuangan dalam 

SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) adalah: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 

pemerintah pusat/daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBN/APBD. 
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Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 

pengunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah. Laporan 

Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. pendapatan LRA; 

b. belanja;  

c. transfer;, 

d. surplus/defisit-LRA; 

e. pembiayaan; 

f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.  

Laporan Reaisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.  

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif 

dengan periode sebelumnya mengenai pos-pos berikut: 

a. saldo anggaran lebih awal; 

b. penggunaan saldo anggaran lebih; 

c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;  

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;  

e. lain-lain;  

f. saldo anggaran lebih akhir.  
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3. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara 

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 

a) kas dan setara kas 

b) investasi jangka pendek 

c) piutang pajak dan bukan pajak 

d) persediaan;  

e) investasi jangka panjang  

f) aset tetap  

g) kewajiban jangka pendek 

h)  kewajiban jangka panjang 

i)  ekuitas. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, 

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

setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan 

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

Laporan Arus Kas dan pengungkapan yan berhubungan dengan arus kas diatur 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 tentang Lapoan Arus 

Kas. 
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5. Laporan Opersional 

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos 

sebagai berikut: 

a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasinal; 

b. Beban dari kegiatan operasional; 

c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; 

d. Pos luar biasa, bila ada; 

e. Surplus/defisit-LO. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan PErubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: 

a. Ekuitas awal 

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 

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

antara lan berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan 

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 

(i) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya; 

(ii) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

7. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Agar dapat digunakan oleh penguna dalam memahami dan membandingkan 

dengan laporan keuangan enitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan 

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 
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b. Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan eknomi makro; 

c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapatan target; 

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan bijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi 

dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

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

muka laporan keuangan; 

f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar AKuntansi 

Pemeirntah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 

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

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistemats. Setiap pos 

dalam laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi 

terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

2.3.3 Pemakai Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi 

Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-

beda. Seperti yang diungkapkan Kieso, Weygandt dan Warfield (2011:6) bahwa 

“general purpose financaial staements provide financial reporting information to 

wide variety of users.” 
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Pada Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:4) disebutkan bahwa pemakai 

laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, pemasok dan 

kreditur usaha lainya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan 

masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan tersebut ialah untuk 

memenuhi beerapa kebutuhan informasi yang berbeda. Adapun kebutuhan 

informasi tersebut ialah: 

1. Investor 

Penanam modal beresiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yangmereka lakukan. 

Mereka membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus membeli, 

menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada 

informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan 

untuk membayar dividen. 

2. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelmpok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan 

kesempatan kerja. 
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3. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tetarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat 

jatuh tempo. 

4. Pemasok dan kreditur usaha lainya 

Pemasok dan kreditur usaha lainya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibaya pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 

pinjaman kecuali sebgai pelangan utama mereka tergantung pada 

kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaanya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivits perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar 

untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainya. 

7. Masyarakat  

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 
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perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecendrungan (trend) 

dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

2.3.4 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pemakainya. Menurut Ikatan Akuntnan Indonesia 

(2011) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posis keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan 

yang bermanfat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

Tujuan umum laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeirntahan 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. 

Menurut Mardiasmo (2009:161) secara umum, tujuan dan fungsi laporan 

keuangan sektor publik adalah: 

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship): 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna 

laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya 
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telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah 

ditetapkan. 

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective 

reporting): 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggunngjawaban 

kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan 

mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun 

waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya 

dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga 

memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa 

yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan 

efektivitas pengguna sumber daya organisasi. 

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization 

information): 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan 

kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi 

untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 

4. Kelangsungan organisasi (viability): 

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam 

menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan 

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

5. Hubungan masyarakat (public relation): 
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Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada 

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai 

kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan 

berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures): 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih 

dalam. 

2.3.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 

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 
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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)  

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 
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tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

a Penyajian Jujur 

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 dengan 
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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. 

2.4 Review Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

(Tahun) 

Judul Hasil  Perbedaan 

1) Ruri 

Windia

stuti 

(2014) 

Pengaruh 

Sumber Daya 

Manusia Bidang 

Akuntansi Dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

1) Sumber daya manusia 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah 

 

2) Sistem Pengendalian Internal 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah 

 

3) Sumber daya manusia dan 

Sistem Pengendalian Internal 

secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

daerah. 

1) Penambaha

n variabel 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

 

2) Objek 

penelitian 

yang 

berbeda 

 

3) Waktu 

penelitian 

yang 

berbeda 

 

2) Angga 

Dwi 

Perma

di 

(2013) 

Pengaruh 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

1) Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Pemerintah Daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

1) Penambaha

n variabel 

Kompenten

si Sumber 

Daya 

Manusia 

 

2) Objek 

penelitian yang 

berbeda 

 

3) Waktu 

penelitian yang 

berbeda 
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3) 

Roviyantie 

(2011) 

 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia Dan 

Penerapan 

Sistem Akuntasi 

Keuangan 

Daerah Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan Derah 

1) Secara parsial Kompetensi 

SDM berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah  

 

2) Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah pun secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah  

 

3) Kompetensi SDM dan 

Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Daerah  

 
4) Kompetensi SDM berpengaruh 

terhadap Penerapan Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah di 

setiap Dinas  

 

1) Objek 

penelitian 

yang 

berbeda 

 

2) Waktu 

penelitian 

yang 

berbeda 

 

4) Fitryah 

(2013) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia 

Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan Dan 

Impikasinya 

Terhadap 

Akuntabilitas 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Sukabumi 

1) Pengaruh Pemahaman Sistem 

Akutansi Keuangan Daerah, 

Penatausahaan Keuangan Daerah 

Dan Pengelolaan Aset Tetap 

Daerah Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Pada 

Pemerintah Kabupaten Majalengk 

Pengaruh Pemahaman Sistem 

Akutansi Keuangan Daerah, 

Penatausahaan Keuangan Daerah 

Dan Pengelolaan Aset Tetap 

Daerah Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Pada 

Pemerintah  Kabupaten Majalengka 

1) Penambahan 

variabel 

Kompentensi 

Sumber 

Daya 

Manusia 

 

2) Objek 

penelitian 

yang 

berbeda 

3) Waktu 

penelitian 

yang 

berbeda 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

2.5.1  Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan 

Keuangan 

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang 

atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang 

berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan 

Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan 

kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan 

organisasional tentang pemerintahan.  

Faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian informasi akuntansi 

menurut Mc Leod (2008) yaitu faktor internal yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan sebagai informasi akuntansi antara lain adalah tersedianya 

sumber daya manusia yang berkualitas, dalam  hal memiliki pendidikan, pelatihan 

dan pengalaman yang memadai, data akuntansi, dan sistem informasi akuntansi. 

Pengelolaan dan pertanggungajawaban pemerintah salah satunya 

dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan 

daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, 

yang didukung dengan latar belakang akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, dan mempunyai pengalaman bidang keuangan (Warisno, 2008).   

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja 

yang tepat, untuk mengisi berbagai kedudukan, jabatan, masa kerja persyaratan 

jabatan kepegawaian, dan kepangkatannya untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Sumber Daya Manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan 

sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional (Hullah,2012). 

Hal ini dieperkuat oleh Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 46A Tahun 2003 menentukan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan 

karakterstik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan 

tugasnya secara professional, efektif, dan efisien 

Menurut Anwar Nasution (dalam penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan 

BPK semseter I/2008 kepada DPR di Jakarta) bahwa: 

“ketidakpastian sumber daya manusia atau aparatur pemda dalam 

menyajikan laporan keuangan pemda berdasarkan peraturan yang berlaku 

mempengaruhi meningkatnya perolehan opini disclaimer pada saat ini, 

artinya dengan meningkatnya kompentensi aparatur, utamanya dalam 

keahlian pengelolaan keuangan negara akan memungkinkan adanya 

kesiapan dari aparatur pemda pada setiap satuan kerja untuk dapat 

mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah, sehingga dengan 

adanya kompetensi aparatur ini akan meningkatkan kualitas laporan 

keuangan satuan kerja yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan 

konsolidasi yang berkualitas”. 

Seperti yang dikemukakan oleh Noor Fuad dan Gofur Ahmad 

(2009:2004), bahwa: 

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan aktivitas. 

Kemampuan itu merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat 

dasar, perilakum keterampilan, maupun pengatahuan dengan tingkat 

kemampuan (level of profiency) yang dapat beruabh-ubah. Perubahan 

tersebut tergantung pada seberapa jauh keterampilan, perilaku dan 

pengetahuan tersebut diasah. Apabila seseorang sudah menguasai standar 

kompetensi hingga tingkatan yang tinggi secara terus menerus, ia sudah 

masuk dalam katagori orang yang berkompentesi dalam bidang tersebut. 
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Pernyataan tersebut mngandung arti bahwa, peran SDM dalam memajukan 

suatu organisasi adalah cukup besar implikasinya. Karena apabila sumber daya 

yang ada berkompeten dalam melakukan pekerjaanya, maka akan dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada pemerintah daerah serta 

dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang ada untuk dapat membawa organisasi 

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor. 

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah 

akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun 

daerah. Akuntabilitas dan transparasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan oleh aparatur 

pemerintah berjalan dengan baik (Badjuri dan Trihapsari, 2004) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ropiyantie (2012) dan Windiastuti (2013) 

yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan 

dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka peranan dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi akan berjalan 

dengan baik. Tua yang dibebankan kepaa sumber daya tersebut dalat dilaksanakan 

dan diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien. 
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2.5.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam 

penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. 

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal 

pengumpulan data sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sebagaiman pengertian dari Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan 

keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 

21 Tahun 2011).  

Sistem akuntansi merupakan alat ukur untuk menghasilkan laporan 

keuangan pemerintah daerah, seperti yang dikemukakan oleh Mamudi (2010: 19) 

yaitu sebagai berikut: 

Kualitas laporan keuanga pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh 

seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi 

pemerintah daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang di 

dalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, 

dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan 

mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi 

sebagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah 

daerah. 

Laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip 

akuntansi yang berlaku secara umum. Proses pelaporan keuangan pemerintah pun 

harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah seperti yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
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Pemerintah (SAP) sebagaimana yang disebutkan bahwa pemerintah menyusus 

sistem akunasi pemerintah yang mengacu pada SAP dan untuk sistem akuntansi 

pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan 

gubernur/bupati/walikota mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolan 

keuangan daerah yang berpedoman pada pemerintah pemerintah. 

Tujuan dari pengimplementasian sistem akutansi pemerintah daerah 

sebgaimana yang disebutkan oleh Mahmudi (2010) adalah untuk: 

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 

2. Mendukung operasi rutin harian 

3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan 

4. Meningkatkan ualitas pengambilan keputusan 

5. Meningkatkan akuntabilitas finansial 

6. Melindungi aset pemerintah daerah  

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan 

dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sisten akuntansi yang handal. 

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan 

juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini 

sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rat masih lemah (Mardiasmo, 2009). 

Fraser dan Ormiston (2008 :34) menyatakan bhwa “semakin tajam dan 

semakin jelas gambar yang disajikan lewat data keuangan, dan semakin 

mendekati realistis keuangan, maka semakin tinggi pula kualitas laporan 

keuangan.” 
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Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dikatakan baik jika didukung 

oleh sistem akuntansi yang baik pula. Mulyadi (2001: 19) menyatakan bahwa 

tujuan umum pengembangan sistem akuntansi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 

ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur 

informasinya. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, 

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan reability informasi 

akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai 

pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 

akuntansi 

Jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sudah diterapkan dengan baik, 

maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah pun akan semakin baik. Karena pada 

dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan 

atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh 

karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yakni relevan, 

andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Sebagaimana pengertian dari 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Kepemendagri No. 29 Tahun 2002 

yakni sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, 

penafsiran, peringkasan, transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan 

keuangannya dalam rangka APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip 
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akuntansi yang berterima umum. Pemaparan tersebut didukung oleh Abdul Halim 

(2002 : 37)  yang menyatakan, untuk dapat menyediakan informasi secara tepat 

dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka 

penyediaan informasi tadi Jadi jelas, bahwa untuk memperoleh kualitas laporan 

keuangan daerah sesuai SAP harus memalui penerapan sistem akuntansi keuangan 

daerah yang baik pula. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap daerah otonom diberikan 

kesempatan untuk mengkeksplorasi potensi-potensi ekonomi yang terdapat di 

daerahya. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadikan penatausahaan keuangan 

daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang memegang 

peranan penting dalam proses keuangan secara keseluruhan. 

Aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan 

pemerintah daerah yang pelaksanaan pengelolaanya sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolan 

Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah 

Indonesi No. 38 Tahun 2008 Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah dan lebih 

lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 

tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. 

Berkaitan dengan ditegaskan oleh ketua Badan Pemeriksaan Keuangan 

bahwa diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan perbaikan 
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sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah melalui langkah-langkah nyata, 

terpogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah 

daerah saja yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk 

membuat Laporan Keuangan yang berkualitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2012) dan Permadi (2013) 

yang menemukan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 

2.5.3  Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang 

memberlakukan SAP berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset, dan ekuitas 

paling lambat Tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan 

pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang terjadi 

pada 184 pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut di antaranya: pemerintah 

daerah belum mempersiapkan SDM dan struktur organisasi yang memadai, belum 

melakukan sosialisasi dan pelatihan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP 

berbasis akrual dan belum menyusun kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah 

Daerah yang berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Kasus-

kasus tersebut pada umumnya terjadi karena: keterbatasan kemampuan SDM yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah, belum diterbitkannya peraturan daerah terkait 

penerapan akuntansi berbasis akrual, dan sistem/aplikasi yang belum mendukung. 

Fungsi dari kegiatan akuntansi baik di sektor privat atau sektor 

pemerintahan atau publik adalah memberikan informasi tentang transaksi dan 
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kinerja keuangan baik kepada pihak internal atau eksternal entitas. Untuk dapat 

menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang 

dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi tadi (Abdul Halim, 2002 : 

37). Sebagaimana pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut 

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, sistem akuntansi yang meliputi proses 

pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian 

keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. 

Pemaparan tersebut didukung oleh Mardiasmo (2004), untuk dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah harus 

memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah 

menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang 

relevan untuk pembuatan keputusan.  

Tentunya sistem akuntansi yang dijelaskan di atas merupakan salah satu 

bagian dari uraian tugas SDM yang ada di sub-bagian keuangan, untuk itu SDM 

tersebut harus mampu dan kompeten sehingga dalam pelaksanaan tugas dilakukan 

secara profesional, efesien dan efektif. Sesuai dengan penjelasan dari Keputusan 

Kepala BKN No 46A Tahun 2007, yaitu Kompetensi adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki seorang Pegwai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya 

tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. 
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Faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian informasi akuntansi 

menurut Mc Leod (2003) yaitu faktor internal yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan sebagai informasi akuntansi antara lain adalah tersedianya 

sumber daya manusia yang berkualitas, dalam  hal memiliki pendidikan, pelatihan 

dan pengalaman yang memadai, data akuntansi, dan sistem informasi akuntansi. 

Fraser dan Ormiston (2008 :34) menyatakan bahwa “semakin tajam dan 

semakin jelas gambar yang disajikan lewat data keuangan, dan semakin 

mendekati realistis keuangan, maka semakin tinggi pula kualitas laporan 

keuangan.” 

Berkaitan dengan ditegaskan oleh ketua Badan Pemeriksaan Keuangan 

bahwa diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan perbaikan 

sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah melalui langkah-langkah nyata, 

terpogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah 

daerah saja yang hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk 

membuat Laporan Keuangan yang berkualitas. 

Jadi kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan 

daerah adalah merpuakan faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia  

dan didukung oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan 

keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, 

andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2012) yang menemukan 

bahwa Kompentensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Daerah. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah  Kota Bandung 

 

2.6 Hipotesis 

Berdasrkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis sebagai 

berikut : 

    :  Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

    :  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

    : Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Kompetensi Sumber 

Daya Manusia 

Sistem Akuntnasi 

Keuangan Daerah 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

H1 

H2 

H3 


