
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manfaat

Judul pada penelitian menekankan pada manfaat, maksudnya adalah

bagaimana variabel independen yaitu “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)“

dapat memiliki faedah atau nilai guna terhadap variabel dependen yaitu “Transparansi

dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:710), pengertian manfaat

adalah:

1. Guna; faedah

2. Laba; untung

Berdasarkan definisi tersebut diatas, pengertian manfaat yang penulis pilih

adalah Guna; faedah, maka dapat dikatakan bahwa  manfaat-manfaat yang diperoleh

itu tentunya akan memberikan nilai guna ataupun faedah terhadap suatu fungsi

tertentu dalam suatu pranata. Jadi manfaat disini memaparkan nilai guna atau faedah

yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan suatu langkah dan prosedur yang ditetapkan

untuk mencatat transaksi keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berterima

umum atas transaksi keuangan.

Pengertian sistem akuntansi dapat berbeda-beda meskipun pada dasarnya

mengandung maksud yang sama. Berikut akan diuraikan beberapa definisi Sistem

Akuntansi.

Menurut Mulyadi (2001:3), mengemukakan bahwa:



“Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang
dikoordinasikan sedemikian rupa yang menyediakan informasi keuangan
yang digunakan untuk manajemen guna memudahkan pengelolaan
perusahaan.”
Sedangkan menurut Abdul Halim (2004:145), mengemukakan bahwa:

“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang
dikelola untuk menghasilkan informasi yang digunakan bagi
kepentingan berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal
organisasi”

Dari pengertian di atas, bahwa sistem akuntansi terdiri dari metode dan

catatan yang diciptakan untuk mengklasifikasikan, menganalisis, mengelompokkan,

mencatat, dan melaporkan transaksi satuan usaha untuk menyelenggarakan

pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi

tersebut yang diperlukan oleh pihak internal dan eksternal.

2.2.1.1 Tujuan Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi dirancang untuk memberikan informasi terbaik yang akan

digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem akuntansi dibangun untuk

membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Mulyadi (2001:19), mengemukakan bahwa:

“Tujuan umum penyusunan sistem adalah:
1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
2. Untuk menghasilkan informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem

yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun
struktur informasinya.

3. Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern,
yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi
akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

4. Untuk mempengaruhi biaya terkait dalam pelanggaran catatan
akuntansi.”

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa inti dari tujuan penyusunan

sistem adalah berkaitan dengan penyediaan informasi yang baik, pengawasan, dan

biaya.



2.2.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas dituntut untuk

melakukan suatu sistem yang baik, termasuk dalam bidang sistem akuntansi.

Akuntansi pemerintahan merupakan disiplin ilmu akuntansi mikro yang terus

berkembang sesuai dengan kebutuhan publik. Secara umum, pengertian akuntansi

pemerintahan sama dengan pengertian akuntansi bisnis. Yang membedakan hanya

jenis transaksi yang dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan, dan ditafsirkan, serta

pengguna informasi keuangan tersebut.

Menurut Bahtiar Arif dkk (2002:3), akuntansi pemerintahan dapat

didefinisikan sebagai:

“Suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan
pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian,
pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran
atas informasi keuangan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 pasal 1 tentang

pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa:

“Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 pasal 1 tentang

standar akuntansi pemerintahan, menyatakan bahwa:

“Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerintah.”

Dari pengertian-pengertian tersebut, sistem akuntansi pemerintahan dapat

diartikan sebagai suatu prosedur yang dilakukan secara manual maupun

terkomputerisasi dalam melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,

dan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah.



Sistem akuntansi pemerintahan berbeda dengan standar akuntansi

pemerintahan, karena standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip

akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah. Tujuan standar akuntansi pemerintah yaitu agar penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum

dan juga demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan

pemerintah.

2.2.1.3 Syarat  Sistem Akuntansi Pemerintahan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan sistem akuntansi

pemerintahan, agar manfaat dari sistem akuntansi pemerintahan tersebut dapat

dirasakan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya.

Menurut Bahtiar Arif dkk (2002:8), mengemukakan bahwa:

“Syarat akuntansi pemerintahan adalah:
1. Dapat memenuhi persyaratan UUD, UU, dan peraturan lain.
2. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran
3. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan
4. Memudahkan pemerikasaan oleh aparat pemerintahan
5. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan
6. Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan secara efektif
7. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan

guna pengembangan, rencana, dan program.”

Syarat tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat atas sistem

akuntansi pemerintahan, karena publik sangat membutuhkan akuntabilitas keuangan

pemerintah dan transparansinya dalam usaha pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme.

2.2.1.4 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Konsep dasar dari akuntansi keuangan pemerintahan adalah akuntabilitas dan

transparansi pengurusan keuangan publik dimana akuntansi keuangan pemerintahan

secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan.



Menurut Abdul Halim (2004:28), mengemukakan bahwa:

“Tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship)
Pertanggungjawaban memiliki arti memberikan informasi keuangan
yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang
berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang barkaitan dengan
operasi unit-unit pemerintahan.

2. Manajerial
Manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus
menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,
pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan
pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan
Pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus
memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat
pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.”

Tujuan utama dari akuntablitas ditekankan karena setiap pengelola atau

manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dalam suatu laporan

keuangan. Manajerial ditujukan untuk perencanaan dan strategi dalam rangka

pencapaian sasaran yang sesuai dengan undang-undang, efisien, efektif, dan

ekonomis. Akuntansi keuangan pemerintah diadakan untuk melakukan pengawasan

pengurusan keuangan negara dan daerah dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa.

Pada pemerintah daerah, ketiga tujuan tersebut mampu dipenuhi oleh

akuntansi dalam prakteknya melalui sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga

manfaat atas dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah tersebut diharapkan

dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah

daerah.

2.2.2 Akuntansi Keuangan Daerah

2.2.2.1 Pengertian Keuangan Daerah



Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola

keuangannya sendiri. Keuangan daerah dikelola oleh manajemen keuangan daerah.

Manajemen keuangan daerah merupakan pengorganisasian dan pengelolaan keuangan

sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang

dikehendaki daerah tersebut.

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 1 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelanggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang

dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun

barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh

negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan

perundangan yang berlaku.

2.2.2.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh pada

karakteristik, tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 2 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa:

“Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:
1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah

serta melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusahaan daerah



6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau
kepentingan umum.”

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa ruang lingkup keuangan daerah

tersebut dapat menjadi acuan fokus kegiatan pengelolaan keuangan pada pemerintah

daerah.

2.2.2.3 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan

informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan

laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan

sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa

yang akan datang.

Menurut Abdul Halim (2004:34), mengemukakan bahwa:

“Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan)
dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang
dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan
ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah yang
memerlukan”

Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang

dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah antara lain adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), investor, kreditor, dan

donatur serta masyarakat.

2.2.3 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 232 ayat 3 tentang

pedoman pengelolaan keuangan, menyatakan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan daerah meliputi 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”

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang

saling berhubungan yang disusun berdasarkan suatu skema yang menyeluruh yang

ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan

digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah. Pengaturan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah

berdasarkan peraturan gubernur/walikota/bupati. Sistem akuntansi keuangan daerah

sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas,

aset tetap/barang milik daerah, dan selain kas.

2.2.3.1 Sistem Pencatatan

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam

akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi

pengertian tersebut tidaklah tepat, karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan

dan bukan pembukuan. Akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu jenis

akuntansi, termasuk didalamnya sistem pencatatan yang tidak berbeda.

Menurut Abdul Halim (2004:34), mengemukakan bahwa:

“Macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu:
1. Single Entry.

Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan
mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas
akan dicataat pada sisi penerima dan transaksi yang berakibat pada
berkurangnya kas dicatat pada sisi pengeluaran.

2. Double Entry.
Dalam sistem ini, transaksi ekonomi akan dicatat dua kali.
Terdapat sisi debit dan sisi kredit untuk melakukan pencatatannya,
transaksi yang berakibat bertambahnaya aktiva akan dicatat pada



sisi debit, sedangkan yang mengakibatkan berkurangnya aktiva
dicatat pada sisi kredit.

3. Triple Entry.
Sistem ini melaksanakan pencatatan dengan menggunakan sistem
double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.”

Sistem pencatatan dengan menggunakan metode single entry sudah tidak

memungkinkan lagi untuk digunakan, karena kemungkinan terjadinya kesalahan akan

lebih besar terjadi bila dibandingkan dengan sistem pencatatan double antry atau

triple entry.

2.2.3.2 Dasar Akuntansi

Secara sederhana, pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat ,

dan digunakan sebagai basis/dasar akuntansi atau pencatatan. Basis atau dasar

pencatatan dapat diartikan sebagai himpunan standar akuntansi yang menetapkan

kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi atau peristiwa lain harus diakui

untuk tujuan laporan keuangan.

Menurut Partono seperti yang dikutip oleh Abdul Halim (2004:38),

mengemukakan bahwa:

“Berbagai dasar akuntansi, antara lain:
1. Cash Basis.

Pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan bila
transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila
suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka
transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Accrual Basis.
Mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi (dan  bukan hanya pada saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar).

3. Modified Cash Basis.
Mencatat transaksi dengan basis kas selama setahun anggaran dan
melakukan penyusunan pada akhir tahun anggaran berdasarkan
basis akrual.

4. Modified Accrual Basis.
Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-
transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian
besar transaksi”



“

Sesuai amanat Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

dan Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah

diwajibkan untuk menerapkan dasar akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan

dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008.

Sedangkan dasar akuntansi yang digunakan pemerintah saat ini berdasarkan

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan

basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

2.2.3.3 Penyelenggara Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah tidaklah mungkin dapat terlaksana tanpa

adanya pihak-pihak yang melaksanakan sistem tersebut. Sistem akuntansi yang

dirancang dan dijalankan dengan baik akan menjamin dilakukannya prinsip

stewardship dan akuntabilitas dengan baik pula.

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 ayat 1 dan 2 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa:

1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem
akuntansi pemerintahan daerah.

2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada
peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan
daerah”

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri

atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna

barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan



“

keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun

dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan

demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas

pelaporan dalam jangka pendek, prinsip ini disebut dengan going concern.

2.2.3.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi biasanya berisi penjelasan prinsip-prinsip akuntansi yang

digunakan, metode penerapan yang secara substansial mempengaruhi penyajian

laporan keuangan, dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam memilih prinsip-

prinsip yang sesuai.

Berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 dalam ayat 1 sampai 3,

menyatakan bahwa:

1) Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang
kebijkan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada
standar akuntansi pemerintahan.

2) Kebijakan akuntansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
merupakan dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas asset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
laporan keuangan.

3) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:
a. Definisi, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap akun

dalam laporan keuangan.
b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.”

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi ditetapkan

oleh kepala daerah yang berisi dasar pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas

asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan

keuangan.

2.2.4 Manfaat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)



Menurut Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKP), manfaat

dilakukannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah dapat

menyelenggarakan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan

yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi,

oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan

kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan

yang disajikan.

Atas  pemahaman tersebut, maka prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan

yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 dalam pasal 38

tentang standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:
a. Basis Akuntansi
b. Prinsip Nilai Historis
c. Prinsip Realisasi
d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal
e. Prinsip Periodisitas
f. Prinsip Konsistensi
g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
h. Prinsip Penyajian Wajar”

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah

basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan

Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban,dan ekuitas

dalam Neraca.

Nilai historis dapat lebih diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih

objektif dan dapat diverifikasi. Apabila hal tidak terdapat nilai historis, dapat

digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui

anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar

hutang dan belanja dalam periode tersebut.



Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut

perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan

hanya aspek formalitasnya saja.

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi-

bagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan

posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang

digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga

dianjurkan.

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak

boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru

diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat

ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, bahkan ketika

menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah (SAKD) tidak sesuai dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang

berdasar pada SAP dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

(SAKD) tidak bermanfaat.

2.3 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas di Indonesia mulai berkembang sejak

timbulnya reformasi dibidang politik dan ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dan

merupakan dua prinsip utama pemerintahan yang baik (good governance).



Menurut International Monetary Fund (IMF), prinsip transparansi dan

akuntabilitas dalam kepemerintahan akan terwujud jika:

1. Terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi

kepemerintahan.

2. Ketersediaan sistem informasi bagi publik mengenai kepemerintahan.

3. Sistem anggaran terbuka.

4. Adanya lembaga independen yang mengawasi seluruh proses kepemerintahan.

2.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi di suatu negara dapat tercipta bila suatu sistem pemerintahan

negara tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh

informasi yang dibutuhkan.

Menurut Abdul Halim (2004:145), mengemukakan bahwa:

“Transparan adalah dapat dilihat oleh masyarakat umum”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar

akuntansi pemerintahan, menyatakan bahwa:

“Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan.”

Transparansi maksudnya dalam menjalankan pemerintahan mengungkapkan

hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki

kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarkat.

2.3.2 Prinsip Transparansi

Salah satu unsur utama Good Governance adalah transparansi. Prinsip

transparansi menuntut adanya kebebasan arus informasi, dimana proses institusi dan

informasi secara langsung dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.



Menurut Mardiasmo (2002:18), mengemukakan bahwa:

“Transparansi dibangun atas dasar kebabasan memperoleh informasi,

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung

dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan”

Prinsip transparansi memberikan penjelasan bahwa harus adanya komunikasi

oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Dengan demikian

transparansi memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang

telah dicapai oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu

daerah.

2.3.3 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas

memberikan laporan mengenai pengawasan atas bidang-bidang publik dan

kinerjanya. Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi

tertentu dapat relevan dalam cara yang berbeda untuk memperoleh penilaian terhadap

akuntabilitas.

Akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan

hasil yang telah dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam

pelaksanaan mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk

menciptakan kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham,

direksi, dan komisaris.

Menurut Abdul Halim (2004:103), mengemukakan bahwa:

“Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh

seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakannya yang ditujukan

kepada yang memberi wewenang”

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar

akuntansi pemerintahan, menyatakan bahwa:



“Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik”

Menurut Mardiasmo (2002:20), mengemukakan bahwa:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut”

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa akuntabilitas

memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan

pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pelayanan

kepada masyarakat.

2.3.4 Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship.

Stewardship mengacu kepada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan

efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas

mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung

jawab.

Menurut LAN dan BPKP (2000:43), dikemukakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah,
perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk

melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan

sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.

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



5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator
perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk
pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan
penyusunan laporan akuntabilitas.”

Prinsip akuntabilitas dapat diartikan sebagai orang/badan yang melakukan

pengelolaan atas dana publik, wajib membuat pertanggungjawaban. Agar mutu

akuntabilitas dapat semakin sempurna maka wajib dilakukan audit oleh lembaga yang

independen dan profesional. Akuntabilitas diwujudkan untuk mencari jawaban

terhadap apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, dan bagaimana.

2.3.5 Tipe Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang sulit untuk dicapai daripada

memberantas korupsi, namun terwujudnya akuntabilitas sudah merupakan tujuan

utama reformasi sektor publik. Akuntabilitas terdiri atas beberapa jenis dan tipe.

Menurut Mardiasmo (2002:21), mengemukakan bahwa:

“Macam akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:
1. Akuntabilitas Vertikal.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang
lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Horizontal.
Pertanggungjwaban kepada masyarakat luas.”

Menurut Ellwood yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:21), menyatakan

bahwa:

“Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh
organisasi sektor publik, yaitu:
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran
penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait
dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses.
Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup dalam hal kecukupan sistem



informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur
administrasi.

3. Akuntabilitas Program.
Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan
dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan
biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan.
Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun
daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap
DPR/DPRD dan masyarakat luas”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tipe akuntabilitas dapat

berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama yaitu pertanggungjawaban.

2.3.6 Karakteristik Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2002:18), transparansi dibangun atas dasar kebebasan

memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung

dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dari uraian tersebut salah satu

karakteristik transparansi adalah apabila kebebasan memperoleh informasi bagi

pihak-pihak yang membutuhkan dapat terpenuhi, pengungkapan perlu juga dilakukan

agar pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui dan memahami apa yang

sesungguhnya terjadi, apalagi jika terjadi sesuatu yang sifatnya material sahingga

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tersebut dan apabila

dilakukan secara berkala akan sangat bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi

pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

karakteristik transparansi terdiri atas:

1. Adanya pengungkapan hal-hal yang sifatnya material

2. Adanya pengungkapan secara berkala

3. Adanya kebebasan untuk memperoleh informasi

LAN dan BPKP (2000:24), mengatakan bahwa Akuntabilitas Keuangan

merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sasaran pertanggungjawaban ini



adalah laporan keuangan. Selanjutnya komponen pembentuk akuntabilitas keuangan

yang terdiri atas integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan ini menjadi karakteristik akuntabilitas dalam laporan keuangan

pemerintah daerah.

1. Integritas Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran,

keterpaduan, kebulatan, dan keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan

mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan

informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara

wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan

disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi

yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup

informasi.

3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan

akuntansi pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi

keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.1 Pengetian Laporan Keuangan

Menurut Abdul Halim (2002:142), Laporan Keuangan Daerah adalah:

“Informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang

terutama ditujukan untuk kepentingan pihak luar pemerintah daerah

tersebut”



Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang

pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1:

“Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan negara/daerah selama suatu periode”

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa laporan keuangan

pemerintah daerah adalah informasi keuangan yang berisi tangung jawab pengelolaan

keuangan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah selama suatu periode yang

terutama ditujukan untuk kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut.

2.4.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim (2002:144), Pemerintah Daerah adalah:

“Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai
badan eksekutif daerah, merupakan penyelenggara pemerintah daerah
otonomi. Karena wilayah negara kesatuan Republik Indonseia dibagi
menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota, maka
pemerintah daerah terdiri dari atas gubernur, bupati, dan walikota,
masing-masing beserta perangkatnya.”

Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan

daerah menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”

Berdasarkan pengertian laporan keuangan dan pemerintah daerah maka dapat
dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang ditujukan untuk
kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut.

2.4.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.3.1 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang selanjutnya disebut sebagai

laporan pertanggungjawaban, merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-



“

transaksi keuangan pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat

dikembangkan untuk tujuan khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar

akuntansi pemerintahan dalam pasal 2 ayat 25, menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan pokok terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang pelaporan

keuangan dan kinerja instansi pemerintah dalam pasal 1 ayat 4 sampai 7, menyatakan

bahwa:

1) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan
realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

2) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
Pemerintah yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

3) Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas
masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal
palaporan.

4) Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan
yang memadai.”

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah

pusat/daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBD/APBN dengan menyajikan

ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

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 arus keluar diklasifikasikan berdasarkan

aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.



Catatan atas laporan keuangan ditujukan agar laporan keuangan dapat

dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya.

2.4.3.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah

pusat/daerah sama dengan karakteristik laporan keuangan lainnya. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan

dalam pasal 2 ayat 32, menyatakan bahwa:

“karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah:
1. Relevan.

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan bila informasi yang
termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna
dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau
masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau
mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal
Informasi laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta
dengan jujur, serta dapat diverifikasi.

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.

4. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah
yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan

dapat berkualitas apabila telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat

dipahami.

2.4.3.3 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Pemerintah pusat/daerah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan

yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh

pihak-pihak yang berkepentingan. 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.

Menurut Mardiasmo (2002:161), mengemukakan bahwa:

“Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah:
1. Kepatuhan dan pengelolaan
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi
4. Kelangsungan Organisasi
5. Hubungan Masyarakat
6. Sumber fakta dan gambaran”

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya

sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan

ketidakpastian yang terkait.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 dalam

pasal 4 ayat 9, menyatakan bahwa:

“Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan 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 akuitas dana perusahaan
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya ekonomi
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi dengan

anggarannya
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya



f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggara kegiatan pemerintahan

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya”

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial,

dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan

kinerja keuangan aktual dengan  yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan

hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan

perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta

membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektifitas.

2.4.3.4 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengguna laporan keuangan pemerintah pusat/daerah bermacam-macam,

dimana setiap pemakai laporan mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang

berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar

akuntansi pemerintahan dalam pasal 1 ayat 16, menyatakan bahwa:

“Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan
pemerintah, namun tidak terbatas pada:
a. Masyarakat
b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi,

dan pinjaman
d. Pemerintah”

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah,

yaitu hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar

inspirasinya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum

untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan

demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan

spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.


