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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1  Landasan Teori 

2.1.1   Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam 

Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2010, Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan 

keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lingkup pengaturan 

Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas 

Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak 

tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas 

Menuju Akrual pada lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang 

belum siap menerapkan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan 

dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik 

bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan 

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

dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding 

dengan manfaat yang diperoleh. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP 

Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pedapatan, beban, aset, utang, dan 

ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis 

yang ditetapkan dalam APBN / APBD. 

2.1.1.1 Kandungan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan terdiri dari : 
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LAMPIRAN I 

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan 

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 

a) PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan 

b) PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 

c) PSAP 03 Laporan Arus Kas 

d) PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 

e) PSAP 05 Akuntansi Persediaan 

f) PSAP 06 Akuntansi Investasi 

g) PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap  

h) PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

i) PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 

j) PSAP 10  Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan  

k) PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 

l) PSAP 12 Laporan Operasional 

PSAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan pemerintahan dan daerah berupa: 

1. Neraca  

2. Laporan Realisasi Anggaran 
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3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan maka laporan keuangan 

pemerintahan pusat atau daerah akan lebih berkualitas (relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami). Laporan keuangan tersebut selanjutnya akan 

diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan 

kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: 

Pemerintahan (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (legislatif), investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya dalam 

rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara.       

2.1.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan 

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yaitu Standar Akuntansi 

Pemerintah, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keungan pemerintah.  

Standar Akuntansi Pemerintahan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi 

pemerintahan. Mahmudi (2011, dikutip dari Pradipta, 2014). Definisi Standar 

Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2010) yaitu: 
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“SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan 

persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”. 

 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dalam pemenuhan 

kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar Akuntansi Pemerintahan 

merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar 

Akuntansi Pemerintahan perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi 

keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan. Mahmudi(2011, dikutip dari 

Pradipta, 2014) 

Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan dapat 

mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan 

demikian, melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik maka 

pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan 

keuangan akan dapat ditingkatkan. (Wati dkk, 2014) 

2.1.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual   

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, 

utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. 
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1. PSAP 01. Penyajian Laporan Keuangan 

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan 

terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan 

finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:   

a) Laporan Realisasi Anggaran; 

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c) Neraca; 

d) Laporan Operasional; 

e) Laporan Arus Kas; 

f) Laporan Perubahan Ekuitas; 

g) Catatan atas Laporan Keuangan. 

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap 

entitas pelaporan, kecuali: 

(a)  Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan umum 

(b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh 

Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan 

keuangan konsolidasian.  

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan 

kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya 
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ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk 

melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.  

2. PSAP 02. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas  

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai 

realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan 

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para 

pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-

sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap 

anggaran dengan: 

(a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi 

(b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara 

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah 

dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai 

berikut: 

(a) Pendapatan-LRA; 

(b) Belanja; 

(c) Transfer; 

(d) Surplus/defisit-LRA; 
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(e) Penerimaan pembiayaan; 

(f) Pengeluaran pembiayaan; 

(g) Pembiayaan neto; dan 

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) 

3. PSAP 03. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan 

informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 

transitoris. 

(a)  Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode 

akuntansi. 

(b) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya 

yang tidak termasuk dalam setara kas. 

(c) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi utang dan piutang jangka 

panjang. 

(d) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang 

tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 
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4. PSAP 04. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci 

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam 

rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan 

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

(a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

(b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 

(c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala 

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

(d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan 

akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-

kejadian penting lainnya; 

(e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka 

laporan keuangan; 

(f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 

(g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak 

disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.   
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5. PSAP 05. Akuntansi Persediaan 

Persediaan merupakan aset yang berupa barang atau perlengkapan 

(supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, 

bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses 

produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat dan barang yang disimpan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 

Persediaan diakui: 

(a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, 

(b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya 

berpindah. 

Persediaan disajikan sebesar: 

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan. 

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis seperti FIFO 

atau rata-rata tertimbang dan harga pembelian terakhir apabila setiap unit 

persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Laporan 

keuangan mengungkapkan: 

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; 
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b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang 

digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi 

yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 

c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.  

6. PSAP 06. Akuntansi Investasi 

Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk 

memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang 

belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen 

kas. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat 

atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa 

pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta 

instrument ekuitas. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu 

investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek 

merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang 

merupakan kelompok aset non lancar. 

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan 

pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain: 

(a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 

(b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanent; 
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(c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun invetasi jangka 

panjang; 

(d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; 

(e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 

(f) Perubahan pos investasi.  

7. PSAP 07. Akuntansi Aset Tetap 

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan 

karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap 

pemerintah adalah: 

1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh 

entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan 

kontraktor; 

2) Hak atas tanah. 

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk 

dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan 

perlengkapan (supplies). Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan 

dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset 

tetap adalah sebagai berikut: 

a) Tanah; 

b) Peralatan dan Mesin; 

c) Gedung dan Bangunan; 

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 
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e) Aset Tetap Lainnya; dan 

f) Konstruksi dalam Pengerjaan. 

8. PSAP 08. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang 

proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode 

waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada 

umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan 

tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset 

dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak 

ketiga dengan kontrak konstruksi. 

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi 

Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: 

(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan 

jangka waktu penyelesainnya; 

(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya; 

(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;  

(d) Uang muka kerja yang diberikan 

(e) Retensi   
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9. PSAP 09. Akuntansi Kewajiban 

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai 

kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan 

pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.  

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas 

atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks 

pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber 

pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas 

pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat 

juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, 

kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, 

ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi 

pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. 

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika 

diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka panjang. 

Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar 

skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada 
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pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi 

yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah: 

(a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang 

diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 

(b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas 

utang pemerintah dan jatuh temponya; 

(c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang 

berlaku; 

(d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; 

(e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi; 

1. Pengurangan pinjaman; 

2. Modifikasi persyaratan utang; 

3. Pengurangan tingkat bunga pinjaman; 

4. Pengunduran jatuh tempo pinjaman; 

5. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan 

6. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. 

(f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang 

berdasarkan kreditur. 

(g) Biaya pinjaman: 

1. Perlakuan biaya pinjaman; 

2. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang 

bersangkutan; dan 
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3. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.  

10. PSAP 10. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan  

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau 

beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. 

Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi 

oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan 

penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, 

kecurangan atau kelalaian. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, 

jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus 

dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo 

ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus 

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 

Para pengguna laporan keuangan perlu membandingkan laporan 

keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui 

kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh 

karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara 

konsisten pada periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau 

pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, 

kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan 

kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada 
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laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan.    

Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi 

akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan 

penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.  Pengaruh atau 

dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada 

periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai 

contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO 

tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap 

tersebut. 

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya 

hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif 

penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai 

tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak 

pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada pengehentian apabila 

ada harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Agar laporan 

keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus 

dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun 

berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan 

keuangan. 
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11. PSAP 11.Laporan Keuangan Konsolidasian  

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi 

anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama 

dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah 

komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam standar ini proses 

konsolidasian diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal 

accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum 

dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan.  

12. PSAP 12.Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, 

beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non 

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan 

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara 

komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas 

laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas 

keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-

daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk 

dijelaskan. Srtuktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut: 
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(a) Pendapatan-LO 

(b) Beban 

(c) Surplus/Defisit dari operasi 

(d) Kegiatan non operasional 

(e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa 

(f) Pos Luar Biasa 

(g) Surplus/Defisit-LO  

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik, penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang baik oleh pemerintah, dan penyelesaian atas temuan 

audit diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. Perbaikan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diharapkan akan 

berimplikasi pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 

sehingga dapat meminimalkan praktek korupsi. (Sari, 2012 )   

Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang 

dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika 

penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan 

keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik. Pengawasan 

dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan 

keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan 

pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

(Armando, 2013) 
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Sistem Pengendalian Internal dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka 

pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas. Tidak ada 

pegawai pemerintahan yang merangkap fungsi dalam penyusunan laporan keuangan. 

Karena hal itulah yang menjadi faktor terbesar adanya tindakan-tindakan kurang etis 

dari pegawai pemerintahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

Jika sudah ada otorisasi pemisahan tugas yang jelas maka setiap fungsi-fungsi dapat 

dijalankan dengan baik. Informasi-informasi yang dilaporkan akan lebih akurat 

sehingga dapat meminimalisir adanya tindakan- tindakan tidak etis yang dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Udiyanti dkk, 2014)  

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian 

internal memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan serta 

meminimalisir tindakan-tindakan kurang etis salah satunya yaitu korupsi.     

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  

(Arens, 2011) Pengendalian Internal (internal control) proses yang dirancang 

untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen 

dalam kategori berikut ini:  

(1) Reliabilitas pelaporan keuangan, 

(2) Efektivitas dan efisiensi operasi, serta 

(3) Ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku 

Pengendalian internal menurut ISA 315 (International Standards On 

Auditing) alinea 4c adalah proses yang dirancang, diimplementasi dan dipelihara oleh 



31 
 

TCWG, manajemen dan karyawan lain untuk memberikan asurans yang memadai 

tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif 

dan efisiennya operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-

undangan. Istilah pengendalian bermakna satu atau beberapa unsur pengendalian 

internal.     

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa: 

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang 

kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang 

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah”. 

 

Sistem Pengendalian Internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan 

telah mencapai tujuan dan sasarannya (Arens, 2011). Menurut Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Pasal 1(10) adalah: 

 

“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan 

keuangan.” 
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I Gusti Agung Rai (2011, dikutip dari Susilawati & Riana, 2014), Sistem 

Pengendalian Intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi 

mencapai tujuan dan sasarannya.        

 

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses pengendalian yang 

melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh 

karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsif atas 

kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus. Mahmudi(2011, dikutip dari 

Susilawati & Riana, 2014) 

Gondodiyoto (2007, dikutip dari Wulansari, 2014) mengemukakan 

pendapatnya mengenai Sistem Pengendalian Internal yaitu: 

“Sistem Pengendalian Internal meliputi rencana organisasi dan semua 

metode serta kebijakan yang terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk 

mengamankan kekayaan, menguji ketepatan, dan sampai berapa jauh data 

akuntansi dapat dipercaya menggalakan efisiensi usaha serta mendorong 

ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digariskan”.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian sistem pengendalian internal diatas dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses 

pengendalian yang diciptakan pimpinan organisasi dan karyawan untuk 

memenuhi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi.     
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2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal  

Arens et.Al. (2011) menguraikan tiga tujuan utama pengendalian internal 

yang efektif, yaitu: 

1. Reliabilitas pelaporan keuangan  

2. Efisiensi dan efektivitas operasi 

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan 

Sedangkan tujuan Pengendalian Internal menurut Mahmudi (2010, dikutip 

dari Lestari, 2015) adalah:  

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara 

2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat 

3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal 

4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar 

akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP) 

5. Untuk efisiensi dan efektivitas operasi  

6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan 

perundangan yang berlaku.   

Tujuan Pengendalian Internal menurut ISA secara garis besarnya dapat dibagi 

dalam empat, sebagai berikut: 

1. Strategis, sasaran-sasaran utama (high-level goals) yang mendukung misi 

entitas. 

2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan). 
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3. Operasi (pengendalian operasional atau operational controls). 

4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. 

Lima tujuan Pengendalian dari institute of internal auditor yang dikutip oleh 

Tugiman (2006, dikutip oleh Wulansari, 2014) adalah sebagai berikut:  

1. Dapat dipercaya dan integritas informasi 

2. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, serta Undang-Undang 

yang berlaku 

3. Pengamanan aktiva 

4. Ekonomi dan efisiensi kegiatan 

5. Efektivitas pencapaian tujuan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

2.1.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah   

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian 

Internal terdiri dari beberapa unsur yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, 

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian 

intern. 
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Adapun penjabaran unsur-unsur tersebut seperti berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian  

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif 

untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, 

melalui: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika; 

b. Komitmen terhadap kompetensi; 

c. Kepemimpinan yang kondusif ; 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia; 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan  

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.  

2. Penilaian Resiko 

Dalam rangka penilaian resiko Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: 

a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan; 

b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan 
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c. Identifikasi resiko 

d. Analisis risiko 

e. Mengelola risiko selama perubahan 

3. Kegiatan Pengendalian  

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan 

fungsi Intansi Pemerintah yang bersangkutan. Pengendalian sebagaimana 

dimaksud terdiri atas: 

a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 

b. Pembinaan sumber daya manusia; 

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;  

d. Pengendalian fisik atas aset; 

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 

f. Pemisahan fungsi; 

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi  dan kejadian; 

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan 

kejadian penting. 
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4. Informasi dan Komunikasi 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 

Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan 

secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif 

sebagaimana dimaksud, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-

kurangnya: 

a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; 

dan  

b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara 

terus menerus.      

5. Pemantauan Pengendalian Intern 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem 

Pengendalian Internal melalui: 

a. Pemantauan berkelanjutan  

b. Evaluasi terpisah  

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan temuan lainnya 

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern 

sebagaimana dimaksud dilakukan 

a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara; dan 
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b. Pembinaan penyelenggaran SPIP 

Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern 

melalui: 

a. Audit; 

b. Reviu; 

c. Evaluasi 

d. Pemantauan; dan 

e. Kegiatan pengawasan lainnya.   

2.1.2.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2002, dikutip dari Fauzia, 2014) terdapat pihak-pihak yang 

bertanggung- jawab atas pengendalian internal organisasi, diantaranya adalah: 

1. Manajemen  

Manajemen bertanggungjawab untuk mengembangkan dan 

menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. Direktur 

utama perusahaan bertanggungjawab untuk menciptakan atmosfer 

pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya 

pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi. 

2. Dewan Komisaris dan Komite Audit 

Dewan komisaris bertanggungjawab untuk menentukan apakah manajemen 

bertanggungjawab dalam mengembangkan dan menyelenggarakan 

pengendalian intern. 
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3. Auditor Intern 

Auditor Intern bertanggungjawab untuk memeriksa dan mengevaluasi 

memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi 

peningkatannya. 

4. Personel lain entitas 

Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan 

informasi atau yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian 

intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. 

5. Auditor Independen 

Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor 

dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya, sehingga ia dapat 

mengkomunikasikan temuan auditya tersebut kepada manajemen, komite audit, 

atau dewan komisaris. Berdasarkan temuan auditor tersebut, manajemen dapat 

melakukan peningkatan pengendalian intern entitas. 

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini 

adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi 

sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah). Tuntutan akuntabilitas sektor 

publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi 

kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. (Mardiasmo, 2009) 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Laporan 

Keuangan Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama 

satu periode pelaporan.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 paragraf 9 menyatakan Laporan Keuangan 

merupakan laporan yang terstrukrtur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

Menurut Mahmudi (2011, dikutip dari Susilawati & Riana, 2014), laporan 

keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian 

informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut 

sebagai dasar pembuatan keputusan.      

2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Secara umum, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo 

(2009) yaitu:  

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 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang 

telah ditetapkan. 
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2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective 

reporting) 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan 

mengevaluasi manajemen, memberitahukan 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 penggunaan sumber 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 organsasi secara lebih dalam. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya, dengan:   

a. Menyediakan Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas pemerintah; 

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi; 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 
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f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; 

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.  

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 paragraf 9 menyatakan tujuan umum 

Laporan Keuangan yaitu: 

 “Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

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

operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfatat bagi 

para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 

sumber daya”.  

2.1.3.2 Pengguna Laporan Keuangan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran I.01 

Kerangka Konseptual paragraf 17 menyatakan terdapat beberapa kelompok utama 

pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: 

(a) Masyarakat; 

(b) Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 

(c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 

pinjaman; dan 

(d) Pemerintah. 
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2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Lampiran I.01 Kerangka 

Konseptual paragraf 28, laporan keuangan pokok terdiri dari: 

(a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

(b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 

(c) Neraca;  

(d) Laporan Operasional (LO); 

(e) Laporan Arus Kas (LAK); 

(f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

(g) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).  

2.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Kerangka Konseptual lampiran 

I.01 paragraf 35, Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: 

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 

tujuannya. Keempat karakterstik berikut ini merupakan prasyarat normatif 

yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas 

yang dikehendaki: relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat 

dipahami”.   

 

Adapun penjabaran karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: 
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a. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi 

masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 

lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat 

dihubungkan dengan maksud penggunannya. Informasi yang relevan: 

(a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 

ekspetasi mereka di masa lalu. 

(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

(c) Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

(d) Lengkap  

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, 

mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. 

Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang 
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termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar 

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

b. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 

dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna 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 

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. 

c. Dapat diperbandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 
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keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal 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 daripada kebijakan 

akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada 

periode terjadinya perubahan. 

d. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud. 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Adapun penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian  ini, sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

No Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 
1 

 
Pengaruh Implementasi 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Sistem 

Implementasi SAP 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Mencari 

pengaruh Standar 

Akuntansi 

Variabel 

Independen X2 

dan lokasi 
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Informasi Akuntansi 

Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan pada pemerintah 

kabupaten/kota di Propinsi 

Jawa Barat 

(Rukmi Juwita, 2013) 

 

kualitas laporan 

keuangan. 

Implementasi SIA 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas laporan 

keuangan. 

Implementasi SAP 

dan SIA memiliki 

pengaruh secara 

simultan terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

 

 

Pemerintah 

terhadap Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

 

penelitian 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Sistem 

Pengedalian Intern 

Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan  survey pada 

Organisasi perangkat 

daerah Pemda Cianjur 

(Tuti Herawati, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern 

yang terdiri dari 

lingkungan 

pengendalian, 

penilaian risiko, 

kegiatan 

pengendalian, 

informasi dan 

komunikasi, 

pemantauan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas laporan 

keuangan secara 

simultan. Secara 

parsial terdapat 

pengaruh signifikan 

antara lingkungan 

pengendalian, 

pengendalian 

resiko,dan informasi 

komunikasi terhadap 

kualitas laporan 

keuangan. Secara 

parsial, terdapat 

pengaruh tidak 

signifikan antara 

kegiatan  

pengendalian dan 

pemantauan terhadap 

kualitas laporan 

keuangan. 

 

Mencari 

pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Intern terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah variabel 

independen dan 

lokasi penelitian 
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3 Pengaruh Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Kualitas 

Aparatur Pemerintah 

Daerah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan  studi 

kasus pada pemerintahan 

kota Tual (Daniel Kartika 

Adhi dan Yohanes 

Suhardjo,2013) 

Penerapan SAP 

berpengaruh 

signifikan  terhadap 

kualitas laporan 

keuangan. Kualitas 

Aparatur Pemeriintah 

Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas laporan 

keuangan dan tidak 

ada hubungan 

moderasi antara 

Penerapan SAP 

dengan Kualitas 

Aparatur Pemerintah 

Daerah dalam 

pengaruhnya terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

Mencari 

Pengaruh 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah 

terhadap Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Variabel 

Independen X2 

dan lokasi 

penelitian 

4 Pengaruh Kompetensi 

SDM, Penerapan SAP, 

Dan Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah (Kadek 

Desiana Wati, Nyoman 

Trisna Herawati, Ni Kadek 

Sinarwati, 2014) 

 

Kompetensi SDM 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

daerah.  Penerapan 

SAP berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

daerah. Sistem 

Akuntansi Keuangan 

Daerah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kualitas 

laporan  keuangan 

daerah 

Mencari 

Pengaruh 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah 

terhadap Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Daerah 

Jumlah variabel 

Independen dan 

lokasi penelitian 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah, Implementasi 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan,Penyelesaian 

Temuan Audit Terhadap 

Kualitas  

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah dan 

Implikasinya Terhadap 

Penerapan Prinsip-Prinsip 

Tata Kelola Pemerintahan 

Yang Baik pada 

Pemerintah Daerah di 

Sistem Pengendaian 

Intern Pemerintah, 

Implementasi Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan,, 

Penyelesaian Temuan 

Audit berpengaruh 

positif  terhadap 

kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah baik secara 

simultan maupun 

parsial. Sistem 

Pengendaian Intern 

Mencari 

Pengaruh 

Penerapan 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 
 

 

 

Jumlah variabel 

Independen dan 

lokasi penelitian 
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Provinsi Jawa Barat dan 

Banten (Diana Sari, 2012) 

 

 

Pemerintah, 

Implementasi Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan,, 

Penyelesaian Temuan 

Audit dan kualitas 

laporan keuangan 

berpengaruh positif  

terhadap penerapan 

prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan  

yang baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

The Impact of Internal 

Control, Information 

Technology Utilization and 

The Competence of The 

Employees On Financial 

Statement Quality 

(Muhamad Nuryanto dan 

Nunuy Nur Afiah) 

 

There are positive 

and significant of 

competence 

apparaturs , 

utilization of 

information 

technology and 

internal controls of 

financial reporting 

quality Work Unit 

theprovincial 

government of DKI 

Jakarta.  

There are positive 

and significant 

influence on the 

quality of personnel  

competence financial 

statement s Work 

Unit the provincial 

government of DKi 

Jakarta. 

There are positive 

and significant use of 

information on 

quality of financial 

statement Work Unit 

the provincial 

government  of DKI 

Jakarta. 

There are positive 

but not significant 

effect of the Internal 

control of the quality 

of financial reporting 

Work Unit the 

provincial 

government of DKI 

Jakarta 

Mencari 

pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Intern terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

 

Jumlah variabel 

Independen dan 

Lokasi penelitian 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Memengaruhi 

Kualitas Informasi 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah pada 

SKPD Kabupaten Gianyar 

(I Putu Upabayu Rama 

Mahaputra dan I Wayan 

Putra,2014) 
 
 

 
 

 

Diketahui bahwa 

variabel kapasitas 

sumber daya manusia, 

sistem informasi 

keuangan daerah, 

sistem pengendalian 

intern dan 

implementasi standar 

akuntansi pemerintah 

berpengaruh positif 

dan signifikan pada 

kualitas informasi 

akuntansi pada 

kualitas informasi 

pelaporan keuangan 

Mencari 

pengaruh SAP 

dan SPIP 

terhadap kualitas 

Laporan 

Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah variabel 

Independen dan 

lokasi penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Sistem 

Pengendalian Intern 

Sebagai Anteseden 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah (Susilawati dan 

Dwi Seftihani Riana, 

2014) 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

standar akuntansi 

pemerintahan dan 

sistem pengendalian 

intern secara 

simultan mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah sebesar 

52,0%. Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

berpengaruh positif 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

sebesar 13%, namun 

tidak signifikan. 

Sistem Pengendalian  

Intern Memiliki 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

kualitas laporan 

keuangan  pemerintah 

daerah sebesar 74,6% 

Mencari 

pengaruh SAP 

dan SPIP 

terhadap kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Variabel 

dependen dan 

lokasi penelitian 
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Penerapan 

Standar  Akuntansi 

Pemerintahan, Sistem 

Pengendalian Internal, Dan 

Kompetesi Staf Akuntansi 

Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah Studi Kasus Pada 

SKPD Kabupaten 

Buleleng.( Ni Luh 

Nyoman Ari Udiyanti, 

Anantawikrama Tungga 

Atmadja, Nyoman Ari 

Surya Darmawan, 2014)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan, 

Sistem Pengendalian 

Internal berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap laporan 

keuangan,Kompetensi 

staf akuntansi 

berpengaruh positif  

dan signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan, 
Standar akuntansi 

pemerintahan, sistem 

pengendalian internal 

dan staf akuntansi 

secara simultan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

Mencari 

pengaruh SAP 

dan SPIP 

terhadap kualitas 

Laporan 

Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah variabel 

Independen dan 

lokasi penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintahan Dan 

Pengawasan Keuangan 

Daerah terhadap Nilai 

Informasi Laporan 

Keuangan Pemerintah 

studi empiris pada SKPD 

di Kota BukitTinggi 

(Gerry Armando, 2013) 
 

 

Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

informasi laporan 

keuangan pada 

pemerintahan Kota 

Bukittinggi. 

Penerapan  

Pengawasan 

Keuangan Daerah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai informasi 

laporan keuangan  

pada pemerintahan 

Kota Bukittinggi. 

Varibel 

Independen X1 

Varabel 

Independen X2, 

varibel dependen 

dan lokasi 

penelitian 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 3 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah dengan kualitas laporan keuangan adalah Standar 

Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. 

Dari penjelasan diatas bahwa SAP merupakan prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan laporan keuangan 

Pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang 

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah di Indonesia. (Bastian, 2010) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Adhi dan Suhardjo (2013) menunjukan 

bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan memberikan bukti dengan adanya 

kejelasan standar akuntansi pemerintahan yang dipakai, maka akan dihasilkan laporan 

keuangan yang berkualitas. 

 Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Wati, dkk (2014) hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin 
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baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka akan terjadi peningkatan 

kualitas laporan keuangan daerah.    

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian 

Intern adalah  

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan”. 

 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 Pedoman 

Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pasal 1(10) adalah: 

“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan 

keuangan.”    

 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Sari (2012), Sistem Pengendalian 

Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik 

secara simultan maupun parsial. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan 

Herawati (2014), Sistem Pengendalian Intern berpengaruh siginifikan antara 

lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 

komunikasi, pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan, secara 

parsial terdapat pengaruh signifikan antaran lingkungan pengendalian, penilaian 
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resiko, dan informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan. Secara 

parsial terdapat pengaruh tidak signifikan antara kegiatan pengendalian dan 

pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan. 

2.3.3 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan 

keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib 

administrasi dan taat asas. (Adhi dan Suhardjo, 2013) 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, 

nomor, dan tanggal efektif. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah 

konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, 

penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam 

mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintah. 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu faktor yang 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, dalam 
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penyusunan laporan keuangan harus diterapkan standar akuntansi pemerintahan agar 

kualitas laporan yang dihasilkan semakin baik. (Wati dkk, 2014) 

Mahmudi (2007 dikutip dari Herawati, 2014) menyatakan bahwa untuk 

menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-

tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. 

Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), 

kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem 

pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. 

Pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang 

dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki fungsi untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses 

akuntansi terutama dalam menciptakan kendalan laporan keuangan. (I Putu Upabayu 

Rama Mahaputa dan I Wayan Putra, 2014) 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

        

   

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyajikan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

H2:  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

H3:   Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah. 

 

 

Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (X2) 

 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (Y) 

Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

(X1) 
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