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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

 Menurut Romney dan Stembart (2006) mengemukakan bahwa “sistem adalah 

rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang 

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan”. 

 Menurut  Abdul Hafiz Tanjung (2009) Akuntansi Keuangan Daerah adalah: 

Akuntansi daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, 

dan pelaporan akuntansi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah 

(kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka 

pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah 

yang memerlukan. 

 

 Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan 

Daerah Pasal 232 mengatatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah: 

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.  

 

Berdasarkan peraturan pemerintah No.58 Tahun 2005, sistem akuntansi 

pemerintah daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 

pemerintah daerah. 
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Dengan demikian, serangkaian tahapan/prosedur/aturan dalam pengolahan data 

keuangan yang harus diikuti, baik itu mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan penyajian laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/D (Erty Efrianty, 2013). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

keuangan daerah adalah suatu prosedur yang dimulai dari pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran data yang kemudian disajikan kedalam laporan posisi 

keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. 

 Dalam Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem 

Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. 

Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan 

peraturan gubernur / bupati / walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem 

Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umun Sistem Akuntansi pemerintahan diatur 

dengan Peraturan Menteri Akuntansi Keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri 

dalam Negeri. Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan peraturan 

pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah 

tentang standar akuntansi pemerintahan. 

 Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan Pemendagri No.59 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi keuangan daerah sekurang-

kurangnya meliputi sebagai berikut: 
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1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas; 

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas; 

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

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas. 

  

2.1.1.1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

 Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah: 

Serangkaian proses prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai 

dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam 

rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau 

menggunakan aplikasi komputer. 

 

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 

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

dilakukan pencatatan kedalam jurnal penerimaan kas mencantumkan rekening lawan 

awal asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodic jurnal tersebut diposting ke 

dalam buku rekening berkenaan. 

Adapun bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan 

kas yaitu surat tanda bukti pembayaran, Surat Tanda Setoran (STS), bukti transfer dan 

nota kredit bank. 

 

2.1.1.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 
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 Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah: 

Serangkaian proses prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai 

dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam 

rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau 

menggunakan aplikasi komputer. 

 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan (PPK-SKPD) berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas. Kemudian 

dilakukan pencatatan kedalam jurnal penerimaan kas mencantumkan rekening lawan 

awal asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke 

dalam buku rekening berkenaan. 

Adapun bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan 

kas yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nota debet bank, dan bukti 

pengeluaran kas lainnya. 

 

2.1.1.3 Prosedur Akuntansi Aset 

 Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah: 

Serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, 

pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan 

klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan 

SKPD yang dapat dilakukan secara manual atau mengguanakan aplikasi 

komputer. 

  

 Prosedur akuntansi aset dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-

SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. PPK-SKPD berdasarkan 
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bukti memorial melakukan pencatatan kedalam jurnal umum, dan secara periodic 

jurnal tersebut diposting kedalam buku besar rekening berkenaan. 

 Adapun bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset yaitu 

bukti memorial yang memuat informasi jenis/nama aset tetap, kode rekening, 

klalsifikasi aset tetap, dan tanggal transaksi/tanggal kejadian. 

 

2.1.1.4 Prosedur Akuntansi Selain kas 

 Pemendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah: 

Serangkaian proses prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai 

dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau 

kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 

aplikasi komputer. 

 

 Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan 

(PPK-SKPD). PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan kedalam 

jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. 

 Adapaun bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas 

berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut: berita acara 

penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi 

barang, berita acara pemusnahan barang, dan berita acara serah terima barang. 

 

2.1.2 Aset Tetap Daerah 

2.1.2.1 Pengertian Aset Tetap 
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 Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan operasional 

pemerintahannya mutlak memerlukan aset. Aset pemerintah daerah merupakan salah 

satu unsur yang terdapat dalam neraca. Informasi asset dalam neraca menggambarkan 

kondisi kekayaan ekonomik yang dimiliki pemerintah daerah.  

 Adapun pengertian aset mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa: 

 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non 

keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Buletin Teknis Standar 

Akuntansi Pemerintahan Nomor 01 menyatakan bahwa “asset tetap adalah asset 

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.” 

(KAP,2005 : 21) 

 Pengertian aset tetap menurut IAI, PSAK (2007 ; 16.20 adalah : 

 Asset tetap adalah asset berwujud yang: 

(a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa 

untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan 

(b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

 

Menurut Bambang Riyanto (2011) bahwa : 

Aktiva tetap ialah aktiva yang tahan lama yang tidak atau secara berangsur-

angsur habis turut serta alam proses produksi. Dan ditinjau dari lama perputaran 

aktiva tetap ialah aktiva yang mengalami proses perputaran dalam jangka waktu 

panjang. 
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 Menurut S. Munawir (2010), aktiva tetap memiliki pengertian; 

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai umur relatif  permanen 

(memberikan manfaat kepada perusahaan selama bertahun-tahun yang dimiliki 

dan digunakan untuk operasi sehari-hari dalam rangka kegiatan normal dan 

tidak dimaksudkan untuk dijual kembali (bukan barang dagangan) serta 

nilainya relatif material. 

 

 Menurut Mahmudi (2010) asset daerah yaitu “secara umum, aset pemerintah 

daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomik yang dikuasai 

pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah.” Sedangkan pengertian aset daerah menurut Yusuf (2013) 

yaitu “aset adalah komponen yang terkait dengan neraca daerah baik dalam bentuk aset 

tetap maupun aset lancar bahkan barang yang sifatnya persediaan merupakan bagian 

dari pengelolaan aset.”  

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aset daerah adalah kekayaan atau 

sumber daya ekonomik yang dikuasai oleh pemerintah daerah, yang merupakan salah 

satu komponen neraca daerah yang digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaran 

pemerintah daerah 

 

2.1.2.2 Karakteristik Aset Tetap 

 Menurut Giri dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah 1 (2012) 

mengungkapkan bahwa: 

Aktiva tetap adalah asset yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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1. Memiliki wujud fisik 

2. Diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan tidak 

dimaksudkan untuk dijual 

3. Memberikan manfaat ekonomi untuk periode jangka panjang, dan 

merupakan subjek depresiasi. 

 

Menurut Hendriksen yang diterjemahkan oleh Widjajanto (2002), karakteristik 

dari aset tetap adalah: 

a. Aset tetap merupakan barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau 

mempermudah produksi barang-barang lain dalam kegiatan normal 

perusahaan. 

b. Semua aset tetap mempunyai umur terbatas dan pada akhir umurnya harus 

dibuang atau diganti. Umur ini dapat merupakan estimasi jumlah tahun 

yang didasarkan pada pemakaian dan keausan yang ditimbulkan oleh unsur-

unsurnya atau dapat bersifat variabel tergantung pada jumlahpenggunaan 

dan pemeliharaannya. 

c. Nilai aset tetap berasal dari kemampuannya untuk mengesampingkan pihak 

lain dalam mendapatkan hak-hakyang sah atas penggunaannya dan bukan 

dari pemaksaan suatu kontrak. 

d. Aset tetap seluruhnya bersifat non moneter, manfaatnya diterima dari 

penjualan jasa-jasa dan bukan dari pengubahannya menjadi sejumlah uang 

tertentu. 

e. Pada umumnya jasa yang diterima dari asset tetap ini meliputi suatu perode 

yang lebih panjang dari satu tahun atau satu siklus operasi peusahaan. 

Sedangkan karakteristik aset tetap menurut IAI, PSAK (2007: 16.2): 

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan 

aset tersebut akan mengalir ke entitas; 

2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 

Dengan demikian, karakteristik aset tetap adalah aset tersedia dalam bentuk 

fisik yang digunakan untukoperasional entitas dan tidak untuk dijual. Aset tetap 
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mempunyai manfaat jangka panjang yang biaya perolehannya dapat diukur secara 

andal. 

 

 

 

2.1.2.3 klasifikasi Aset Tetap 

 Dalam PSAP No.07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam 

sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Adapun pembagiannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Tanah yang dikelompok sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam 

kondisi siap pakai. 

2. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektronik, seluruh inventaris kantor, peralatan lainnya yang nilainya signifikan 

dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap 

pakai. 

3. Gedung dan bahagia 
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Gedung dan bahagia mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoeh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan 

dalam kondisi siap pakai. 

4. Jalan, irigasi, dan jaringan 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun 

oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam 

kondisi siap pakai. 

5. Aset tetap lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup asettetap yang tidak dapat dikelompokan ke dalam 

kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

6. Konstruksi dalam pengerjaan 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses 

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 

 

2.1.2.4 Pengelolaan Aset Daerah 

Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan 

aset daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan 

secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring).  Dalam Permendagri No. 

17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah 

adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:  

1.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;  
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2. Pengadaan;  

3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;  

4. Penggunaan;  

5. Penatausahaan;  

6. Pemafaatan;  

7. Pengamanan dan pemeliharaan;  

8. Penilaian; 

9. Penghapusan;  

10. Pemindahta nganan;  

11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;  

12. Pembiayaan; dan  

13. Tuntutan ganti rugi. 

1) Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran Aset Daerah 

Beradasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa perencanaan kebutuhan 

adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang 

berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan 

datang. 

Perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan sangat penting guna 

menunjang kelancaran dan keberlanjutan menyiapkan kebutuhan serta perlengkapan 

dalam rangka mengemban tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan yang 
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baik, efisien dan efektif akan dapat menghemat pengeluaran Anggaran Belanja 

Pemerintah Daerah. 

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi 

dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi 

daerah masing-masing dan bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi 

merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang milik daerah. 

Perencanaan dan penentuan kebutuhan sebaiknya diusulkan oleh pejabat paling 

bawah (bottom-up planning) karena mereka lebih mengetahui tentang pelaksanaan 

tugas dan perlengkapan yang mereka butuhkan serta kondisi yang mereka miliki saat 

ini. Usulan ini kemudian baru dikaji atau dipertimbangkan oleh pejabat diatasnya, 

dengan memperhatikan visi, misi, tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 

masing-masing, dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) barang apa yang 

dibutuhkan; (2) dimana dibutuhkan?; (3) bilamana dibutuhkan?;(4) berapa biaya?; (5) 

siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan?; (6) alasan-alasan kebutuhan?; (7) 

cara pengadaan? 

2) Pengadaan Aset Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis pengelolaan barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pengadaan adalah 

kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan 

barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan 

terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan dilaksanakan 
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berdasarkan kewenangan masing-masing instansi dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. 

Pengadaan barang daerah dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut: 

1. Pengadaan barang/pemborongan pekerjaan. 

2. Membuat sendiri (swakelola). 

3. Penerimaan hibah (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban pihak 

ketiga). 

4. Tukar menukar 

5. Guna susun. 

3) Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Aset Daerah 

 Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan 

dan/atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita 

acara. Penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari 

penerimaan barang milik daerah baik melalui pengadaan maupun sumbangan/ 

bantuan/hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi 

pengelolaan barang milik daerah. 

Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah 

diperlukan ketelitian sehingga kegiatan penyimpanan disesuaikan dengan sifat dan 

jenis barang untuk penempatan pada gudang penyimpanan, sedangkan dalam 
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pelaksanaan penyaluran dapat dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. 

4) Penggunaan Aset Daerah 

 Peratutan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menerangkan bahwa penggunaan adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan 

barang milik Negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang 

bersangkutan. Penggunaan dilakukan dalam rangka memperjelas status aset daera. 

Adapun status penggunaan aset daerah ditetapkan untukpenyelenggaraan tugas poko 

dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung 

pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

5) Penatausahaan Aset Daerah 

Menurut Permendagri no. 17 tahun 2007 yang dimaksud dengan penatausahaan 

Barang Milik Negara/Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi 

kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. 

 Menurut penjelasan Permendagri No.1 tahun 2008 disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam 
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daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang 

milk daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan 

pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar 

Barang Kuasa Pengguna (DBKP). 

 Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, 

lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dkuasai oleh 

pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah 

secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi 

auditor atau jasa penilai yang independent. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku 

Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data 

meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, 

keadaan barang, dan sebaganya. 

 Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa pelaporan barang 

milk daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, 

tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Yang dimaksud dengan pelaporan 

adalah peroses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah 

dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna 

barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui 

pengelola. 
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6) Pemanfaatan Aset Daerah 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 17 tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milk Daerah, pemanfaatan adalah 

pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipergunakan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Sewa, 

Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun 

Serah Guna (BSG) dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

 Pemanfaatan aset daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis 

dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Adapun bentuk-

bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama 

pemanfaatan, dan bangun guna serah serta bangun serah guna. 

7) Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah 

 Menurut Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pengamanan adalah tindakan pengendalian 

dan pengurusan barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian 

dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan 

tindakan hukum. 
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 Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris 

dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang dupayakan secara 

fisik, administrasi dan tindakan hukum.  

a. Pengamanan fisik  

1. Barang inventaris 

Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara 

pemanfaatan sesuai tujuan, penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun 

terbuka, danpemasangan tanda kepemilikan. Pengamanan terhadap barang 

tidak bergerak dilakukan dengan cara Pemagaran, Pemasangan papan tanda 

kepemilikan, dan Penjagaan. 

2. Barang persediaan 

Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau 

pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik 

sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari 

kerusakan fisik.  

b. Pengamanan administratif.  

1) Barang Inventaris 

Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara 

pencatatan/inventarisasi, kelengkapan bukti kepemilikan antara lain dan 

pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker. 
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Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan 

cara pencatatan/inventarisasi, penyelesaian bukti kepemilikan seperti: IMB, 

Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen 

pendukung lainnya. 

2) Barang Persediaan 

Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan 

cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib. 

c. Tindakan hukum 

Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah 

dengan pihak lain, dilakukan dengan caranegosiasi (musyawarah) untuk 

mencari penyelesaian dan penerapan hukum.  

8) Penilaian Aset Daerah 

Berdasarkan permendagri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang 

Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian adalah suatu proses 

kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan 

relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai 

barang milik daerah. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  nomor 17 Tahun 2007, disebutkan 

bahwa pelaksanaan penilaian barang milik daerah adalah sebagai berikut: 
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1. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga 

independen bersertifikat dibidang penilaian asset; 

2. Lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset adalah perusahaan 

penilai yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Panitia penilai, khusus 

untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan estimasi terendah 

menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sehingga diperoleh nilai wajar; 

4. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai 

perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi fisik aset 

tersebut; 

5. Penilaian barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen 

yang bersertifikat dibidang penilaian aset, dilakukan dengan pendekatan salah 

satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan 

serta dilakukan sesuai standar penilaian Indonesia yang diakui oleh Pemerintah. 

9) Penghapusan Aset Daerah 

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik 

Daerah dari daftar barangdengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang 

berwenang untuk membebaskanpengguna dan/atau kuasa pengguna barang 
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dan/atau pengelola barang dari tanggung jawabadministrasi dan fisik atas barang 

yang berada dalam penguasaannya.Sedangkan Pemindahtanganan adalah 

pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindaklanjut dari 

penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, diHibahkan atau disertakansebagai 

modal Pemerintah. 

Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Daerah 

dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, 

terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Penghapusan barang milik 

negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik 

Negara/Daerah dimaksud: 

a) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat 

dipindahtangankan;  

b) Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 Pada prinsipnya semua aset daerah dapat dihapuskan. Dasar-dasar 

penghapusan barang milik daerah yaitu: 

1. Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan atau alasan-

alasan sebagai berikut: 

a. Rusak berat, terkena bencanaalam/force majeure. 

b. Tidak dapat digunakan secara optimal (idle). 

c. Terkena planalogi kota. 

d. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas. 



32 
 

e. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi. 

f. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam. 

2. Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan 

sebagai berikut: 

a. Pertimbangan Teknis, antara lain: 

1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis 

bila diperbaiki. 

2) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. 

3) Telah melampaui batas waktu kegunaan/kedaluwarsa. 

4) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan 

sebagainya. 

5) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut 

dalam penyimpanan/pengangkutan. 

b. Pertimbangan Ekonomis,antara lain: 

1) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle. 

2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena 

biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang 

diperoleh. 

c. Karena hilang atau kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang 

disebabkan: 

1) Kesalahan atau kelalaian penyimpanan dan/atau pengurus barang. 

2) Diluar kesalahan/kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang. 
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3) Mati, bagi tanaman atau hewan ternak. 

4) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure). 

10) Pemindahtanganan Aset Daerah 

 Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

barang Milik Daerah menerangkan bahwa pemindahtanganan adalah pengalihan 

kepemilikikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara 

dijual, dipertukarkan, dihibahkan,atau disertakan sebagaimodal pemerintah daerah. 

 Alih fungsi suatu aset haruslah dipertimbangkan dengan lengkap mengingat 

pemebelian aset daerah pada awalnya disertai dengan tujuan-tujuan tertentu. Apabila 

aset daerah masih sesuai dengan fungsi sebagaimana tujuan semula ketika membeli, 

maka jangan dialihfungsikan. Sebaliknya, apabila kondisi aset daerah saat ini sudah 

tidak sesuai dengan tujuan semula maka dapat dialihfungsikan asal sesuai dengan 

tujuan semula maka dapat dialihfungsikan asal sesuai dengan dasar hukum. Pengalih 

fungsi aset daerah harus memiliki tujuan yang jelas untuk manfaat ekonomi ataupun 

manfaat sosial agar semua aset daerah tidak ada yang menganggur. 

 

11) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah 

   Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pembinaan merupakan usaha atau kegiatan 
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melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengawasan 

merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang 

sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian merupakan usaha atau 

kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan 

sesuai rencanan yang telah ditetapkan. 

12) Pembiayaan Aset Daerah 

 Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan 

pembiayaan untuk kegiatan seperti penyediaan blanko/buku inventaris, tanda 

kodefikasi/kepemilikan, pemeliharaan, penerapan sistem informasi barang daerah 

(simbada) dengan komputerisasi, tunjangan/insentif penyimpanan dan/atau pengurus 

barang dan lain sebagainya.dengan kata lain, pembiayaan dilakukan untuk membiayai 

aset/barang milik daerah dalam rangka pembelian atau pemeliharaan. 

13) Tuntutan Ganti Rugi Aset Daerah 

   Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah, 

perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentua yang mengatur tentang sanksi terhadap 

pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna,dan penyimpan dan/atau 

pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya 

merugikan daerah. 
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 Tuntutan ganti rugi barang dikenakan terhadap pegawai Pegawai Negeri, 

pegawai Perusahaan daerah yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau 

perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiba sebagaimana 

mestinya sesuai dengan fungsi atau jabatannya. Dalam melaksanakan TGR, kepala 

daerah dibantu oleh Majelis Pertimbangan TGR dimana tugasnya ialah memberikan 

pendapat dan pertimbangan apabila ada permasalahan yang menyangkut kerugian 

daerah. 

 

2.1.3 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang 

disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang 

memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan suatu 

perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun) (Angga Dwi Permadi, 2013). 

 Menurut PSAP No. 01 Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan.  

 Menurut PSAK 02 Laporan Keuangan adalah laporan yang menggambarkan 

dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam 

beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. 
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 Kieso, Weygant (2011: 4) mengemukakan bahwa “financial statements are the 

principal means through which a company communicates its financial information to 

those outside it.” 

 Mahmudi (2010:) menyatakan bahwa “laporan keuangan adalah informasi yang 

disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik, dan 

ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas,” 

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas bahwa laporan 

keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan sebuat entitas atas 

peristiwa atau transaksi-transaksi yang dapat membantu para pemangku kepentingan 

dalam mengambil keputusan. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, pengertian laporan 

keuangan adalah sebagai berikut:“Laporan keuangan merupakan laporan yang 

terstruktur mengenai posisi keuagan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan.” 

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan 

umum, yang terdiri dari: 

1. Pemerintah pusat; 

2. Pemerintah daerah; 

3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan 

pemerintah pusat; 
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4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi 

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi 

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 

Laporan keuangan daerah menurut Yusuf (2013) adalah: 

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah daerah kepada stakeholders yang didalamnya mencakup berbagai 

macam pekerjaan yang membuthkan keuangan, termasuk komponen asset yang 

tercermin dalam neraca (kini dikenal dengan “laporan posisi keuangan”) daerah 

dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. 

 

Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa; 

Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal 

yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan 

realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan 

dalam ukuran finansial dan non finansial. 

 

 

2.1.3.1 Pemakai Laporan Keuangan dan Kebutuhan Informasi 

 Pengguna laporan keuangan menurut International Federation of Accountans-

Public Sector Commmite (2003) dikelompokan sebagai berikut: 

1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang kekuasaan mengatur dan 

mengawasi. 

Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan keuangan pemerintah. 

Laporan keuangan tersebut akan memberikan informasi, yang dapat membantu 

untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, 

ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kondisi 

keuangan maupun kinerja. 
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2. Rakyat  

Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, yang terdiri 

pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-kelompok yang mempunyai 

ketertarikan khusus dan memperoleh pelayanan dan manfaat dari pemerintah. 

3. Investor dan kreditur 

Pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang berguna kepada 

investor dan kreditur pemerintah pada akhirnya akan berguna kepada investor 

dan kreditur pemerintah dalam membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi 

kewajiban pada komitmennya. 

4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain  

Seperti para para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan 

internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap kondisi 

keuangan pemerintah selain itu juga menaruh perhatian terrhadap rencana-

rencana dan kebijakan-kebijakan. 

5. Analisis ekonomi dan keuangan 

Para analisis ekonomi dan keuangan termasuk media-media keuangan 

menelaah, menganalisis dan menyebarkan hasil-hasilnya kepada pemakai 

laporan yang lain. Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan 

keuangan. 

Mahmudi (2010) menyebutkan bahwa secara garis besar tujuan dari penyajian 

laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah untuk : 
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1. Memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan 

ekonomi, sosial, dan politik. 

2. Alat akuntabilitas publik. 

3. Memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organisasi. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaporan keuangan ialah 

untuk memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan dengan 

tujuan yang berbeda-beda seperti ekonomi, sosial, bahkan politik. 

 

2.1.3.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Mardiasmo (2004) mengungkapkan bahwa secara garis besar, tujuan umum 

penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban 

(accountability) dan pengelolaan (stewardship). 

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organisasi. 

Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah 

daerah adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran 

kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit 

pemerintah. 
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2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi 

ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi 

didalamnya. 

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuainnya 

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

ketentuan lain yang disyaratkan. 

4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk 

memprediksi pengaruh pemilikkan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi 

terhadap pencapaian tujuan operasional. 

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerjan manajerial dan 

operasional. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan menyatakan bahwa: 

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. 

 

 

 

2.1.3.3 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan dipakai oleh para pemangku kepentingan dalam mengambil 

keputusan. Manfaat penyajian laporan keuangan keuangan secara spesifik menurut 

Mahmudi (2010) adalah: 
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1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 

kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dal 

solvabilitas. 

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi 

kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah 

dan akan terjadi. 

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya 

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

ketentuan lain yang telah disyaratkan. 

4. Memberikan informasi untuk perencanaan penganggaran. 

5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan 

organisasional, diantaranya: 

a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga  

memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dan kriteria yang 

telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode 

sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain. 

b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, 

program, aktivitas, dan fungsi tertentu dipemerintahan. 

c. Untuk mengevaluasi hasil (outcame) suatu program, aktivitas, dan 

fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target. 

d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (equity & 

equality). 
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Dengan demikian manfaat penyajian laporan keuangan adalah memberikan 

suatu informasi kepada para pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan 

keputusan. 

 

2.1.3.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Komponen laporan keuangan menurut PP No.71 Tahun 2010 berbeda dengan 

PP No.24 Tahun 2005. Berikut ini merupakan perbedaan antara PP No. 24 Tahun 2005 

dan PP No.71 Tahun 2010: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Komponen Laporan Keuangan Menurut PP No.24/2005 

dengan PP No.71/2010 

PP No.24 Tahun 2005 PP No.71 Tahun 2010 

Komponen Laporan Keuangan Pokok: 

1. Neraca 

2. Laporan Realisasi Anggaran 

3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan Atas Laporan 

Keuangan 

Komponen Laporan Keuangan Pokok: 

A. Laporan Anggaran: 

1. Laporan Realisasi 

Anggaran 

2. Laporan Perubahan Saldo 

Anggaran Lebih 

 

Laporan yang bersifat optional: 

1. Laporan Kinerja Keuangan 

2. Laporan Perubahan Ekuitas 

B. Laporan Finansial 

1. Neraca 

2. Laporan Operasional 

3. Laporan Arus Kas 

4. Laporan Perubahan Ekuitas 

5. Catatan Atas Laporan 

Keuangan 

Sumber: PP No.71 Tahun 2010 

 Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai komponen Laporan Keuangan 

Menurut PP No.71 Tahun 2010 seperti yang tertera pada Tabel 2.1: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 
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Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan 

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, 

yangmenggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 

satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan 

Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan 

pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pendapatan-LRA  

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umun Daerah atau oleh entitaspemerintah 

lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan 

tidakperlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

b. Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo 

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 

tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. 

c. Transfer 

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu 

entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 

perimbangan dana bagi hasil. 

d. Pembiayaan 
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Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran 

yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu 

dibayar kembali dan/atau diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 

yang dalam penganngaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan 

pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil 

investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk 

membayar kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada 

entitas lain dan penyerahan modal oleh pemerintah. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

3. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca 

terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
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manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 

diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

b. Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. 

c. Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara asset dan kewajiban pemerintah. 

4. Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunannya yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode 

pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional 

terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-

masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pendapatan-LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. 
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b. Beban 

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih. 

c. Transfer 

Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran 1 uang 

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, 

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

d. Pos Luar Biasa 

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi 

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar 

kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 

5. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, 

penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama 

periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas, terdiri dari 

penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Penerimaan kas 

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 
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b. Pengeluaran kas 

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

7. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan 

Arus kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang 

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi 

lan yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk 

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

 

2.1.3.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut: 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 
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Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar 

laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 

1. Relevan 

2. Andal 

3. Dapat dibandingkan 

4. Dapat dipahami 

Penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah 

daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 

1. Relevan 

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat 

didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan 

dan membantu pengguna laporan keuangan tersebut untuk mengevaluasi 

peristiwa masa lalu atau masa kini, serta memprediksi masa depan dan 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ciri-ciri 

dari infromasi yang relevan adalah: 

a. Memiliki umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk mengoreksi atau 

menegaskan ekspektasi para pengguna laporan keuangan di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif predictive value) 

Informasi yang dihasilkan dapat membantu untuk memprediksi masa 

yang akan datang, berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian di masa 

kini. 
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c. Tepat waktu 

Informasi yang disajikan tepat waktu sehingga  dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap 

Informasi disajikan selengkap-lengkapnya, yaitu mencakup semua 

informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

2. Andal 

Informasi didalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta yang terjadi 

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang dihasilkan oleh suatu 

laporan keuangan mungkin relevam, tetapi jika penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan 

tidak memiliki kualitas yang baik, atau dalam arti lainya informasi yang 

tertera dalam laporan keuangan tersebut menyesatkan. Karakteristik dari 

indormasi yang andal adalah: 

a. Penyajian yang jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat diverifikasi 
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Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diuji, dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, 

harus menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. 

c. Netral 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak paa 

kebutuhan pihak tertentu. 

3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya 

(perbandingan internal) atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas 

pelaporan lain (perbandingan eksternal). 

4. Dapat dipahami 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikkan 

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi 

entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna mempelajari informasi yang 

dimaksud. 

 

 

 

2.2 Peneliti Terdahulu 
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Berikut merupakan beberapa ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan judul penelitian 

“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset 

Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” 

Tabel 2.2 

Review Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Hilda 

Berliana 

Nagari 

(2014) 

Pengaruh 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusua dan 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

terhadap 

Kualitas 

laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

(Survey Pada 

Dinas 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Bandung) 

Hasil 

penelitiannya 

menunjukan 

bahwa : 

1. Penerapan 

Kompetensi 

sumber daya 

manusia 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

2. Penerapan 

Sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan. 

Penerapan Sistem 

akuntansi 

keuangan daerah 

dan kompetensi 

sumber daya 

Variabel 

dependen 

yang diteliti 

sama yaitu: 

kualitas 

laporan 

keuangan. 

X1 dan X2 

terhadap Y 

yaitu: 

Variabel 

pemahaman 

sistem 

akuntansi 

keungan 

daerah dan 

pengelolaan 

aset tetap 

daerah. Serta 

lokasi 

penelitian. 
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No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

manusia 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

laporan 

keuangan. 

2. Ermawati 

Farida 

Khomsani 

(2015) 

Pengaruh 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

dan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan 

Daerah 

(Survey pada 

SKPD 

Provinsi 

Jawa Barat) 

Hasil 

penelitiannya 

menunjukan 

bahwa terdapat 

pengaruh sistem 

akuntansi 

keuangan dan 

standar akuntansi 

pemerintahan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

Variabel 

dependen 

yang diteliti 

sama yaitu: 

kualitas 

laporan 

keuangan 

X1 dan X2 

terhadap Y 

yaitu: 

Variabel 

pemahaman 

sistem 

akuntansi 

keungan 

daerah dan 

pengelolaan 

aset tetap 

daerah. Serta 

lokasi 

penelitian. 

3. Erty 

Efrianti 

Juhariah 

(2014) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah, 

penatausahaa

n Keuangan 

Daerah dan 

Pengelolaan 

Aset Tetap 

Daerah 

terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

(Pemerintah 

Kabupaten 

Majalengka) 

Hasil 

penelitiannya 

menunjukan 

bahwa: 

1. Terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara 

pemahaman 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

daerah. 

2. terdapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

Variabel 

independen 

sama yaitu: 

pemahaman 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah dan 

pengelolaana

set tetap 

daerah. serta 

Variabel 

dependen 

yang diteliti 

sama yaitu: 

kualitas 

laporan 

keuangan. 

 

 

 

Yang 

membedakan 

penelitian 

yang sedang 

dilakukan 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah 

adanya 

variabel X 

yang tidak 

dimasukan 

kedalam 

penelitian ini 

serta lokasi 

penelitian 

yang berbeda 
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No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

antara 

pemahaman 

penatausaha

an keuangan 

daerah 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

daerah. 

3. Tidak dapat 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara 

pemahaman 

Pengelolaan 

aset tetap 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

4. Angga Dwi 

Permadi 

(2013) 

Pengaruh 

Penerapan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

Daerah 

terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

(Survey Pada 

Dinas 

Pemerintah 

Kota 

Bandung) 

Pengaruh 

penerapan sistem 

akuntansi 

keuangan daerah 

berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

Variabel 

dependen 

yang diteliti 

sama yaitu: 

kualitas 

laporan 

keuangan 

X1 terhadap 

Y yaitu: 

Variabel 

pemahaman 

sistem 

akuntansi 

keungan 

daerah dan 

lokasi 

penelitian 

yang berbeda 

5. Kadek 

Desiana 

Wati, 

Nyoman 

Pengaruh 

Kompetensi 

SDM, 

Penerapan 

Hasil 

penelitiannya 

menunjukan 

bahwa: 

variabel 

dependen (Y) 

adalah 

Kualitas 

Yang 

membedakan 

penelitian 

yang sedang 
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No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

Trisna 

Herawati, 

dan NI 

Kadek 

Sinarwati 

(Jurnal, Vol 

2 No. 1 

Tahun 

2014) 

SAP, dan 

Sistem 

Akuntansi 

Keuangan 

terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Daerah 

1. Kompetensi 

SDM 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

daerah, 

2. Penerapan 

SAP 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

daerah, 

3. Sistem 

akuntansi 

keuangan  

daerah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

daerah, 

4. Kompetensi 

SDM, 

penerapan 

SAP, dan 

sistem 

akuntansi 

keuangan 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah, 

dilakukan 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah 

variabel X 

dan lokasi 

penelitian. 
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No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

kualitas 

laporan 

keuangan 

daerah. 

6. Willy Yanti 

Ningsih 

(2012) 

Pengaruh 

Penatausahan

n Aser Tetap 

terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

dan 

Implikasinya 

terhadap 

Kewajaran 

Informasi 

Keuangan 

(Survey Pada 

Pemerintah 

Kabupaten 

dan 

Pemerintah 

Kota di 

Wilayah IV 

Provinsi 

Jawa Barat) 

Penatausahaan 

aset tetap 

berpengaruh 

positif sebesar 

51,9% terhadap 

kualitas laporan 

keuangan. 

kualitas laporan 

keuangan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kewajaran 

informasi 

keuangan sebesar 

64,5%.. 

Variabel 

dependen 

yaitu Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Variabel 

independen 

yaitu 

penatausahaa

n aset. 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

2.3.1 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. 
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Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi 

keuangan yang berkualitas. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP ada 

beberapa indikator dari laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam realisasi sistem 

akuntansi keuangan yang baik dan juga dapat menunjang kualitas dari laporan 

keuangan pemerintah daerah, setiap informasi yang baik dapat dikatakan baik apabila 

sudah memenuhi 4 syarat sesuai dengan  persyaratan normative yaitu relevan, andal, 

dapat dibandingkan,dan dapat dipahami. 

Menurut Pemendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Pemerintah 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.keberadaan sebuah sistem akuntansi 

menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada 

laporan keuangan. 

Angga Dwi Permadi (2013) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan 

daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Ni Made Rika 

Krisna Dewi, Ni Kadek Sirnawati dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) 

menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 
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Selain itu, Hilda Berliana Nagari (2014) dan Ermawati Farida Khomsani (2015) 

menunjukan hal yang sama dalam penelitiannya, bahwa penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitaslaporan keuangan pemerintah. 

Penelitian oleh Erty Efrianti Juhariah (2014) juga menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 

laporan keuangan daerah. 

Hal tersebut sejalan dengan Mardiasmo (2004) bahwa untuk menghasilkan 

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

memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan 

laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk 

pembuatan keputusan. 

 

2.3.2 Hubungan Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah  

Menurut Yusuf (2010) aset dearah merupakan bagian dari penyusunan neraca 

awal daerah. Komponen aset masuk dalam aset tetap maupun aset lancar dan bahkan 

barang yang bersifat persediaan merupakan bagian pengelolaan aset. Oleh karena itu, 

terlepas banyak tidak aset yang dimasukkan dalam neraca daerah, pengelolaan aset 

daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan 

keuangan yang baik. 
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Erfy Efrianty (2014) dalam penelitiannya menyatakan aspek lain pengelolaan 

keuangan daerah ialah dengan pengelolaan aset tetap daerah yang baik, efisien efektif, 

transparan dan akuntabel. Aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam 

pelaksanaan pemerintah republik Indonesia No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah dan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2012) yang berjudul pengaruh 

penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap 

kewajaran informasi menyatakan bahwa penatausahaan aset tetap terhadap kualitas 

laporan keuangan berpengaruh terhadap kewajaran informasi keuangan. 

   

2.3.3 Hubungan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan 

Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Daerah 

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normative 

yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 
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Menurut Mardiasmo (2004) untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem 

akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan 

yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. 

Laporan keuangan berkualitas juga dipengaruhi oleh pengelolaan aset tetap. 

Menurut Yusuf (2010) aset daerah merupakan bagian dari penyusunan neraca awal 

daerah. Komponen aset masuk dalam aset tetap maupun aset lancar dan bahkan barang 

yang bersifat persediaan merupakan bagian pengelolaan aset. Oleh karena itu, terlepas 

banyak tidak aset yang dimasukkan dalam neraca daerah, pengelolaan aset daerah 

merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan laporan keuangan yang 

baik. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erty Evrianti Juhariah (2014) 

menunjukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Berdasarkan landasan teori, dan penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran 

teoritis yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut. 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sistem Akuntansi Keuangan 

Daerah 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Pengelolaan Aset Tetap 

Keuangan Daerah 

Angga Dwi Permadi (2013); Hilda 

Berliana Nagari (2014); Erty Efrianty 

Juhariah (2014); Ni Made Rika Krisna 

Dewi, Ni Kadek Sirnawati, Nyoman Ari 

Surya Darmawan (2014); PP No. 71 

Tahun 2010; Mardiasmo (2004); 

Pemendagri No. 59 Tahun 2007 

PP No. 71 Tahun 2010 

PP No. 71 Tahun 2010; 

Permendagri No. 21 Tahun 

2011 

Permendagri No. 17 tahun 

2007 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

Berikut ini adalah gambar model penelitian hubungan Pemahaman Sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Tetap Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: 

  

 

 

  

 

Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis 

diantara satu atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji (Sekaran, 2011). Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan 

H2: Pengelolaan aset tetap daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

H3: Pemahan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap 

daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

 


