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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintah 

Akutansi Pemerintah menurut Revrisond Baswir (1997 : 7) adalah sebagai 

berikut : 

“Akuntansi pemerintahan termasuk didalamnya akuntansi untuk lembaga-

lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”. 

Kemudian menurut Karhi Nisjar S (1998 : 1) mengatakan akuntansi 

pemerintahan adalah sebagai berikut : 

“Suatu kesatuan kegiatan akuntansi dari unit-unit pemerintah melalui 

aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan atas 

transaksi-transaksi keuangan”. 

2.1.1.1  Karakteristik Akuntansi Pemerintah. 

Karakteristik akuntansi pemerintah menurut Revrisond Baswir (1997 : 11) 

adalah : 

(a.) Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan 

kegiatan lembaga tidak perlu pemerintahan, maka dalam akuntansi 

pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan. 

(b.)  Karena lembaga pemerintahan tidak memiliki secara pribadi 

sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan 

pencatatan pribadi juga tidak perlu dilakukan. 

(c.)  Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu Negara sangat 

dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Negara yang bersangkutan, 
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maka bentuk akuntansi pemerintah berbeda antara satu Negara dengan 

Negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya. 

(d.)  Karena fungsi akuntansi pemerintah adalah untuk mencatat, 

menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi 

pelaksanaan anggaran suatu Negara maka penyelenggaraan akuntansi 

pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan 

keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap Negara. 

 

2.1.1.2  Pelaporan Keuangan Pemerintahan 

Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyediakan informasi 

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Komponen laporan 

keuangan (Mursyidi, 2009:44) yaitu : 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

b. Neraca 

c. Laporan Arus Kas 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

  
Penggunaan laporan keuangan pemerintahan menurut International 

Federation of Accountants – Public Sector Comiittee (IFAC – PSC) 

dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Badan legislatif dan badan-badan lain yang mempunyai kekuasaan  mengatur 

dan mengawasi. Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan 

keuangan pemerintah. Laporan tersebut akan memberikan informasi yang 

dapat membantunya untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengurus 
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sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, 

kondisi keuangan dan kinerja. 

b. Rakyat merupakan kelompok tersebut dari pengguna laporan, yang terdiri 

dari para pembayar pajak, pemilih, kelompok-kelompok yang mempunyai 

interes khusus dan memperoleh pelayanan atau manfaat dari pemerintah. 

c. Investor dan kreditur. Pemerintah harus memberikan informasi-informasi 

yang berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai 

kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban dan komitmennya. 

d. Pemerintah lain, badan internasional dan penyedia sumber lain, seperti para 

investor dan kreditur, pemerintah lain, badan internasional dan para penyedia 

sumber yang lain menaruh interes terhadap kondisi keuangan pemerintah. 

Selain itu mereka juga menaruh perhatian terhadap rencana-rencana dan 

kebijakan-kebijakan. 

e. Analisis Ekonomi dan Keuangan, Para analis ekonomi dan keuangan, 

termasuk media-media keuangaan menelaah, menganalisis dan menyebarkan 

hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. Mereka melakukan 

evaluasi-evaluasi masalah ekonomi dan keuangan. 

 

 

 

Menurut Larry seperti yang dikutip Karhi (1998:292) melihat sasaran laporan 

keuangan pemerintah dari sisi pemakai laporan sebagai berikut : 
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a. Pelaporan Keuangan sebaiknya membantu pemerintah agar dapat 

mempertanggungjawabkan keuangan negara dan memungkinkan pemakai 

laporan keuangan untuk menilai akuntabilitasnya. 

b. Pelaporan keuangan sebaiknya dapat membantu pemakai dalam menilai hasil 

operasi entitas pemerintah dalam suatu periode. 

c. Pelepasan keuangan sebaiknya dapat membantu pemakai dalam menilai  

tingkat pelayanan yang dapat diberikan entitas pemerintah dan kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan uraian tersebut (Larry seperti yang dikutip Karhi :1998:292)  

maka dapat disimpulkan bahwa keutuhan akan informasi itu dilatarbelakangi oleh 

tujuan berbeda-beda misalnya untuk tujuan yang berkaitan dengan ekonomi, 

social bahkan tujuan politik. 

Menurut Mardiasmo (2002:17) secara umum tujuan dan fungsi laporan 

keuangan pemerintah adalah : 

 
a. Kepatuhan dan pengelolaan 

b. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif 

c. Perencanaan dan informasi otorisasi 

d. Kelangsungan organisasi 

e. Sumber fakta dan gambaran 
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2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan 

 Halim (2007:35) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai 

beberapa tujuan yaitu : 

1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship) 

Tujuan pertanggung jawaban adalah memberikan informasi keuangan yang 

lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak 

yang bertanggung jawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut 

tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan yang 

mengelola keuangan negara memberikan pertanggung jawaban atau 

perhitungan. 

2. Manajerial 

Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus menyediakan 

informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, 

pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. 

3. Pengawasan 

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus 

memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan 

fungsional secara efektif dan efisien. 
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2.1.2  Sistem Informasi 

2.1.2.1 Pengertian Sistem Informasi  
 

Pengertian Sistem Informasi menurut Azhar Susanto (2004:61) adalah 

sebagai berikut: 

“Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik phisik 

maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja 

sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data 

menjadi informasi yang berguna”. 

 

Jadi sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang saling 

berintegrasi, bekerja sama secara harmonis untuk mengumpulkan data, 

memproses data menjadi informasi, menyimpan data dan informasi, dan 

mendistribusikan informasi yang berguna bagi suatu instansi untuk medukung 

mengambil keputusan, koordinasi, pengendalian, dan mengetahui gambaran 

aktivitas instansi. (Azhar Susanto : 2004:61) 

2.1.2.2 Komponen Sistem Informasi Berbasis Komputer 

Sistem informasi manajemen dibangun atas beberapa komponen utama. 

Hal inipun berlaku untuk sistem informasi manajemen keuangan daerah. 

Komponen sistem informasi manajemen keuangan daerah (Romney & Steibart, 

2006: 6-7), yaitu: 

(1) Hardware 

(2) Software 

(3) Operator 

(4) Prosedur 

(5) Database 

(6) Jaringan Komunikasi 
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Menurut (Romney & Steibart, 2006: 6-7) Komponen Sistem Informasi 

Berbasis Komputer tersebut dapat diuraikan sebgai berikut : 

(1) Hardware  

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan 

mengeluarkan hasil pengelolaan data dalam bentuk informasi. 

Hardware terdiri atas beberapa komponen, yaitu : 

(a) Bagian Input 

Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk 

memasukan data ke dalam computer. 

(b) Bagian Pengolah Utama/Central Prosessing Unit/CPU 

CPU merupakan jantungannya sistem computer, akan tetapi CPU 

tidak akan memberikan manfaat tanpa adanya komponen 

pendukung lainnya. 

(c) Bagian Output 

Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan 

untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. 

Ketersediaan hardware yang memadai akan membantu manajemen organisasi 

menghasilkan informasi yang berkualitas. Peralatan hardware dikatakan memadai 

jika memiliki kriteria sebagai berikut : 

(a) Selalu tersedia saat diperlukan 

(b) Peralatan Hardware dapat dipakai 

(c) Mempunyai masa manfaat yang dapat ditentukan melalui metode ekonomi 
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teknik dan pengalaman masa aus atau rusak. 

(d) Memiliki spesifikasi yang compatible dengan aplikasi software yang 

digunakan. 

(2) Software  

Software merupakan kumpulan program-program yang digunakan 

untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Adapun program 

adalah kumpulan perintah-perintah komputer yang tersusun secara 

sistematis. Tanpa software komputer tidak dapat melaksanakan 

fungsinya. 

(3) Operator 

Operator adalah mereka yang mengoperasikan sistem informasi. 

Dukungan, keterlibatan dan kemampuan operator sebagai pengoperasi 

sistem informasi telah memberikan dampak kepada manajemen serta 

ikut menentukan tingkat kesuksesan suatu organisasi dalam 

mengimplementasikan suatu sistem informasi. 

(4) Prosedur 

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan cara sama. Prosedur paling penting 

dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan 

secara seragam. Prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi 

dalam menentukan suatu aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu. Dengan adanya prosedur yang 

memadai maka dapat dilakukan pengendalian terhadap aktivitas 
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organisasi. Suatu prosedur dikatakan memadai jika terdokumentasikan 

dengan baik. Salah satu alat untuk mendokumentasikan prosedur 

adalah flowchart. 

(5) Database 

Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam 

media penyimpanan di suatu organisasi (arti luas) atau di dalam 

komputer (arti luas). 

(6) Jaringan Komunikasi 

Penggunaan sarana jaringan komunikasi menjadi sangat dominan 

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Sarana 

jaringan komunikasi telah berkembang dengan pesat melalui teknologi 

jaringan telekomunikasi. Sistem telekomunikasi merupakan kumpulan 

hardware dan software yang compatible yang disusun untuk 

mengkomunikasikan berbagai macam informasi dari satu lokasi ke 

lokasi lain. Sistem telekomunikasi saat ini dapat mengirimkan 

informasi baik dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun 

dalambentuk video. 

Komponen-komponen diatas saling berhubungan dan bekerja sama secara 

harmonis, apabila ada salah satu komponen yang hilang atau rusak maka sistem 

informasi yang dibangun tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. (Romney & Steibart, 2006: 6-7) 
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2.1.2.3 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  

Pada masa pemerintahan sentralistik (orde baru), Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (SIKD) di seluruh Indonesia diatur dalam undang-undang (UU) 

nomor 5 tahun 1974, dilengkapi dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 6 tahun 

1975. Atas dasar aturan ini, pemerintah pusat menerbitkan Surat Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No.900-099 tentang Manual Administrasi  Keuangan 

Daerah (MAKUDA) pada tahun 1981 yang pada era sekarang di sebut Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (SIKD). MAKUDA inilah yang akhirnya menjadi 

pedoman atau manual yang berfungsi sebagai SIKD yang harus dijalankan sama/ 

seragam bagi seluruh daerah di Indonesia. 

Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (SIKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat 

publik, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data/ informasi yang 

berkaitan dengan keuangan daerah kepada Pemerintah. Penyelenggaran SIKD 

dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIKD regional diselenggarakan 

oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat 

dengan nama Sistem Informas Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), yang 

merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi Departemen Dalam Negeri 

terhadap pemerintah daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi untuk 

menginterprstasikan berbagai peraturan perundang-perundangan dalam bentuk 

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur pada 

Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara mewajibkan 

pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran 
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untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan Laporan Keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) juga 

merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu 

untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang 

pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, 

efektif, transparan, akuntabel dan auditable. SIPKD dapat menghasilkan laporan 

keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang 

meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan 

dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sistem ini mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Pemendagri No 59 

Tahun 2007. 

Sistem ini terdiri dari 2 modul utama yang cukup besar yaitu modul Core 

dan Non core. Modul core merupakan modul inti dalam SIPKD. Isinya proses  

perumusan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban APBD. Modul 

Non core yang merupakan modul tambahan dalam SIPKD, berisi piutang gaji, 

manajemen aset daerah, dan Sistem Informasi Eksekutif. (Halim:2007) 

 

 



18 
 

 
 

2.1.2.4 Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerah 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIKD Nasional. Dalam PP 56 

tahun 2005 pada Pasal 9 disebutkan bahwa Pemerintah menyelenggarakan SIKD 

secara nasional dengan tujuan : 

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiscal nasional; 

2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional; 

3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, 

Pinjaman Daerah, dan Pengendalian deficit anggaran; dan 

4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan 

Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, 

dan Defisit Anggaran Daerah. 

2.1.2.5 Ruang Lingkup Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) meyajikan 

informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang 

utama terdiri dari APBD, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan 

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. Rumusan informasi yang 

akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi 

umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat 

diakses secara penuh oleh seluruh laporan masyarakat. (Halim:2007) 

Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk 

pengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh 

masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya. Pengelolaan sistem informasi 
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didukung dengan jaringan koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan 

lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian 

informasi melalu website. (Halim:2007) 

 

2.1.3 Prinsip Akuntabilitas  

Unsur kedua dari good governance adalah apa yang dimaksud dengan 

adanya akuntabilitas. Akuntabilitas di Indonesia mulai berkembangsejak 

timbulnya reformasi di bidang ekonomi dan politik pada tahun 1997. 

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good governance. Akuntabilitas 

merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk 

menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan 

hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak 

atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban 

(Lembaga Administrasi Negara, 2003). 

Sedangkan definisi Akuntabilitas menurut Standar Akuntansi 

Pemerintahan (KK, SAP 2005) adalah : 

“Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”. 

Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk 

menyajikan dan melaporan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama di 

bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi / atasannya. 
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Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (KK, SAP 2005) kriteria 

Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Pertanggungjawaban dana publik 

2. Penyajian Tepat Waktu 

3. Adanya Pemerisaan (audit) / respon pemerintah 

 

Muhamad Irfan (2006) menyebutkan bahwa ciri-ciri akuntabilitas yang efektif 

antara lain : 

a. Utuh dan menyeluruh 

b. Mencakup aspek integritas keuangan, ekonomi, efisiensi, 

efektivitas, dan prosedur 

c. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk 

menilai kinerja individu atau satuan organisasi 

d. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang 

andal untuk menjamin keabsahan, akurasi, obyektivitas, dan 

ketepatan waktu penyampaian informasi 

e. Adanya penilaian yang obyektif dan independen terhadap 

akuntabilitas suatu satuan organisasi 

f. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas 

  
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 

suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. (Muhamad 

Irfan:2006) 

Dalam dunia birokasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah juga 

menyajikan deviasi (selisih, penyimpangan) antara realisasi kegiatan dengan 

rencana dan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran (Muhammad Irfa: 

2006). 
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2.1 Reviu Penelitian Terdahulu 

Dibawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini yatiu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan prosedur dari apa yang 

dihasilkan melalui tiga elemen utama  (Penyusunan Rancangan APBD, 

Pelaksanaan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD) yang berkaitan 

No Nama & 

Tahun 

Penelitian 

Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Novi 

Andiani 

(2012) 

Pengaruh Sistem 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Dan Implementasi 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Terhadap Fungsi 

Pengawasan 

Keuangan Daerah 

Pengaruh Sistem 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Dan Implementasi 

Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah 

Berpengaruh 

SignifikanTerhadap  

Fungsi Pengawasan 

Keuangan Daerah   

Variabel yang 

diteliti sama 

yaitu: Sistem 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Tidak 

Menggunakan 

Variabel  

Fungsi 

Pengawasan 

Keuangan 

Daerah 

2. Lucy 

Auditya, 

Husaini, 

Lismawati 

(2013) 

Analisi Pengaruh 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Terhadap Kinerja 

Pemerintah 

Daerah 

Analisi Pengaruh 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Berpengaruh 

SignifikanTerhadap 

Kinerja Pemerintah 

Daerah 

Variabel yang 

diteliti sama 

yaitu: 

Akuntabilitas 

dan 

Transparansi 

Tidak 

menggunakan 

variabel Kinerja 

Pemerintah 

Daerah 

3. Femi Bagoe 

(2013) 

Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Pengeolaan 

Keuangan Daerah 

Terhadap 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Pengaruh 

Penerapan Sistem 

Informasi 

Pengeolaan 

Keuangan Daerah 

Terhadap 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Variabel yang 

diteliti sama 

yaitu  Pengaruh 

Penerapan 

Sistem 

Informasi 

Pengeolaan 

Keuangan 

Daerah 

Tidak 

menggunakan 

variabel  

Efektivitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 



22 
 

 
 

dengan visi, misi pemerintah daerah dan sasaran yang ingin dicapai sebagai 

perwujudan good governance yang dapat memberikan nilai lebih bagi pemerintah 

daerah berupa manajemen keuangan daerah yang berkualitas, sehingga kinerja 

pemerintah semakin baik.(Mardiasmo:2009) 

Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga elemen utama yaitu : 

1. Penyusunan rancangan APBD 

Penyusunan rancangan APBD merupakan perencanaan dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Pemerintahan menetapkan kebijakan umum prioritas dan 

plafon anggaran sementara, rencana kerja dan anggaran SKPD, dan 

penyiapan raperda APBD. 

2. Pelaksanaan APBD 

Dalam pelaksanaan APBD, pemerintah menetapkan asas umum pelaksanaan 

anggaran satuan kerja perangkat daerah, pelaksanaan anggaran pendaptan, 

belanja dan pembiayaan daerah. 

3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan berupa laporan 

keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, 

neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

Akuntansi pemerintah merupakan akuntansi yang berdiri sendiri terpisah 

dari akuntansi perusahaan, hal tersebut dikarenakan sifat lembaga pemerintah 

yang berbeda dengan sifat perusahaan. Halim (2004:142) 
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Baswir (1997:7) Berdasarkan ragam ukuran dan bentuk kelembagaan 

pengguna informasi akuntansi, maka bidang-bidang akuntansi secara keseluruhan 

dapat dikelompokkan kedalam tiga bidang utama, yaitu akuntansi perusahaan, 

akuntansi social, dan akuntansi pemerintahan. 

a. Akuntansi perusahaan atau akuntansi komersial berkaitan dengan 

perusahaan-perusahaan yang bertujuan mencari laba. Sifat dan 

karakteristik akuntansi perusahaan yang terpenting adalah bahwa 

proses akuntansi tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi 

keuangan yang mencerminkan posisi keuangan serta perkembangan 

usaha suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. 

b. Akuntansi Sosial 

Akuntansi sosial, atau akuntansi nasional atau akuntansi makro adalah 

bidang akuntansi yang berkaitan dengan perekonomian nasional 

secara makro. Lima hal penting di dalamnya meliputi : akun 

pendapatan dan produksi nasional, akun antar industri, akun arus 

dana, akun neraca pembayaran, dan akun neraca nasional. 

c. Akuntansi Pemerintahan 

Akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah akuntansi 

untuk organisasi nirlaba lainnya, adalah bidang akuntansi yang 

berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga 

lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. 

Pada Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah dijelaskan  pada Pasal 11 bahwa Pemerintah Daerah 
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menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) di daerahnya 

masing-masing. Proses yang dilalui pengelolaan keuangan daerah dengan 

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 

pada dasarnya sama dengan proses manual, hanya saja dengan SIPKD semua 

laporan tersebut dikerjakan dengan aplikasi jaringan komputer, yang dapat 

langsung menghubungkan antara SKPD dan SKPKD. Sehingga data pemerintah 

daerah dapat terintegrasi dengan baik, tidak hanya itu, Pengembangan dan 

Implementasi SIPKD dan regional SIKD dapat langsung terhubung dengan 

Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 

Sebagaimana diamanatkan di UU No. 17/ 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, Kepala SKPD sebagimana 

pengguna anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan 

Keuangan SKPD kepada PPKD. Berdasarkan laporan keuangan SKPD maka 

PPKD menkonsolidasikan laporan keuangan menjadi Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Baswir (1997) Entitas yang terikat dengan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah terdiri atas : 

a. Pemerintah daerah secara keseluruhan 

b. DPRD, Pemerintah Tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota, Dinas 

Pemerintah tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota, Lembaga Teknis Tingkat 

Provinsi/ Kabupaten / Kota. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka hipotesis yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah : 
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“Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 

Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah” 

Kerangka pemikiran penelitan tersebut diatas dapat digambarkan secara 

sederhana melalui bagan pada gambar : 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya kolerasi antara 2 (dua) variable penelitian Hipotesis Nol (Ho) dan 

Hipotesis Alternatif (Ha) dinyatakan sebagai berikut : 

Hipotesis Nol (Ho) : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung. 

Hipotesis Alternatif (Ha) : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung. 

 

Implementasi Sistem Informasi 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

 

Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 


