BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Akuntansi Pemerintahan
Pada dasarnya akuntansi pemerintahan adalah suatu prosedur akuntansi

yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat dilakukan

monitoring

(pemantauan) secara terus-menerus terhadap pelaksanaan angaran dengan tujuan
agar dapat diketahui cara penciptaan, pengurusan dan pemantauan terhadap
kepatuhan penggunaan dana.
Laporan Keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting
untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin
besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi
manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah
satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.
Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan
keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi
dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan,
pengolahan , dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan
keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.
Langenderfer (1973) dalam Glynn, J.J. (1993) menyatakan bahwa
akuntansi secara normatif memiliki tiga aspek, yaitu :
(1) sifat informasi yang diberikan;
(2) kepada siapa informasi tersebut diberikan; dan
(3) tujuan informasi tersebut diberikan.
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Menurut Indra Bastian (2007:15) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan
sebagai :
“Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana
masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departeme departemen di
bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial,
maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan
eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit,
laporan realisasi anggaran, laporan rugi/laba, laporan aliran kas, neraca, serta
laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial.
Menurut Mardiasmo (2004), Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor
public adalah:
1. Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada
pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa
pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
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, memberikan dasar untuk mengamati
trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan,
dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika
ada.

16

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 daya organisasi.
3.Perencanaan & 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)
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.
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6. Sumber fakta dan gambaran (source of fact and figures)
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada
berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi
secara lebih dalam.
Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan
adalah:
1.

Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan
keputusan

ekonomi,

social

dan

politik

serta

sebagai

bukti

pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship);
2.

Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
manajerial dan organisasional.
Menurut Nordiawan & Hertianti (2010:73) “Peranan pelaporan keuangan
adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer,
dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan,
serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan”
Tujuan pelaporan keuangan menurut Nordiawan & Hertianti (2010)

adalah:
“1.Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber
daya ekonomi
3.Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang
dicapai.
4.Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
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5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
pajak dan pinjaman.
6.Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan”.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan,
aset, kewajiban, ekuitas danam, dan arus kas suatu entitas. Komponen laporan
keuangan terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.1

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan
Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 (2010 ; 1

(3) )
“Akuntansi Standar Pemerintahan, selanjutnya disebut ASP, adalah
prinsip-prinsip

akuntansi

yang

diterapkan

dalam

menyusun

dan

menyajikan laporan keuangan Pemerintahan”
Peraturan Pemerintahan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang
menyatakan bahwa “Standar akuntansi Pemerintahan disusun oleh suatu komite
standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan setelah
terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan”.
Standar akuntansi Pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Negara/ Daerah berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.
Menurut PP 71 pasal 1 ayat 3-6 (2010:12) Pasal 184 ayat (1) dan (3)
Undang-Undang Nomor 32 T 2010, yang menyatakan bahwa laporan keuangan
Pemerintahan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan.
“Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip
yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,
penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan
atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,
selanjutnya disebut KASP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
yang berfungsi menyusun dan mengembangkan ASP.
(PP 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 7-8)
“Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya
disebut IPASP, adalah klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjut atas
pernyataan ASP yang diterbitkan oleh KASP”
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Buletin Teknis adalah informasi yang diterbitkan oleh KASP yang
memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalahmasalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul

2.1.1.1 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
PP 71 Tahun (2010 ; 15)
”Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam
penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan
pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna
laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan”
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintahan berdasarkan
(Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/Pmk.05/2007) adalah :
“(a) Basis akuntansi
(b) Prinsip nilai historis
(c) Prinsip realisasi
(d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
(e) Prinsip periodisitas
(f) Prinsip konsistensi
(g) Prinsip pengungkapan lengkap
(h) Prinsip penyajian wajar “

(a)

Basis akuntansi
“Basis Akuntansi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,
dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca”.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan

diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh
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entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak
menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih
ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan
dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar
asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
kondisi

lingkungan

berpengaruh

pada

keuangan

Pemerintahan,

tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan
yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada
paragraf 26 menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan
menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik

dalam pengakuan pendapatan,

belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan
basis kas.

(b)

Prinsip nilai histories
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau

sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut
pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan
datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan.
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Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena
lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat
digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
(c)

Prinsip realisasi
Bagi Pemerintahan, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan

melalui anggaran Pemerintahan selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk
membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biayapendapatan

(matching-cost

against

revenue

principle)

dalam

akuntansi

Pemerintahan tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam
akuntansi komersial.

(d)

Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi,
dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa
lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus
diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(e)

Prinsip periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan
posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. periode utama yang
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digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan triwulanan, dan semesteran
juga dianjurkan.
(f)

Prinsip konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal
ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi
ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah
dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi
yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan
metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(g)

Prinsip pengungkapan lengkap
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan

oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh penggunna laporan keuangan
dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan
atas Laporan Keuangan

(h)

Prinsip penyajian wajar.
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor
pertimbangan

sehat

bagi

penyusun

laporan

keuangandiperlukan

ketika

menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti
itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat
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mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi
ketidakpastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan
kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan
pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah,
atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi,sehingga
laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
Menurut Deddi Nurdiawan (2008:117) menyatakan bahwa:
“Praktik akuntansi harus dilaksanakan mengacu pada Prinsip Akuntansi
yang Berlaku Umum (PABU). Berlaku Umum mempunyai makna bahwa
laporan keuangan suatu perusahaan bisa dimengerti oleh siapapun dengan
latar belakang apapun. Dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 dan 10 menyatakan bahwa laporan
keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi tetap bisa memenuhi
kebutuhan semua pengguna yang meliputi investor sekarang dan investor
potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor lainnya,
pemerintah serta lembaga – lembaganya, dan masyarakat. Bayangkan jika
tidak ada PABU maka sebuah entitas akuntansi harus membuat laporan
keuangan dalam banyak format karena banyaknya pihak yang
berkepentingan”.
Meski demikian, berhubung investor merupakan penanam modal yang
secara relatif mempunyai risiko yang lebih besar, maka laporan keuangan entitas
akuntansi, khususnya perusahaan, berdasarkan standar akuntansi keuangan akan
mengandung lebih banyak informasi untuk kepentingan investor. Demikian juga,
aturan - aturan yang dibuat lebih banyak dimaksudkan agar laporan keuangan
memberikan informasi yang memenuhi kepentingan investor.
Dalam konteks yang lain, PABU membantu para akuntan dalam
menerapkan prinsip – prinsip yang konsisten pada organisasi yang berbeda.
PABU merupakan standar yang harus diikuti dimanapum profesi akuntan berada,
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kecuali jika keadaan membenarkan adanya pengecualian terhadap standar yang
ada. Jika manajemen merasa bahwa keadaan yang dihadapi tidak memungkinkan
adanya ketaatan terhadap standar yang ada, pengecualian dapat dilakukan, tentu
saja disertai dengan pengungkapan yang memadai.
Bentuk dari PABU mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang
diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yang berlaku umum pada saat
tertentu.
Dengan pengertian yang hampir sama, Miller (1985) menyatakan:
“Prinsip akuntansi berlaku umum (PABU) merupakan rajutan dari
berbagai aturan dan konsep. Aturan dan konsep ini awalnya dikembangkan dari
praktik tetapi telah ditambah dan dikurang oleh badan yang punya otoritas”.
Metode akuntansi harus dapat memenuhi paling sedikit satu dan biasanya
beberapa kondisi-kondisi berikut ini, untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu
metode yang berlaku umum. Kondisi tersebut antara lain:
Metode tersebut akan benar-benar digunakan dalam kasus-kasus yang
jumlahnya

cukup

signifikan,

di

mana

terdapat

kondisi

yang

memungkinkan untuk menggunakan metode tersebut.
Metode tersebut mendapat dukungan yang diberikan melalui pernyataanpernyataan dari lingkungan akuntansi profesional, atau badan-badan yang
berwenang lainnya.
Metoda tersebut mendapat dukungan secara tertulis dari sejumlah pengajar
dan pemikir akuntansi terkemuka.
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Prinsip akuntansi beraku umum mengacu pada berbagai sumber. Sumber
acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia menurut IAI adalah sebagai
berikut:
a. Prinsip akuntansi yang ditetapkan dan/atau dinyatakan berlaku oleh badan
pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia;
b. Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang
mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan
menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang
ada dan berlaku umum, dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut
terbuka untuk dikomentari oleh publik dan badan pengatur standar dari
Ikatan Akuntan Indonesia tidak menyatakan keberatan atas penerbitan
pernyataan tersebut;
c. Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang
mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan
menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan
praktik akuntansi yang ada berlaku umum, atau pernyataan yang tersebut
pada butir b yang penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari
badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tetapi belum pernah
secara terbuka dikomentari oleh publik;
d. Praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku
umum karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu,
atau penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai
berlaku umum, atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar
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akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan
penyajian substansi transaksi secara lebih baik.
Praktik akuntansi yang sangat dinamis seringkali akan menemui kondisi
dan atau situasi yang belum diatur dalam PABU. Dalam situasi baru, sudah pasti
tidakada prinsip-prinsip yang berlaku umum. Jika entitas-entitas yang berbeda
menerapkan kebijakan yang berbeda-beda, maka tidak terdapatmekanisme untuk
menilai prinsip mana yang berlaku umum. (Pada praktiknya, bukanlah suatu hal
yang tidak mungkin bahwa kesemuanya akan dianggap sebagai prinsip-prinsip
yang berlaku umum). Disisi yang lain, sebuah rekomendasi dari badan yang
menetapkan standar secara otomatis akan dianggap menjadi berlaku umum tanpa
melihat praktik-praktik lainnya, tidak peduli seberapa tidak populernya
rekomendasi yang diberikan tersebut.
Profesi akuntansi telah mengembangkan standar yang berlaku umum dan
diterima universal. Standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang
berlaku umum. Standar ini diperlukan sebagai patokan atau pedoman dalam
penyusunan laporan keuangan yang baku.
Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan
aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh
hasil kegiatan operasional maupun financial perusahaan secara baku dan
transparan. Laporan keuangan yang telah disusun manajemen berdasarkan standar
atau prinsip akuntansi yang berlaku umum ini merupakan salah satu bentuk dari
pertanggung jawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana.
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Dalam konteks standar akuntansi yang berlaku umum, ada dua konsep
yang harus dipenuhi.
1. Konsep entitas usaha,
Membatasi data ekonomi dalam sistem akuntansi terhadap data yang
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perusahaan dianggap sebuah
entitas yang terpisah dari pemilik, kreditur, dan pihak yang berkepentingan
lainnya. Misalnya, seorang konsultan perorangan yang sekaligus sebagai seorang
kepala keluarga, harus memisahkan antara perusahaannya sebagai konsultan dan
keuangan keluarganya.
2. Konsep biaya.
Bahwa nilai suatu aset dicatat berdasarkan nilai perolehannya. Bukan
berdasarkan nilai pasar, atau nilai penawaran. Konsep biaya ini didukung dengan
dua konsep lain, yaitu:
 Konsep objektivitas, yang melandaskan pencatatan dan pembukuan laporan
akuntansi pada bukti objektif.
 Konsep unit pengukuran yang mensyaratkan data ekonomi dicatat dalam
satuan mata uang. Bila di Indonesia kita menggunakan rupiah (Rp.) tetapi
di negara lain tentunya disesuaikan dengan jenis mata uang yang dipegang
negara yang bersangkutan.

2.1.2. Pengertian Sistem Akuntansi
Menurut Cole dalam Baridwan (2010;3) menyatakan:

29

“Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh
untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi perusahaan”.
Dan menurut Mulyadi ( 2008; 2) bahwa :
“Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan
satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai
tujuan tertentu”
Sedangkan menurut Widjajanto (2009 ; 1):
“Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling
berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahap yaitu input,
proses dan output”.
Selanjutnya Marom (2007 ;1) menyatakan:
“ Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang disusun dalam
rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau
fungsi pokok dalam suatu badan usaha ”.
”Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah bagianbagian atau prosedur-prosuder yang saling berinteraksi antara satu dengan yang
lainnya dalam rangkaian secara menyeluruh untuk berfungsi bersama-sama dalam
mencapai tujuan tertentu”.
Akuntasi merupakan bahasa bisnis. Setiap perusahaan menerapkannya
sebagai alat komunikasi. Secara klasik akuntansi merupakan proses pencatatan
(recording), pengelompokan (classifying), perangkuman (summarizing), dan
pelaporan (reporting) dari transaksi-transaksi perusahaan. Untuk lebih jelas,
berikut ini adalah pengertian akuntansi menurut beberapa ahli.
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Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
dalam Baridwan (2010;1) :
“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat
dan dinyatakan dalam uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
yang setidak-tidaknya bersifat keuangan dan penafsiran dari hasilhasilnya”.
Kusnadi (2007 ;7) mengemukakan bahwa :
“Akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengolah transaksi atau
kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan
keuangan dengan cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan prinsip
yang diakui umum sehingga para pihak yang berkepentingan atas
perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil operasinya pada
setiap waktu diperlukan dan daripadanya dapat diambil keputusan maupun
pemilihan berbagai alternatif dibidang ekonomi.
Kemudian Jusup (2011;4) menyatakan:
“Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi
kegiatan-kegiatan suatu organisasi”.
Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi
mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting yang bersifat keuangan dalam
kegiatan perusahaan dan kepada pihak-pihak tertentu yang memerlukannya untuk
mengambil keputusan atau memilih alternatif ekonomi.
Selanjutnya menurut Mulyadi (2008;3) :
“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang
dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan
yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan
perusahaan.”
Sedangkan pengertian sistem akuntansi menurut Widjajanto (2009;4) adalah :
”Susunan berbagi formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan
perlengkapan serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya dan laporan yang
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terkodinasi secara erat yang didisain untuk mentransformasikan data
keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen”.
Kemudian Marom (2007;1) menyatakan bahwa :
“Sistem akuntansi adalah gabungan dari formulir-formulir, catatan-catatan,
prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data
dalam suatu badan usaha dengan tujuan menghasilkan informasi-informasi
keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam mengawasi usahanya
untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan
suatu prosedur yang digunakan dalam menyampaikan data kegiatan perusahaan
terutama yang berhubungan dengan informasi keuangan kepada pihak yang
berkepentingan. Adapun unsur dari sistem akuntansi adalah formulir, catatan,
peralatan yang digunakan untuk mengolah data dalam menghasilkan informasi
keuangan yang diperlukan oleh manajemen.

2.1.2.1 Sistem Akuntansi Pemerintahan
Muhammad Gade (2008 : 25) mengatakan bahwa :
”Pemerintahan sebagai organisasi yang memegang peran utama dalam
pemberian jasa dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta”

Hal ini menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem akuntansi
Pemerintahan. Prinsip-prinsip atau standar harus dipahami dalam hubungannya
dengan lingkungan tempat prinsip itu digunakan.
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(PP 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 11).
“Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
Pemerintahan”
Partono (2010:41) menyatakan bahwa:
”Akuntansi Pemerintahan itu merupakan disiplin Akuntansi, maka
konsep-konsep dan stadar-standar akuntansi yang melandasinya,
merupakan akuntansi secara umum, khususnya di sektor privat, banyak
yang dapat diaplikasikan di sektor publik. Namun memperhatikan
lingkungan operasinya yang nyata berbeda, dimana ditemukan
permasalahan yang tidak dijumpai di sektor privat, sehingga untuk konsepkonsep dan standar yang digunakan harus mempertimbangkan aspek-aspek
yang berbeda tersebut”.
Dalam perkembangannya, akuntansi Pemerintahan semakin kompleks,
sehingga ditetapkanlah sistem akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan

2.1.2.2 Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem
Menurut Keputusan Menteri dalam Negerei No 29 Tahun 2002 pasal 70
ayat 1 :
” Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang
meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan
transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam
rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi
yang berlaku umum”
Menurut Muhammad Gade (2008 : 25) mengatakan bahwa :
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” Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem informasi
akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban dan
equitas pemerintah daerah yang menghasilkan informasi akuntansi dan
laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan
baik yang diperlukan oleh badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai
tingkatan manajemen pada pemerintahan daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke
dalam dua sub sistem pokok berikut :

1. Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)

SKPD merupaka entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan
keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD.

2.

Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD). SA-PPKD terbagi kedalam dua

subsistem yang terintegrasi, yaitu:

a. SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan
menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD,
Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.
b. SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan
mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan
melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan
PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisai APBD
(LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).
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2.1.3

Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan,

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama
tahun buku bersangkutan.
Menurut Berstein (2008;3) mengemukakan :
“Laporan keuangan merupakan kinerja keuangan yang lampau dan posisi
keuangan saat ini. Laporan keuangan dirancang untuk menyediakan
informasi pada empat aktivitas usaha utama yaitu kegiatan perencanaan,
keuangan, investasi, dan operasi”.
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. Secara spesifik, tujuan pelaporan
keuangan Pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan
(PASP No. 01 paragraf 9) menyatakan :
a. “Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, ekuitas dana Pemerintahan;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintahan;
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;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintahan untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya”
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Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan
prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya
suber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang
dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan keditakpastian yang
terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
PASP No. 01 paragraf 10) menyatakan :
a. ”Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran, dan;
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR Untuk
memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai entitas pelaporan dalam hal:
a. Aset;
b. Kewajiban;
c. Ekuitas dana;
d. Pendapatan;
e. Belanja;
f. Transfer;
g. Pembiayaan, dan;
h. Arus kas “

2.1.3.1 Peranan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan.
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 24 PP 71
( 2010: 14)
“Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi evektifitas dan
efisiensis suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya
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terhadap peraturan perundang-undangan Laporan keuangan merupakan
produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan”

Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang
dinyatakan oleh PP No. 71 Tahun 2010. Laporan keuangan dihasilkan dari
masing-masing Satuan Kerja untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
Laporan keuangan Satuan Kerja adalah suatu hasil dari proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan)
dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu Kementerian/Lembaga yang dijadikan
sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang
memerlukannya.
Peranan

laporan

keuangan

Pemerintahan

menurut

Peraturan

Pemerintahan No. 71 (2010:9) meliputi:
a. “Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan
pengelolaan
sumber
daya
serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh aset,
c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban Pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya
yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
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Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan
Pemerintahan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut”.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Unsur Laporan Keuangan terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintahan
pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran
terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur
didefinisikan sebagai berikut:
1. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintahan
lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintahan, dan
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintahan.
2. Pendapatan (basis akrual) adalah hak Pemerintahan yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara
Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintahan.
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4. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban Pemerintahan yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih .
5. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
perimbangan dan dana bagi hasil.
6. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintahan
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan
surplus anggaran.
7. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman
dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan
untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman
kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintahan.
b. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan
ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh Pemerintahan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan
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dapat diperoleh, baik oleh Pemerintahan maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran dana keluar sumber daya
ekonomi Pemerintahan.
3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintahan yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintahan.
c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan
aktivitas operasional, investasi asset nonkeuangan, pembiayaan, dan
transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintahan pusat/daerah selama
periode tertentu.
d. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup
informasi tentang kebijakan akuntansi yangdipergunakan oleh entitas
pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta
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ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian
laporan keuangan secara wajar.
e. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan
belanja yang hasil akhirnya surplus atau defist.
Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 65/PB/2010 Laporan
Keuangan Lembaga (LKL) yang digunakan sebagai pertanggungjawaban
keuangan Kementerian/Lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disertai dengan
Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern,
Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan dilampiri dengan Laporan Barang
Pengguna.

2.1.3.2 Penyusunan Laporan Keuangan
Menteri

keuangan

selaku

Bendahara

Umum

Negara

berwenang

menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara serta mengatur
Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara maupun daerah. Mentri
keuangan juga menghimpun laporan keuangan dan laporan barang yang disusun
oleh Lembaga untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPP)
sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan dalam pengelolaan anggaran
dan barang.
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2.1.3.3 Kualitas Laporan Keuangan
Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan
keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan
dalam pengambilan keputusan (Obaidat, 2007; Hapsari, 2007). Atril dan McLaney
(1991) dalam Saidin (2007) menyebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh
pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diantaranya
adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan
biaya/manfaat. Ditegaskan bahwa relevan dan dapat diandalkan dari pelaporan
keuangan dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat,
namun jika laporan keuangan tidak dapat dibandingkan, tidak dapat dimengerti
dan tidak tepat waktu, biaya yang lebih besar dari manfaat maka akan mengurangi
manfaatnya.
Pembuatan laporan keuangan di sektor pemerintahan adalah suatu
bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya
akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan
sumber daya publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
Karena fungsi akuntansi adalah menyajikaan data kuantitatif yang akan
digunakan untuk pengambilan keputusan, perlu dijaga agar data disajikan
mempuntai kualitas tertentu.
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IAPI (2014:21) menyatakan
“Menunjukan kualitas ini dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan.
Seperti halnya IAI, FASB dalam tahun 1980 menerbitkan SFAC nomor 2
yang menunjukan urutan (hirarki) kualitas informasi akuntansi”
Menurut FASB, kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk
pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua
sifat utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya (reliability). Agar informasi itu
relevan, ada tiga sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi,
mempunyai nilai umpan balik (feedback value) dan tepat waktu. Informasi yang
dapat dipercaya mempunyai tiga sifat utama yaitu dapat diperiksa (verifialility),
netral, dan menyajikan yang seharusnya.
Zaki Baridwan (2010;17) menyatakan bahwa :
“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan,
merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi
selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan ini di buat oleh
manajemen untuk tujuan mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu
laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan
lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan”.
Keseluruhan sifat ini disajikan dalam bentuk informasi yang dapat
dipahami, karena walaupun seluruh sifat-sifat diatas dapat terpenuhi, tetapi tidak
dapat dipahami, maka tidak akan mencapai sasaran yang diharapkan. Hirarki sifat
informasi ini diukur dalam dua batasan. Yang pertama manfaatnya harus lebih
besar. Batasan yang kedua adalah bahwa sifat-sifat diatas hanya diperlukan pada
informasi yang jumlahnya cukup berarti (material).
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2.1.3.4

Asumsi Dasar dan Karasteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Menurut PP 71 Tahun 2010

2.1.3.4.1. Asumsi Dasar
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintahan
adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

(a)

Asumsi kemandirian entitas
Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi,

berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi
kekacauan antar unit instansi Pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu
indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk
menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk
kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan
asset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan
entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

(b)

Asumsi kesinambungan entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan

berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintahan diasumsikan tidak
bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
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(c)

Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar
memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

2.1.3.4.2 Karasteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat
normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintahan dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki:
Menurut

Standar

Akuntansi

Keuangan

(2012:5)

Terdapat

empat

karakteristik kualitatif pokok yaitu :
“1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami”
1)

Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, 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 penggunaannya.
Informasi yang relevan :
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(a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasi 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 Pemerintahan disajikan selengkap mungkin,
yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan
jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2) Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya
tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat
menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
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(a) Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
(b) Dapat Diverifikasi (verifiability)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap
menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
(c) Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
(a)

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

(b)

Perbandingan

secara

eksternal

dapat

dilakukan

bila

entitas

yang

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila
entitas Pemerintahan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
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4)

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

Kerangka Pemikiran
Seperti dijelaskan dalam peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010

paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Standar Akuntansi
Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintahan dan merupakan
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan
kualitas laporan keuangan Pemerintahan di Indonesia. Pengelolaan keuangan
daerah harus dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab yang
kesemuanya ini merupakan azas umum pengelolaan keuangan daerah menurut
Peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006 yang juga tertuang dalam Peraturan
Pemerintahan No.10 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 32 pasal 184 ayat 1 dan 3 )(2004; 132-133)
“Laporan keuangan Pemerintahan daerah disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah”.

48

Menurut Indra Bastian (2007:15) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan
sebagai :
“...Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan
dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departeme
departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan
yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan
swasta”.
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan
eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit,
laporan realisasi anggaran, laporan rugi/laba, laporan aliran kas, neraca, serta
laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial.
Menurut Indra Bastian (2007:15) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan
sebagai :
“...Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan
dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departeme
departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan
yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan
swasta”.
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan
eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit,
laporan realisasi anggaran, laporan rugi/laba, laporan aliran kas, neraca, serta
laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial
sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan yang akurat.
Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pihak manajemen perusahaan
mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang harus dimiliki. Karakteristikkarakteristik kualitatif tersebut akan membedakan informasi yang bermanfaat
dengan informasi yang kurang bermanfaat bagi penggunanya. Dalam pemilihan
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metode akuntansi yang akan digunakan perusahaan, karakteristik-karakteristik
tersebut haruslah menjadi salah satu dasar pertimbangan pemilihan metode
akuntansi yang akan digunakan.
Mulyadi (2008:19) menyatakan bahwa tujuan umum pengembangan
system akuntansi adalah sebagai berikut :
a) Untuk menyediakan informasi bagi kegiatan pengelolaan usaha
b) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah
ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur
informasinya.
c) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu
untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk
menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan
perlindungan kekayaan perusahaan.
d) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan
akuntansi.”

2.2.1.

Hubungan Antar Variabel

2.2.1.1 Standar Akuntansi

Pemerintahan dengan Kualitas Laporan

Keuangan
Junnaini (2012) dan Kusumah (2012) membuktikan bahwa penerapan
standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Selain itu Sihombing (2011) juga melakukan suatu
penelitian yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan
sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan.
Menurut Indra Bastian,(2005) penerapan standar akuntansi pemerintahan
menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Di mana apabila kualitas laporan keuangan telah terpenuhi maka pemerintahaan
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yang baik akan dapat tercapai, dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat
mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana
pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya
sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi
pemerintah

berbasis

akrual

juga

memungkinkan

pemerintah

untuk

mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan
mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.
Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena
lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat
digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan
aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh
hasil kegiatan operasional maupun financial perusahaan secara baku dan
transparan. Laporan keuangan yang telah disusun manajemen berdasarkan standar
atau prinsip akuntansi yang berlaku umum ini merupakan salah satu bentuk dari
pertanggung jawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana
Seperti dijelaskan dalam peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010
paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Standar Akuntansi
Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintahan dan merupakan
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan
kualitas laporan keuangan Pemerintahan di Indonesia. Pengelolaan keuangan
daerah harus dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan
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yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab yang
kesemuanya ini merupakan azas umum pengelolaan keuangan daerah menurut
Peraturan Mendagri No.13 Tahun 2006 yang juga tertuang dalam Peraturan
Pemerintahan No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 32 pasal 184 ayat 1 dan 3 )(2004; 132-133)
“Laporan keuangan Pemerintahan daerah disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah”.
Menurut Indra Bastian (2007:15) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan
sebagai :
“...Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan
dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departeme
departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan
yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan
swasta”.
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan
eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit,
laporan realisasi anggaran, laporan rugi/laba, laporan aliran kas, neraca, serta
laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial

2.2.1.2. Sistem Akuntansi

Pemerintahan dengan

Kualitas Laporan

Keuangan
Siklus akuntansi dimulai dari terjadinya transaksi setiap hari. Setiap
transaksi akan disampaikan ke ruang yang telah disediakan yang dinamakan
perkiraan atau account. Proses ini disebut posting yang dilakukakn lewat “pintu”

52

yang bernama jurnal. Dalam jurnal setiap transaksi yang menghasilkan efek yang
sama terhadap suatu perkiraan akan dikelompokan.
Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah diperlukan proses dan
tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem informasi akuntansi.
Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem informasi akuntansi,
kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem
informasi yang dimiliki pemerintah daerah (Mahmudi, 2007: 27).
Secara singkat, Nainggolan (2007;15) menyatakan :
“Akuntansi menghasilkan informasi keuangan. informasi keuangan
tersebut dijabarkan dalam suatu format atau bentuk tertentu yang kemudian
dikenal sebagai laporan keuangan”.
Adapun pendapat yang dikemukakan menurut Zaki ( 2010:17) bahwa:
“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan,
merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama
tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini di buat oleh
manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu
laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan
lain, yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Agar
pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas, maka
laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi
yang lazim”
Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pihak manajemen perusahaan
mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang harus dimiliki. Karakteristikkarakteristik kualitatif tersebut akan membedakan informasi yang bermanfaat
dengan informasi yang kurang bermanfaat bagi penggunanya. Dalam pemilihan
metode akuntansi yang akan digunakan perusahaan, karakteristik-karakteristik
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tersebut haruslah menjadi salah satu dasar pertimbangan pemilihan metode
akuntansi yang akan digunakan.
Mulyadi (2008:19) menyatakan bahwa tujuan umum pengembangan
system akuntansi adalah sebagai berikut :
a) Untuk menyediakan informasi bagi kegiatan pengelolaan usaha
b) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah
ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur
informasinya.
c) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu
untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk
menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan
perlindungan kekayaan perusahaan.
d) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan
akuntansi.”
Sedangkan Mardiasmo (2004;35) mengatakan bahwa:
”Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan
dapat dipercaya Pemerintahan harus memiliki sistem akuntansi yang
handal, sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang
dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan
keputusan”

2.2.1. Penelitian Sebelumnya
Tabel 2.1 berikut adalah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang
didapat oleh penulis sebagai bahan untuk membantu dalam menjelaskan
bagaimana hubungan antara sistem akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi
pemerintahan dan kualitas laporan keuangan.
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Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya
No.

1.

2.

3

4

Judul

Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan

Pengaruh Kompetensi Dan
Sistem Akuntansi Instansi
Terhadap Kualitas
Pertanggungjawaban Laporan
Keuangan Pada Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Kementerian
Pendidikan Nasional Provinsi
Sumatera Utara

Pengaruh Kompetensi Sdm,
Penerapan Sap, Dan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Daerah

Pengaruh Implementasi Standar
Akuntansi Pemerintahan dan
Sistem Informasi Akuntansi
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan

Peneliti

Purwaniati
Nugraheni1
Imam Subaweh

Agus Muhardi
Amin

Kadek Desiana
Wati
Nyoman Trisna
Herawati
Ni Kadek
Sinarwati

Tahun

2008

2011

2014

2013
Rukmi Juwita

Hasil
Terdapat pengaruh penerapan
ASP di Inspektorat Jenderal
Departemen
Pendidikan
Nasional terhadap peningkatan
kualitas
laporan
keuangan
Inspektorat
Jenderal
Departemen
Pendidikan
Nasional.
Hasil
penelitian
ini
menyimpulkan
bahwa
Kompetensi dan SAI secara
simultan berpengaruh terhadap
Kualitas Pertanggungjawaban
Laporan Keuangan. Hal ini
sejalan
dengan
hipotesis
penelitian. Sistem Akuntansi
Instansi secara parsial tidak
berpengaruh terhadap Kualitas
Pertanggungjawaban Laporan
Keuangan.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kompetensi sumber daya
manusia berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kualitas
laporan
keuangan
daerah,
penerapan standar akuntansi
pemerintahan
berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kualitas
laporan
keuangan
daerah,
sistem
akuntansi
keuangan daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kualitas
laporan
keuangan
daerah, dan kompetensi sumber
daya
manusia,
penerapan
standar akuntansi pemerintahan,
sistem akuntansi keuangan
daerah berpengaruh signifikan
terhadap
kualitas
laporan
keuangan.
Hasil penelitian menunjukan
bahwa hasil pengujian korelasi
pearson
terhadap
variable
implementasi standar akuntansi
pemerintahan dan implementasi
sistem informasi akuntansi
memiliki hubungan yang sangat
kuat/erat
dengan
kualitas
laporan
keuangan.
Hasil
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pengujian
regresi
secara
simultan dengan uji F maupun
parsial
dengan
uji
t,
memperlihatkan
bahwa
implementasi standar akuntansi
pemerintahan dan implementasi
sistem informasi akuntansi
berpengaruh secara signifikan
terhadap
kualitas
laporan
keuangan

5

6

Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan

Pengaruh Pemahamanakuntansi,
Pemanfaatan Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan Daerah
Dan Peran Internal Audit
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Purwaniati
Nugraheni
Imam Subaweh

Safrida Yuliani
Nadirsyah
Usman Bakar

Hasil menunjukkan, tanpa
penerapan standar akuntansi di
Inspektorat Jenderal,
pengetahuan pengelola UAPPA
E1 dan UAPPB, dan
ketersediaan sarana dan
prasarana diperoleh angka
konstanta peningkatan kaulitas
laporan keuangan Inspektorat
Jenderal Departemen
Pendidikan Nasional sebesar
46.650. Setiap penambahan satu
satuan penerapan standar
akuntansi di Inspektorat
Jenderal, pengetahuan pengelola
UAPPA E1 dan UAPPB, dan
ketersediaan sarana
dan prasarana akan berpengaruh
meningkatkan kualitas laporan
keuangan sebesar
0.385 satuan, 0.252 satuan, dan
0.399 satuan secara berturutturut. Aartinya
pengaruh penerapan standar
akuntansi di Inspektorat
Jenderal, pengetahuan
pengelola UAPPA E1 dan
UAPPB, dan ketersediaan
sarana dan prasarana terhadap
peningkatan kualitas laporan
keuangan pada tingkat sedang

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
kesemua variabel independen
yang
diturunkan
secara
2008 bersama-sama
(simultan)
berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan.
Hal ini ditunjukkan oleh nilai
R2 sebesar 0,281 lebih besar
dari nilai 0. Pengaruh sebesar
28,1% menunjukkan bahwa
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pengaruhnya lemah karena
nilai koefisien determinasi R2
= 0,281 lebih kecil dari 0,5.
Diduga masih ada faktor lain
yang mempengaruhi kualitas
laporan keuangan. Sementara
itu hubungan antara variabel
independen dengan variabel
dependen secara parsial
menunjukkan
bahwa
pemahaman
akuntansi
mempengaruhi
kualitas
laporan keuangan sebesar
20,7%, pemanfaatan system
informasi
akuntansi
keuangan
daerah
mempengaruhi
kualitas
laporan keuangan sebesar 5%
dan peran internal audit
mempengaruhi
kualitas
laporan keuangan sebesar
12,1%.

7

Pengaruh Pemahaman Standar
Akuntansi Pemerintahan (Sap)
Dan Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi Keuangan
Daerah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Ni Putu Yogi
Merta Maeka
Sari
I Made Pradana
Adiputra
Edy Sujana

2014

Hasil
penelitian
ini
menunjukkan bahwa: 1) terdapat
pengaruh yang positif dan
signifikan antara pemahaman
Standar
Akuntansi
Pemerintahan terhadap kualitas
laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten
Jembrana,
2)
terdapat pengaruh yang positif
dan
signifikan
antara
pemanfaatan sistem informasi
akuntansi keuangan daerah
terhadap
kualitas
laporan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten Jembrana, dan 3)
terdapat
pengaruh yang positif dan
signifikan antara pemahaman
Standar Akuntansi
Pemerintahan dan pemanfaatan
sistem informasi akuntansi
keuangan daerah terhadap
kualitas
laporan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten
Jembrana
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2.3

Paradigma Penelitian
Berdasarkan kepada kerangka pemikiran, guna menjawab keseluruhan

permasalahan sebagaimana diungkap di dalam identifikasi dan rumusan masalah
di dalam penelitian ini, maka kerangka logika yang dikembangkan guna
merumuskan permasalahan tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan
pendekatan skematis seperti Gambar 2.1. berikut ini:

Standar Akuntansi Pemerintahan
(X1)
Indra Bastian (2005:134)

Indra Bastian (2005:134

Kualitas Laporan Keuangan
(Y)
(PP 71 Tahun 2010)
Sistem Akuntansi Pemerintahan
(X1)
Muhammad Gade (2008 : 25)

(PP 71
Tahun 2010)

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian
Sumber : Paradigma Penulis

2.4 Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dirumuskan hipotesis penelitian
sebagai berikut:
H.0. Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat secara parsial
H.1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat secara parsial
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H.0. Sistem Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat secara parsial
H.2. Sistem Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat secara parsial
H.0. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan tidak
berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa
Barat secara simultan
H.3. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintahan
berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Wilayah 4 Provinsi Jawa
Barat secara simultan

