
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Kebijakan Akuntansi 

 Akuntansi pada dasarnya, merupakan sistem informasi keuangan bagi para 

pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Akuntansi biasanya 

dalam arti sempit sering diartikan sebagai suatu kegiatan mencatat, 

menggolongkan, dan melaporkan suatu transaksi perusahaan. 

 American Accounting Association yang dikutip oleh forum dosen 

akuntansi sektor publik (2006 : xvii) menyatakan bahwa Accounting as......the 

process of identifying, measuring, and communicating economic information to 

permit informed judgment and decisions by users of the information. 

 Selanjutnya menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:2) 

menyatakan bahwa Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, 

penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan. 

 Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan tansparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan 

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Standar Akuntansi 

Pemerintahan (2005:46) menyatakan bahwa Kebijakan akuntansi adalah prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 



spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan. 

 Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 

10 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan, pertimbangan dan/atau pemilihan 

kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran 

pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas 

pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. 

 Terdapat tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan 

akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen : 

(a) Pertimbangan sehat 

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya 

diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak 

membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan. 

(b) Substansi mengungguli bentuk formal 

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan 

sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian. 

(c) Materialitas 

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup 

material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan. 

 Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), 

pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan 

prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan. Selain itu, 



kebijakan akuntansi juga harus menjelaskan tentang  metode-metode 

penerapannya secara material dapat mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi 

pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip 

yang seseuai. 

2.1.2 Komponen Laporan Keuangan 

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 

entitas pelaporan 

Selanjutnya Ikatan Akuntansi Indonesia (2007 : 07) menyatakan bahwa : 

” Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam 

berbagai cara, seperti : laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan 

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 

dari laporan keuangan”. 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pokok 

terdiri dari : 

(a) Laporan Realisasi Anggaran 

(b) Neraca 

(c) Laporan Arus Kas 

(d) Catatan atas Laporan Keuangan 



Selain laporan keuangan pokok diatas, menurut Standar Akuntansi 

Pemerintahan paragraf 26 bahwa setiap entitas pelaporan diperkenankan 

menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

 Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan pemerintah daerah 

terutama digunakan  untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja 

dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas, 

dan efesiensi pemerintah daerah, serta membantu menentukan ketaatannya 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

2.1.3 Basis Akuntansi 

 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modikfikasian. Kas 

modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas 

untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan basis akrual 

untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana. 

 Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:128) menyatakan 

bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan 

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat kas atau setara kas  diterima atau dibayarkan. 



 Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan 

diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh 

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 lebih baik 

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. 

 Sedangkan Neraca, menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

 Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), entitas pelaporan 

yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan 

penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual. 

Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap menggunakan 

basis kas. 

2.1.4 Prinsip Realisasi 

 Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran 

Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai 

belanja yang terjadi dalam periode tersebut. 



 Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran menurut PSAP 

Nomor 02 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Masing-masing unsur 

didefinisikan sebagai berikut : 

a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas 

dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan 

lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi 

hasil dari pemerintah provinsi. 

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan disusun untuk 

memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk 

keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. 

b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas 

dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. 

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang 

ditetapkan dalam dokumen anggaran. Khusus pengeluaran yang melalui 

bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 

Sedangkan akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan 



pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian 

bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja 

tersebut. 

c. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik 

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali 

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup 

defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Akuntansi pembiayaan dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu : 

- Akuntansi penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, 

penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang 

diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan 

pencairan dana cadangan. 

- Akuntansi pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada fihak 

ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayarat kembali pokok 

pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana 

cadangan. 

- Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan 

setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran 

tertentu. 

-  



2.1.5 Periode Substansi 

 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, 

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. 

2.1.6 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 

digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulan dan semesteran juga 

dianjurkan. 

 Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 

01 tentang penyajian laporan keuangan, bahwa laporan keuangan disajikan 

sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan 

suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu 

periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan 

mengungkapkan informasi sebagai berikut : 

- Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 

- Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus 

kas dan catatan-catatan terkait tidak diperbandingkan. 



Selain itu PSAP Nomor 01 juga menyatakan bahwa dalam situasi tertentu 

suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya 

sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas 

perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau 

jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah 

komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah suatu entitas 

pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada 

dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan 

konsolidasi.  

2.1.7 Prinsip Konsistensi 

 Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang 

sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode 

waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat 

diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. 

 Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat 

penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang (going concern), 

sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh 

karena itu agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh 

pihak eksternal maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode 

akuntansinya. 

 Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 01 

tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang 

sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu 



entitas pelaporan. Hal ini 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. 

 2.1.8 Sistem Pengungkapan Lengkap 

 Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa Laporan 

keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh 

pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 

ditempatkan pada lembar muka (one the face) laporan keuangan atau Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

 Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan mengakibatkan informasi 

menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan 

tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi. 

2.1.9 Prinsip Penyajian Wajar 

 Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan 

menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus 

Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

 Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan 

ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidak pastian 

seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan 

menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. 



Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak 

dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah. 

 

2.2 Kinerja Pegawai 

2.2.1. Pengertian Kinerja 

Setiap instansi pemerintah menjalankan aktivitasnya berdasarkan tujuan 

yang ditetapkan. Tujuan instansi pemerintah dapat diwujudkan secara optimal jika 

didukung sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik. Apabila 

kualitas sumber daya manusianya baik, maka akan menghasilkan kinerja yang 

baik pula dan kondisi seperti itu akan memberikan dampak yang baik untuk 

kemajuan instansi khususnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

akuntabel dan transparan. 

Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau 

perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam instansi. Kinerja 

pegawai merupakan hal yang sangat penting dalam pekerjaan instansi pemerintah 

utuk mencapai tujuannya. Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan kinerja pegawai, salah satu dengan meningkatkan kompetensi 

pegawai. 

Selanjutnya, menurut Mangkunegara yang dikutip oleh Harabani Pasolong 

(2008:197) kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  



Sedangkan menurut Bernandian dan Russel seperti yang dikutip oleh 

Sedarmayanti (2004:176-177) menyatakan bahwa Performance is defined as the 

record of outcomes produced or a spesific job function or activity during, a 

spesific time periode. (kinerja merupakan catatan mengenai outcome yang 

dihasilkan dari suatu aktivitas tertentu selama kurun waktu tertentu). 

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). Menurut pendapat Keith Davis yang 

dikutip oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) yang merumuskan 

bahwa : 

- Human performance = Ability + Motivation 

- Motivation  = Attitude + Situation 

- Ability   = Knowledge + Skill 

a. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai tediri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai yang 

memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai 

perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

 

 



b. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan 

kerja). 

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai 

untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Seorang pegawai harus 

memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu 

memanfaatkan, dan menciptakan situasi kerja yang nyaman. 

c. Faktor Prestasi Pegawai 

David C. McClelland yang dikutip oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 

(2000:68) berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara motif berprestasi 

dengan pencapaian kinerja. 

 Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000:68) menyatakan bahwa 

motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan 

suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi 

kerja dengan predikat terpuji. 

2.2.3 Unsur-Unsur Penilaian 

 Pada umumnya unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses 

penilaian kinerja sebagai berikut : 

1. Kesetiaan 



Kesetiaan yang dimaksudkan adalah tekad dan kesanggupan menaati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus 

dibuktikan dengan sikap dan perilaku tenaga kerja yang bersangkutan 

dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari serta dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

2. Prestasi kerja 

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

 

 

3. Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas 

keputusan yang telah diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 

4. Ketaatan  

Ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk menati segala 

ketetapan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Kejujuran 



Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan 

wewenang yang telah diberikan kepadanya. 

6. Kerja sama 

Kerja sama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja 

bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 

pekerjaan yang telah ditetapkan, sehingga mencapai daya guna yang 

sebesar-besarnya. 

7. Prakarsa 

Prakarsa adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil 

keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah 

dan bimbingan dari manajemen lininya. 

8. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang tenaga kerja 

untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimum 

untuk melaksanakan tugas pokok. 

2.2.4 Faktor Kemampuan 

 Menurut Wexley dan Yukl yang dikutip oleh A.A. Anwar Prabu 

Mangkunegara (2000:43) bahwa Training and development are term is reffering 

to planned efforts designed facilitate the acquisition of relevant skills, knowledge 

and attitudes by organization members (pelatihan dan pengembangan merupakan 



istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang 

diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan dan sikap-sikap 

pegawai atau anggota organisasi). 

 Pendidikan dan pelatihan pegawai yang diselenggarakan oleh pihak 

manajemen dimaksudkan untuk mengurangi problem yang akan timbul dan untuk 

memperoleh nilai tambah pegawai yang bersangkutan, terutama yang 

berhubungan dengan meningkatnya dan berkembangnya pengetahuan, sikap dan 

keterampilan tenaga kerja yang bersangkutan. Semakin tinggi pendidikan pegawai 

maka kemampuan pegawai di dalam menyelesaikan problem akan semakin baik 

pula. 

 Menurut sasaran, pendidikan dan pelatihan dapat dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu : 

1. Pelatihan Prajabatan 

Pelatihan prajabatan merupakan pelatihan yang diberikan kepada tenaga 

kerja baru dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan dapat 

terampil melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. 

2. Pelatihan dalam Jabatan 

Pelatihan dalam jabatan adalah suatu pelatihan tenaga kerja yang 

dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas, keahlian, kemampuan 

dan keterampilan para tenaga kerja yang bekerja dalam organisasi. 

Manfaat dari diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan adalah sebagai 

berikut : 

1. Peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerja; 



2. Pengurangan keterlambatan tenaga kerja; 

3. Peningkatan produktivitas kerja; 

4. Peningkatan rasa tanggung jawab tenaga kerja. 

2.2.5 Faktor Motivasi 

Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau 

menggerakan. Motivasi dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya 

manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana 

caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara 

produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja lebih giat dan 

antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting karena 

manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik 

dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. 

Perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan mampu, cakap dan 

terampil tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk 

mencapai hasil kegiatan yang maksimal. 

Menurut Edwin B. Flippo yang dikutip oleh Malayu Hasibuan (2003:143) 

bahwa Direction or motivation is essence, it is a skill an aligning employee and 

organization interest so that behavior result in achievement of employee want 

simultaneously with attainment or organizational objectives (Motivasi adalah 

suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja 



secra berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi dapat 

tercapai). 

Menurut Dr. David Mc. Clelland, terdapat pola motivasi yang menonjol : 

1. Achievement motivation, yaitu suatu kegiatan untuk 

mengatasi/mengalahkan suatu tantangan, untuk kemajuan dan 

pertumbuhan. 

2. Affiliation motivation, yaitu dorongan untuk melakukan hubungan dengan 

orang lain. 

3. Competence motivation, yaitu dorongan untuk melakukan pekerjaan yang 

bermutu. 

4. Power motivation, yaitu dorongan yang dapat mengendalikan suatu 

keadaan.   

2.2.6 Kesempatan Berprestasi 

Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk 

melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu 

mencapai prestasi kerja (kinerja) yang optimal. 

Penilaian prestasi pegawai dikenal istilah “Performance rating, 

performance appraisal, personnel assessment, employee evaluation, merit rating, 

efficiency rating, service rating.” 

Leon C. Megginson yang dikutip oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 

(2000:69) mengemukakan bahwa Performance appraisalis the process an 



employer uses to determine whether an employee is performing the job as 

intended.(Performance appraisal adalah suatu proses uang digunakan majikan 

untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan yang dimaksudkan). 

Pengalaman banyak organisasi menunjukkan bahwa suatu sistem penilaian 

prestasi kerja yang baik sangat bermanfaan untuk berbagai kepentingan, seperti : 

1. Mendorong peningkatan prestasi kerja; 

2. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan; 

3. Untuk kepentingan mutasi pegawai. 

Kesempatan pegawai untuk berprestasi dapat dilakukan dengan cara : 

1. Mutasi 

Menurut Siswanto sastrohadiwiryo (2001:247) mutasi dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

“mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan sengan proses 

perpindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga 

kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan 

memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan 

prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada perusahaan.” 

Tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan manajemen tenaga kerja 

ke posisi yang menurut hasil analisis tepat dengan kualifikasi, kemampuan, dan 

keinginan tenaga kerja yang bersangkutan. Dengan mutasi yang tepat, akan 

memberikan kesempatan kepada tenaga kerja  untuk meningkatkan prestasi. 

 

 



2. Promosi karyawan 

Promosi memberikan peran penting bagi setiap karyawan dan akan 

meningkatkan semangat untuk lebih berprestasi lagi. Promosi berarti ada 

kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan 

bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, 

promosi akan memberikan status sosial, wewenang, tanggung jawab, serta 

penghasilan yang semakin besar bagi karyawan. 

Jika ada kesempatan bagi setiap karyawan dipromosikan berdasarkan asas 

keadilan dan objektivitas, karyawan akan terdorong bekerja giat, bersemangat, 

berdisiplin dan berprestasi kerja sehingga sasaran perusahaan secara optimal dapat 

dicapai. 

2.3 Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Di dalam pemerintahan, keuangan negara yang dikelola harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini diatur di 

dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 yang mengatur bahwa untuk memeriksa 

tanggung jawab keuangan negara maka dibentuklah suatu Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Selanjutnya penjabaran di dalam praktik 

pemerintahan, pemerintah diharuskan menyusun akuntabilitas keuangan negara 

atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang disetujui setiap 

tahun. Bentuk akuntabilitas keuangan negara yang disampaikan pemerintah 

sampai dengan saat ini adalah berupa Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja 

Negara yang disebut Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Selain itu, setiap 



departemen harus membuat perhitungan anggaran atas pelaksanaan anggaran 

dalam satu periode anggaran. 

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas 

Pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan 

pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun 

daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan 

hak-hak publik. 

Dr. Mardiasmo (2002:20) menyatakan bahwa : 

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” 

Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan kepada peraturan 

perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya 

secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. 

Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau 

manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan 

suatu laporan keuangan. 

 

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu : 

1. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

kepada otoritas yang lebih tinggi. 

2. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat 

luas. 



2.3.2 Dimensi Akuntabilitas 

Menurut Ellwood yang dikutip oleh Dr. Mardiasmo (2002:21) 

menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh 

organisasi sektor publik, yaitu : 

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum 

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 

jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya 

kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan 

sumber dana publik. 

2. Akuntabilitas Proses 

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan 

dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem 

informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur 

administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian 

pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.  

3. Akuntabilitas Program 

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang 

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan 

alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang 

minimal. 

4. Akuntabilitas Kebijakan 



Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan 

kebijakn yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di 

masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbngkan apa tujuan 

kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan, siapa sasarannya, 

stakeholder mana yang terpengaruh, dan apa dampak dari kebijakan 

tersebut. 

 

2.4 Pengaruh Kebijakan Akuntansi dan Kinerja Pegawai Terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah  

Pengaruh merupakan sesuatu yang terdapat dalam diri seseorang yang 

dapat membentuk perilaku, watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang yang 

dapat menimbulkan akibat. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih 

oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.  

Setiap pemerintah daerah di dalam melakukan kegiatannya harus sesuai 

dengan kebijakan akuntansi yang berlaku, kebijakan akuntansi tersebut bersumber 

dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  

 Tujuan dari penerapan kebijakan akuntansi yaitu untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean 

Government), berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan 

menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan 

diberlakukannya atau digunakannya kebijakan akuntansi oleh setiap pemerintah 

daerah maka akan membantu pemerintah daerah tersebut untuk terwujudnya tata 



kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga menghasilkan laporan 

keuangan yang akuntabel dan transparan.  

Selanjutnya, menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) 

menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Kinerja juga merupakan salah satu faktor yang mendukung terwujudnya 

laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Kebijakan akuntansi dan kinerja 

pegawai merupakan faktor-faktor yang tidak bisa dipisahkan, kedua faktor 

tersebut memiliki peranan masing-masing yang sama-sama penting.  

 Upaya untuk menerapkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 

diperlukan kinerja pegawai yang memiliki kualitas baik. Semakin tinggi kualitas 

dan pemahaman pegawai terhadap kebijakan akuntansi, khususnya tentang 

penyajian dan penyusunan laporan keuangan maka akan semakin mudah 

mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian  tersebut dan 

teori yang ada, dapat dikatakan bahwa terwujudnya akuntabilitas laporan 

keuangan daerah dipengaruhi oleh terlaksananya kebijakan akuntansi yang 

berlaku dan kinerja pegawai. 

  

 

 

 

 


