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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Dasar Hukum 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah 

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip – prinsip akuntansi yang 

di terapkandalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah yang 

terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD). 

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual 

Akuntansi Pemerintahan. (PP No. 71 tahun 2010) 

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar 

penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan 

acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, 

pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas 

sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. (PP No. 71 tahun 2010) 

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam 

rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, 

antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah 



12 
 

laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian 

besar pengguna laporan. (Mahmudi:273:2013) 

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pengganti 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama 

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum 

dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan 

pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) 

tahun. 

2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan (Financial Statement) adalah informasi akuntansi yang 

menggambarkan tentang posisi keuangan perusahaan serta hasil usaha perusahaan 

pada periode yang berakhir pada tanggal tertentu, yang terdiri atas neraca daftar 

laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya (Islahuzzaman, 

2012). 

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 1) adalah : “Laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. 

Menurut PSAK No. 1 (2015 : 1), “Laporan keuangan adalah penyajian  

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini  

menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. 
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 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. 

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporam 

keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan realisasi 

pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, 

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efesiensi, efektivitas keuangan 

pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-

undangan. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah : 

a. Masyarakat 

b. Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas 

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

pinjaman. 

d. Pemerintah. 

2.2.1 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu 

set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran 

(budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi 

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan, dan sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode.  

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar 

penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi 

tujuan akuntabilitas sebagaimana  ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.  

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang 

realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara 

anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang 

telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai  realisasi 

pendapatan, belanja, transfer,  surplus/defisit, dan pembiayaan dari  suatu entitas 

pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi 

tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 

pelaporan terhadap anggaran dengan : 

1. Menyediakan informasi mengenai  sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 
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2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh 

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal 

efisiensi dan efektivitas  penggunaan anggaran. 

3. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna 

dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk 

mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode 

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.  

b. Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih dalam satu tahun anggaran. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, 

yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo 

anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun 

berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo 

anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara 

komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan 

ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga 

suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur 

yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Struktur 

LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. 
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c. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas  pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas 

mengklasifikasikan asetnya di dalam aset lancar dan aset nonlancar serta 

mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka 

panjang. 

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam 

menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara 

aset lancar dan aset nonlancar di dalam neraca maka akan memberikan 

informasi  mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi 

berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang 

(aset nonlancar). 

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: 

1. Kas dan setara kas 

2. Investasi jangka pendek 

3. Piutang pajak dan bukan pajak 

4. Persediaan 

5. Investasi jangka panjang 

6. Aset tetap 

7. Kewajiban jangka pendek 

8. Kewajiban jangka panjang dan ekuitas 
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d. Laporan  Operasional 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya, unsur yang disajikan dalam Laporan 

Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa. 

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam 

mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau 

seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, 

Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut: 

1. Mengenai  besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah 

untuk menjalankan pelayanan; 

2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan 

kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; 

3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima 

untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode 

mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; 

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan 

ekuitas (bila surplus operasional). 

e. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas dalam satu periode anggaran. 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos 

Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode 



18 
 

bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, 

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan 

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-

periode sebelumnya 

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih 

lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang 

dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur Laporan Perubahan 

Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. 

f. Laporan Arus Kas 

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada 

bendahara umum daerah. Laporan Arus Kas meliputi arus kas dari Aktivitas 

Operasi, Aktivitas Investasi (Investasi Non Keuangan), Aktivitas Pendanaan 

(Pembiayaan), dan arus kas dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran). 

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode 

akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang 

baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank 

dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk 

memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat 



19 
 

diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan 

nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau 

investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari 

tanggal perolehannya. 

g. Catatan atas  Laporan Keuangan 

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan 

digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai 

pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan 

kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah/pusat. Selain itu, dalam CaLK memberikan 

penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan 

bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan 

pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi 

kondisi keunagan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis. 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas 

Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai 

berikut: 

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, 

pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala 

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; 
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3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; 

5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja 

dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; 

6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,yang 

tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

7. Daftar dan skedul. 

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus 

mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau 

analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh 

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang 

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban 

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 
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Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk 

mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh 

pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan 

rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja 

pemerintah tersebut. 

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan 

penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya 

informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan 

informasi jatuh tempo surat-surat berharga. 

2.3 Kualitas Laporan Keuangan 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan 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 pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:  

a. Relevan 

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

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

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Selain itu informasi dapat 

dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap tersebut memiliki 

manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan 
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b. Andal 

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi 

dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan 

keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, 

tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang 

digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal 

apabila :  

1. Dapat diuji kebenarannya (verifiabel) Kemampuan informasi untuk 

diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan 

menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang 

sama. 

2. Netral Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi 

keuangan. 

3. Penyajian secara wajar/ jujur (representational faithfulness) 

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan 

hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang 

sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan 

harus bebas dari unsur bias. 

c. Dapat dibandingkan 

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut 

dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.  
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d. Dapat dipahami 

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah 

dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta 

istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.  

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah 

seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, 

berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria 

nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila 

tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian 

daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan 

administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan. 

2.4 Pengungkapan Wajib (Full Disclosure) 

Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

untuk membiayai seluruh pengeluaran 
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b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber 

daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah 

dicapai. 

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah 

menadanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah 

daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan pinjaman. 

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah 

daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang 

dilakukan selama periode pelaporan. 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan 

keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan 

keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

2.5 Kepatuhan Terhadap Peraturan perundang-undangan 

Dalam membuat laporan keuangan, selain Standar Akuntansi Pemerintah, 

pemerintah daerah dituntut untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain : 

a. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 
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Hal – hal baru atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara 

yang diatur dalam undang – undang ini meliputi :  

1) Pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara 

2) Azas –azas umum pengelolaan keuangan Negara 

3) Kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan Negara 

4) Pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan 

Menteri/Pimpinan Lembaga 

5) Susunan APBN dan APBD 

6) Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD 

7) Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan bank 

sentral, pemerintah daerah, dan pemerintah/lembaga asing 

8) Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan 

negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola 

dana masyarakat 

9) Penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang – undang 

ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan 

pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan 

standar akuntansi di lingkungan pemerintah secara internasional. 

b. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
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Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawbaan dan 

pengawasan keuangan daerah. 

2.6 Pandangan Islam 

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki 

kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang 

dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara benar, jujur, 

sistimatis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan 

akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi 

kinerja. 

Di dalam Al-Qur’an telah jelas dibahas bahwa kita harus mengukur secara 

jujur dan adil (jangan dilebihkan dan jangan dikurangi). Kita dilarang untuk 

menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita 

menguranginya. Sangat jelas larangan bagi manusia untuk tidak merugikan orang 

lain dengan cara apapun dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan dimuka 

bumi. Tetapi Allah Swt memerintah manuisa untuk bertaqwa kedapa-Nya. 

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut juga menyangkut 

pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, 

sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Agar 

pengukuran tersebut dilakukan dengan benar, maka perlu adanya fungsi auditing.  

Dalam Islam, fungsi Auditing (pemeriksaan) ini disebut “tabayyun” 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi: 
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Artinya : 

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. 

Di dalam firman tersebut sangat jelas Allah Swt memerintah manusia 

untuk melakukan pemeriksaan suatu berita didalam hal ini laporan keuangan agar 

kita tidak ditimpa musibah dan menyebabkan kita menyesal atas perbuatan 

tersebut. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Resume Penelitian Terdahulu 

NO 
NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 
HASIL 

1 Marjulin 

(2012) 

 

Analisis Pengungkapan 

Laporan Keuangan 

Kota Banda Aceh 

Dengan Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian 

(WTP)  

 

Pengungkapan wajib yang 

dilakukan pemerintah Kota 

Banda Aceh sesuai dengan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang disertai 

dengan pengungkapan sukarela 

dan tingkat pengungkapannya 

65 % 

 

Jika dipisahkan antara 
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pengungkapan wajib dan 

sukarela, maka persentase 

pengungkapan wajib sebesar 

92,8 % dan pengungkapan 

sukarela sebesar 43,6 % 

 

2 Amiruddin 

Zul Hilmi dan 

Dwi Martani 

(2014) 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

tingkat pengungkapan 

laporan keuangan 

pemerintah provinsi 

Kekayaan daerah, jumlah 

penduduk, dan tingkat 

penyimpangan berpengaruh 

positif dan singnifikan terhadap 

tingkat laporan keuangan 

pemerintah provinsi 

 

Tingkat ketergantungan, aset,  

jumlah SKPD, dan jumlah 

temuan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah provinsi 

 

3 Eko Susilo 

Haryadi, 

Kamaliah dan 

Vince 

Ratnawati 

(2015) 

Analisa Pengungkapan 

(Disclosure) Laporan 

Keuangan Kabupaten 

Yang meraih Opini 

Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 

Dua Tahun Berturut-

turut. 

(Kepulauan Meranti dan 

Kabupaten Kuantan 

Singingi) 

 

Kepulauan Meranti dan 

Kabupaten Kuantan Singingi 

telah melaksanaka 

pengungkapan wajib yang 

sesuai dengan Standar 

Akunansi Pemerintahan dan 

Peraturan serta ketentuan yang 

berlaku umum 

 

Tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah 

Kepulauan Meranti dan 

Kabupaten Kuantan Singingi 

secara garis besar tingkat 

pengungkapannyabaik, artinya 

kedua laporan keuangan 

tersebut telah mengungkapkan 

pengungkapan wajib, disertai 

dengan pengungkapan sukarela 

 

Apabila dipisahkan antara 

pengungkapan wajib dan 

pengungkapan sukarela. Hal ini 

diartikan bahwa kesadaran 

entitas pelaporan keuangan 

kedua pemerintah daerah untuk 
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pengungkapan sukarelanya 

(Voluntar Disclosure) cukup 

baik, sehingga perlu 

ditingkatkan lagi, agar 

mencapai pengungkapan yang 

maksimal 

 

 


