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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Landasan Teori  

2.1.1 Teori Agency 

Teori agency adalah teori yang mengarahkan pada hubungan agensi, pemilik 

(principal) yang memberi mandat pada pekerja. Agency teori bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah, masalah agency yang muncul ketika adanya konflik 

tujuan antara principal dan agen serta kesulitan principal melakukan verikasi 

pekerjaan agen, dan masalah pembagian resiko yang muncul ketika principal dan 

agen memiliki prilaku yang berbeda terhadap resiko. 

Terdapat dua macam asimetri innformasi yang ditimbulkan dari teori 

keagenan yaitu (Rahmawati, 2012:3-4) 

1. Adverse selection  

Adverse selection adalah jenis informasi dalam di mana suatu pihak atau 

lebih yang melangsungkan atau suatu transaksi usaha, atau transaksi 

usaha prefesional, memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. 

Adverse selection terjadi karena beberapa orang, seperti menajer 

perusahaan dan para pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahui 

kondisi kini dan prospek kedepan suatu perusahaan dari pada para 

investor luar. 

2. Moral hazard  

Moral hazar adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau 

lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi 
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usaha atau transaksi usaha potensial, yang dapat mengamati tindakan 

mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-

pihak lainnya tidak. Kini terjadi karena adanya pemisahan pemilikan 

dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan 

perusahaan. 

Berkaitan dengan masalah keagenan praktek laporan keuangan dalam 

organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori 

keagenan dalam pelaporan keuangan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen 

mempunyai kewajiban menyajikan informasi keuangan pemerintah yang 

bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan 

ekonomi sosial maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung 

dalam suatu pemerintah yang demokrasi. Hubungan antara pemerintah dan para 

pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu 

hubungan keagenan Nurillah (2014). 

2.1.2 Teori Kegunaan Informasi (Deciosion-Usefulness Theory) 

Kiswara (2011) dalam Fikri (2015) menyatakan teori kegunaan keputusan 

(Deciosion-Usefulnes Theory) informasi akuntansi yang menjadi referensi 

dipenyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standar Boards (FASB) 

yaitu Statemen Of Financial Acounting Conceps (SFAC) yang berlaku dia 

amerika serikat. Kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung 

komponen-komponen yang perlu dipertimbangan oleh para penyajian informasi 

akuntansi agar cakupan yang dapat memenuhi kebutuhan para pengambilan 

keputusan akan mengunakannya. 
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2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan  

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah 

(Ikpi, 2012 : 10). SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum 

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 

Strategi pengembangan SAP dilakukan melalui proses transisi dari basis kas 

menuju akrual yang disebut dengan cash towards accrual.  

PP No.24 tahun 2005 adalah SAP berbasis kas menuju akural yaitu SAP 

yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui 

aset, utang, ekuitas dan berbasis akural. Laporan keuangan pokok terdiri  dari (a) 

Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas ; (d)Catatan Atas  

Laporan Arus Kas.  

SAP diterapkan dilingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah, jika 

menuntut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib 

menyajikan laporan keuangan. Proses penyiapan SAP merupakan  mekanisme 

presedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap 

penyusunan pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) oleh komite standar 

akuntansi pemerintahan (Bastian,2006: 139) 

Sistem pemerintah yang baru merupakan sistem akuntansi pelaporan 

keuangan yang akan mengelola semua transaksi keuangan sumber-sumber 

kewajiban dana pemerintahan pusat dan akan mengahasilkan informasi akuntansi 
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dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik 

yang diperlukan oleh badan-badan diluar pemerintahan pusat. 

Dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa SAP 

berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan 

ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akural, serta mengakui pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan keuangan pelaksanaan anggaran. 

(Tanjung, 2014) 

Pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) yang digunkan pelaporan 

pertanggung jawaban berupa laporan keuangan pokok, meliputi neraca, realisasi 

anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat 

PSAP No 1, 2, 3, 4, (Bastian, 2006:230). Kandungan yang digunakan pada 

pelaporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan pokok yang ada dalam 

standar akuntansi pemerintahan antara lain sebagai berikut: 

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan 

PSAP 01  membahas tentang tujuan laporan keuangan keuangan, basis 

akuntansi, periode pelaporan,komponen laporan keuangan. 

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran  

Laporan realisasi anggran menyediakan informasi mengenai realisasi 

pendapatan LRA, belanja, tranfer, surflus/desfisit LRA, penerimaan 

pembiayan, pengeluaran pembiayaan neto dan sisa lebih kurang 

pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) dari suatu entitas pelaporan yang 

masing-masing diperbandingkan dengan anggrannya.  
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3. PSAP NO 03 Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara, kas daerah, 

selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah 

sebagian besar merupakan penerimaan dan  pengeluaran kas negara/daerah 

dalam rangka pencampaian sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan 

adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau 

dikeluarkan dari kas umum negara kas daerah ini sesuai dengan basis yang 

dianut yaitu basis kas  menuju akural. 

4. PSAP No 04 Catatan Atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan merupakan bentuk laporan keuangan paling 

tidak terstruktur, sehingga cara pembacanya pun sangat akrap dengan cara  

pembaca yang dikuasai oleh kaum awam. Oleh karena itu jika catatan atas 

laporan keuangan ini dapat memuat aspek-aspek yang memandai dan 

lengkap, bisa jadi ia akan menjadi suatu sumber informasi yang sangat 

relevan bagi pengambilan keputusan bagi pengguna umum. Pada intinya 

isi catatan ini adalah mengurangi berbagai hal yang di aggap penting yang 

telah mempengaruhi penyajian neraca, laporan realisasi anggaran, dan 

laporan arus kas yang apabila tidak dijelaskan akan dapat menyesatkan 

pembaca laporan keuangan pemerintah.    

Sedangkan menurut (Tanjung, 2014) terdapat perubahan dan penambahan 

KSAP terbaru yakni : 
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1. Penyajiaan Laporan Keuangan  

 Penyajian laporan keuangan yang yang disusun dan disajikan dengan  

berbasis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan yang berbasis 

akrual. 

2. Laporan Realisasi Anggaran  

 Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi 

pendapatan, belanja, transfer, surflus/defisit, dan pembiayaan dari suatu 

entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggaranya. 

3. Laporan Arus Kas ` 

 Laporan arus kas mengatur penyajiaan laporan arus kas yang memberi 

informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas 

pelaporan dengan dengan mengklafikasikan arus kas berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi aset, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.  

4. Catatan Atas Laporan Keuangan  

 Catatan atas laporan keunagan bertujuan untuk meningkatkan transparansi 

pemahaman untuk yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah 

yang lazim. 

5. Akuntansi Persedian  

 Akuntansi persediaan akuntansi yang mencatat persediaan yang 

disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Persediaan dapat dinilai 

dengan menggunakan metode sistematis. 
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6. Akuntansi Investasi  

 Akuntansi investasi adalah akuntansi yang mengatur perlakuaan akuntansi 

untuk investasi dan mengungkapkan informsi penting lainnya yang harus 

disajikan dalam laporan keuangan. 

7. Akuntansi Aset Tetap  

 Akuntasi aset tetap adalah akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi 

untuk aset tetap. Masalah dalam aset tetap adalah pengakuan aset, 

penentuaan nilai tercatat serta penentuan dan perlakuan akuntasnsi atas 

penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. 

8. Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan  

 Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan adalah akuntansi yang mengatur 

perlakuan akuntansi untuk kontruksi dalam mengerjakan metode nilai 

historis.  

9. Akuntansi Kewajiban  

 Akuntansi kewajiban adalah akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi 

kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortasi dan 

biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. 

10. Akuntansi Koreksi Kesalahan  

 Akuntansi koreksi kesalahan adalah mengatur akuntansi atas koreksi 

kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. 
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11. Laporan Keuangan Konsolidasian 

 Laporan keuangan konsolidasian adalah akuntansi yang mengatur 

penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit umum demi 

meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimasud. 

12. Laporan operasional  

Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 

dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan, 

beban, surflus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu 

tidak termasuk perusahaan negara/ daerah. 

Menurut (Abdul,2008 : 118) Beberapa standar yang penting dalam 

akuntansi pemerintahan yakni : 

1. Akuntansi dana  

a. Akuntansi pemerintah disusun dan dioperasikan berdasarkan dana. 

b. APBN adalah persetujua dari badan legislatif kepada pemerintah yang 

terdiri dari pendapatan dan belanja daerah yang di pertanggung 

jawabkan sebagai dana tunggal. 

c. Dana tunggal merupakan sesuatu sutuasi dimana semua pendapatan 

yang diterima pemerintah dan dana yang di keluarkan akan 

pertanggung jawaban sebagai entitas tunggal. Dana ini biasanya di 

sebut dengan dana umum.  

d. Pengukuran hasil operasi anggaran (realisasi anggaran) 
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Bagian ini menjelaskan beberapa prinsip dan standar akuntansi yang akan 

digunakan dalam akuntansi dan pelaporan transaksi-transaksi laporan keuangan 

yang berasal dari pelaksana anggaran negara . 

(Bastian, 2006:98) memandang sistem akuntansai pemerintah daerah dari 

proses atas presedur yang baik itu dengana menggunakan metode manual maupun 

secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, 

pengelolaan, dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan 

keuangan dalam rangka pertanggung jawab pelaksanaan APBD yang berkaitan 

dengan pengeluaran pemerintah dearah. 

PP.No 24 tahun 2005 adalah SAP berbasis kas menuju akural yaitu SAP 

yang mengakui pendapatan, belaja dan pembiayaan yang berbasis kas, serta 

mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akural. Laporan keuangan pokok 

terdiri dari lapora realisasi anggaran , neraca ,lapora arus kas, catatan atas laporan 

keuangan. 

Dalam peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 di jelaskan bahwa sistem 

akuntansi pemerintah pusat di atur dengan peraturan menteri  keuangan yang 

mengacu pada pedoman umum akuntansi pemerintah. Sedangkan sistem 

akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan 

gubenur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi 

pemerintah. Pedoman  umum sistem akuntansi pemerintah diatur dengan 

peraturan menteri akuntansi kuangan setelah berkoordinasi dengan mentri dalam 

negeri. Sistem akuntansi pemerintah daerah di susun dengan berpedoman pada 

prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur 
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tentang pengendalian intern  dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi 

pemerintah. 

 

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah laporan pertanggung jawaban menejer atau                                                                                     

pemimpin perusahaan atas pengelola perusahaan yang dipercaya kepada pihak-

pihak berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan ; yaitu pemilik 

perusahaan (pemegang keuangan merupakan laporan terstruktur mengenal posisi 

keuangan dan transaksi perusahaan). Pemerintah kreditor, maupun pihak yang 

berkepentingan (Nurian, 2008:53). 

Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 ,laporan -

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan 

keuangan adalah menyajikan laporan keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan 

kenerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna  lama 

membuat dan evaluasi keputusan mengenai alokasi keputusan sumber daya. 

Secara spesifik, tujuan pelapoaran keuangan pemerintah, adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna pengambilan keputusan. 

 Laporan keuangan tujuan umum juga memberi prediktif dan prospektif, 

menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksikan besarnya sumber 

daya yang hasilkan  dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ke 

tidak kepastian yang tekait. Di samping penyusunan pelaporan keuangan 

bertujuan umum, entitas pelaporan berkemungkinan untuk mengahsilkan 

pelaporan keuangan untuk kebutuhan khusus KSAP mendorong penggun SAP 

dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan khusus. (Muindro, 2013:27) 
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Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan 

laporan keuangan pemerintah namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan 

tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non  keuangan, dapat dilaporkan 

bersama-sama dengan keuangan untuk memberi gambaran yang lebih komprensif 

mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.  

Kualitas laporan keuangan peraturan pemerintah standar akuntansi 

pemerintahan (SAP) menjelaskan karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya. 

Ada pun Keempat karakteristik kualitatif menurut (Tanjung, 2014:14)  

yaitu: 

1. Relevan 

Pelaporan keuangan pemerintahan yang relevan apabila informasi yang 

termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 

memprediksi masa depan atau menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 

mereka dimasa  lalu, dengan demikian, informasi laporan keuangan yang 

relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.informasi 

yang relevan : 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feeddback value) 

Infomasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 

memgkoreksi ekspetasi mereka dimasa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 
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Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 

akan datang berdasarkan hasil yang 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 pemerintah disajikan secara lengkap 

mungkin, mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. 

 2. Andal 

Informasi dalam pelaporan keuangan yang bebas dari pengertian yang 

menyesat dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 

serta dapat diverifikasi. Informasi yang mungkin relevan, tetapi jika atau 

penyajian tidak dapat diandalkan pengguna informasi tersebut secara 

potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi 

karakteristik : 

a. Penyajian Jujur  

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa 

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat dapat 

diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat Diverikasikan (Verifuability)  
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Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang 

berbeda, hasilnya tetap menujukan simpulan yang tidak berbeda jauh. 

c. Netralitas.  

3. Dapat dibandingkan  

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dibandingkan dengan laporan keuangan priode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat 

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat 

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi  yang sama 

dari tahun ke tahun. Perbandinagan secara eksternal dapat melakukan 

entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. 

Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih 

baik dari pada kebijkan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan 

tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.  

4. Dapat dipahami  

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman pengguna. untuk itu pengguna diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memandai atas kegiatan dan lingkungan 

operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk 

mempelajari informasi yang dimaksud. 
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Ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan 

keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki. 

Pemerintah memanfaatkan informasi keuangan sebagai alat pengambilan 

keputusan dalam penyempurnaan kebijakan, strategi pengembangan daerah, 

perencanaan dan penganggaran daerah. Para pengguna laporan keuangan sektor 

publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat 

keputusan-keputusan ekonomi, sosial-politik dan mengadakan evaluasi atas 

penggunaan atas sumber-sumber oleh pemerintah. 

 

2.1.5. Pemerintah Daerah 

Akuntansi pemerintah daerah menurut (Tanjung, 2008:42) mendefenisikan 

sebagai berikut “proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan 

pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah 

(kabupaten, kota, atau provinsi)  yang memerlukannya. 

Sedangkan menurut governmen accounting standar board 1987 seperti 

kutipan  Angga (2013) “ govermen accounting  is  an integral of the accounting 

discipline. It is founded on the basic concep underlying the accounting 

disciplineas a whole and shares many caracteristics with comersial accounting.” 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan adalah suatu 

kesatuan dari ilmu akuntansi yang bersadar pada kosep dasar ilmu akuntansi 

secara menyeluruh dan memiliki beberapa kesamaan dengan akuntansi komersial. 

Berdasarkan PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,   

pemerintah daerah adalah penyelegarakan pemerintahan daearah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
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sistem dan prinsip Negara kesatuan republik  indonesia dan sebagaimana di 

maksud dalam undang-undang dasar 1945 (Bawono, 2012:11). Pemerintah daerah 

adalah gubenur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah (Tanjung,2014 : 2) 

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota atau antar provinsi dan kabupaten dan kota diatur 

undang- undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 

Hubungan  keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan 

dilaksakan secara adil dan selaras bedasarkan undang- undang. 

Pemerintah daerah adalah peneyelenggarakan urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan  prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prisip negara kesatuan 

republik indonesia sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945. 

Penyelenggara fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal 

apabila penyelenggara urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber- 

sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada undang-

undang yang mengatur pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat daerah 

dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewewenang 

antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap 

urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan 

daerah.  
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Tujuan akuntansi pemerintahan (Muindro, 2013:26) menyatakan bahwa 

akuntansi pemerintah mempunyai beberapa tujuan yaitu :  

1.  Pertannggungjawaban (accountability and stewardship) 

 Tujuan pertanggungjawaban adalah memberi informasi keuangan yang 

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

yang bertanggungjawab terhadap operasi unit-unit pemerintah yang lebih 

lanjut tujuan pertanggungjawaban ini mewajibkan setiap orang atau badan 

yang mengelola keuangan negara memberi pertanggung jawaban atau 

perhitungan. 

2. Manejerial  

 Tujuan manejerial berarti bahwa akuntansi pemerintahan harus 

menyediakan informasi keuangan yang di peralukan untuk perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran 

perumusan kebijakan, penulisan kebijakan, pengembilan keputusan dan 

penilaian kinerja pemerintah. 

3. Pengawasan  

 Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus 

memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengewasan 

fungsional secara efektif dan efesien. 

 

2.2 Pandangan Islam Tentang Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah.  

{Surah al- baqarah 282} 
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 ًًّّٗ ٰٗ أََجٍم ُيَس ٍٍ إِنَ ْٚ ُْتُْى ثَِذ ٍَ آَيُُٕا إَِرا تََذاَٚ ٌْ َٚب أََُّٚٓب انَِّزٚ ََل َٚأَْة َكبتٌِت أَ َٔ َُُْٛكْى َكبتٌِت ثِبْنَعْذِل ۚ  ْنَْٛكتُْت ثَ َٔ فَبْكتُجُُِٕ ۚ 

ََل َٚجْ  َٔ  ُ َ َسثَّّ ْنَٛتَِّك َّللاَّ َٔ ِّ اْنَحكُّ  ْٛ هِِم انَِّز٘ َعهَ ًْ ْنُٛ َٔ ُ ۚ فَْهَْٛكتُْت  ُّ َّللاَّ ًَ ب َعهَّ ًَ ٌَ انَِّز٘ عَ َْٚكتَُت َك ٌْ َكب ِ ْٛئًّب ۚ فَإ ُُّْ َش ِّ َخْس ِي ْٛ هَ

ُِٓذٔا شَ  اْستَْش َٔ نُُِّّٛ ثِبْنَعْذِل ۚ  َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُٚ ٌْ ْٔ ََل َْٚستَِطُٛع أَ ْٔ َضِعٛفًّب أَ ٌْ نَْى اْنَحكُّ َسفًِّٛٓب أَ ٍْ ِسَجبنُِكْى   فَإِ ٍِ ِي َِٓٛذْٚ

ََٓذاِء  ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ ٌِ ِي اْيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجٌم  ْٛ ََل َٚأَْة َُٚكََٕب َسُجهَ َٔ  ۚ ٰٖ ب اْْلُْخَش ًَ َش إِْحَذاُْ ب فَتَُزكِّ ًَ ٌْ تَِضمَّ إِْحَذاُْ أَ

نُِكْى أَْلَسطُ 
ِّ ۚ َرٰ ٰٗ أََجهِ ا إِنَ ْٔ َكجِٛشًّ ا أَ ٌْ تَْكتُجُُِٕ َصِغٛشًّ ََل تَْسأَُيٕا أَ َٔ ََٓذاُء إَِرا َيب ُدُعٕا ۚ  َٓبَدِح  انشُّ ُو نِهشَّ َٕ أَْل َٔ  ِ َُْذ َّللاَّ ِع

ٰٗ أَ  أَْدََ ُْٛكْى ُجَُبٌح أََلَّ تَْكتُ َٔ َْٛس َعهَ َُُْٛكْى فَهَ ٌَ تَِجبَسحًّ َحبِضَشحًّ تُِذُٚشَََٔٓب ثَ ٌْ تَُكٕ ُِٓذٔا إَِرا َلَّ تَْشتَبثُٕا   إَِلَّ أَ أَْش َٔ جَُْٕب ۗ 

 َٔ ُ فُُسٌٕق ثُِكْى ۗ  ٌْ تَْفَعهُٕا فَإََِّّ إِ َٔ ٌِٓٛذ ۚ  ََل َش َٔ ََل َُٚضبسَّ َكبتٌِت  َٔ ٍء َعهِٛىٌ تَجَبَْٚعتُْى ۚ  ْٙ ُ ثُِكمِّ َش َّللاَّ َٔ  ۗ ُ ُكُى َّللاَّ ًُ َُٚعهِّ َٔ    َ  اتَّمُٕا َّللاَّ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; 

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang dalam ayat ini bahwa manusia di dunia 

selalu diawasi oleh akuntan pribadinya yang setia mencatat amal kebaikan dan 
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keburukan, akuntan itu tidak lain bernama Ratib dan Atib. Dan 2 yang lain 

adalah kelak di akhirat nanti amal ibadah kita di audit oleh Auditor Allah yang 

bernama Munkar dan Nakir. 

2.3   Pengembangan Hipotesis  

2.3.1 Standar Akuntansi Pemerintahan  

Defenisi standar akuntansi pemerintahan menurut (Bastian,2006:134)  

selanjutnya di sebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajiakan laporan keuangan pemerintah. jika pemerintah 

menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prisip SAP maka kualitas 

laporan keuangan menjadi semakin baik.  

Penelitian mengenai pengaruh penerapan stadar akuntansi pemerintahan 

terhadap kualitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh Vicky (2013) hasil 

penelitian Vicky menujukan bahwa penerapan standar akutansi pemerintah kota 

gorontalo masuk kategori baik  dan terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap 

kualitas laporan keuangan. demikian juga hasil Fikri (2015) yang menujukan kan 

terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah 

kota  NTB. Sehingga diajukan hipotesis sebagai berikut. 

      H1: Penerapan standar akuntansi pemerintahan  berpengaruh positif terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar II.1 

Model Kerangka Pemikiran 

  H1  

 

 

2.5 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan yang telah 

dilakuakan oleh beberapa peneliti baik yang berasal dari dalam negeri. Adapun 

penelitian terdahulu dapat dilihat dari table berikut: 

Tabel II.2 

Ringkasan-Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul 

Variabel 

 

Uji yang 

digunakan 
Hasil 

 

Diani 

(2014) 

 

Pengaruh 

pemahaman 

akuntansi, 

pemanfaat 

sitem 

informasi 

akuntansi 

keuangan 

daerah dan 

peran intern 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah 

Pengaruh 

pemahan 

akuntansi 

pemanfaatan 

sistem informasi 

akuntansi 

keuangan daerah 

dan peran intern  

Kualitas laporan 

keuangan daerah 

 

 

 Uji 
Validitas 

 Uji 

Reliabilitas 

 Uji Asumsi 
Klasik 

 Uji 
heterokedas

tistas 

 

Setiap 

variabel 

independen 

berpengaruh 

signifikan 

kecuali 

sistem 

informasi 

akuntansi 

yang tidak 

berpengaruh 

terhadap 

dependen. 

Fikri(2015) Pengaruh 

penerapan 

standar 

akuntansi 

pemerintah 

kompetensi 

aparatur dan 

Penerapan 

standar 

akuntansi 

pemeritahan, 

kompetensi 

aparatur dan 

penegendalian 

 Uji statistik 

deskritif 

 Uji kualitas 
data 

 Uji Asumsi 
Klasik 

 

Setiap 

variabel 

independen 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

variabel 

Penerapan SAP (X) Kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

(Y) 



 29 

penerapan 

pengendalian 

intern 

terhadap 

kualitas 

informasi 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

NTB 

intern terhadap 

kualitas 

informasi 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

dependen. 

Nurillah 

(2014) 

 

Pengaruh 

kompetensi 

sumberdaya 

manusia, 

penerapan 

sistem 

akuntansi 

pemanfaatan 

teknologi dan 

sistem 

pengendalian 

intern terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah kota 

depok  

 

SDM, 

Penerapan 

sistem 

akuntansi, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dan 

sistem 

pengendalian 

intern terhdap  

Kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah 

 

 Uji 
kompentensi 

data 

 Uji Asumsi 

Klasik 

 Analisis 
Regresi 

Berganda 

 

Setiap 

variabel 

independen 

berpengaruh 

terhadap 

variabel 

dependen. 

 

Sinarwati 

(2014) 

 

Pengaruh 

kompetensi 

SDM, 

penerapan 

SAP,sistem 

akuntansi 

daerah 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

daerah 

Kabupaten 

Singaraja  

 

Pengaruh 

kompetensi 

SDM,penerapan 

SAP,sistem 

akuntansi daerah 

Kualitas laporan 

keuangan daerah 

 

 Uji intrumen 

 Uji Asumsi 
Klasik 

 Analisis 
Regresi 

Berganda 

 

Setiap 

variabel 

independen 

berpengaruh 

terhadap 

variabel 

dependen. 

. 
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Vicky 

(2013) 

Penagaruh 

penerpan 

SAP, 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuanagan 

pemerintah 

daerah dinas, 

pengelolan 

dan aset Kota 

Gorontalo 

Penagaruh 

penerpan SAP, 

penegendalia 

nterhadap 

kualitas laporan 

keuanagan 

pemerintah 

 Asumsi 

klasik 

 Uji 
analisis 

linier 

sederhana  

Penerapan 

SAP 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

dependen  

Rahman  

(2016) 

pengaruh 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi, 

penerapan  

sistem 

akuntansi 

keuangan 

daerah, dan 

penerapan  

standar 

akuntansi 

pemerintahan 

terhadap  

kualitas 

laporan 

keuangan 

daerah  

(studi empiris 

pada skpd 

Provinsi 

Riau) 

pengaruh 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi, 

penerapan  

sistem akuntansi 

keuangan 

daerah, dan 

penerapan  

standar 

akuntansi 

pemerintahan 

terhadap  

kualitas laporan 

keuangan 

daerah  

 

 Uji Asumsi 
Klasik 

 analisis 
Regresi 

Berganda 

 Semua 

Variabel 

independen 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

dependen  

 Sumber : Olahan 2016  


