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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. 

Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis 

akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun 

pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam 

Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 

ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:  

“Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja 
berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 
undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama 
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum 
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”.  

 
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang–undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang –undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang  –undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang 

dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – Prinsip 
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akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah 

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.  

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi 

ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan 

pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara 

kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan 

(recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat 

menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya 

dicatat.  

Walaupun Basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, tetapi apabila entitas 

pelaporan belum dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 

(PSAP) ini, entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintah (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah 

Tahun Anggaran 2010.  

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dapat 

dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) Berbasis Akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat 

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pada pemerintah daerah 
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diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 

71 tahun 2010). 

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaaan keuangan negara/ daerah adalah penyampaian laporan 

pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan 

disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara 

umum. 

2.2 Akuntansi Berbasis Akrual  

Basis akuntansi akrual, seperti yang telah di simpulkan oleh KSAP dalam 

Faradillah (2013) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan 

peristiwa lainya di ikuti, di catat, dan di sajikan dalam laporan keuangan pada saat 

terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperjatikan waktu kas atau setara kas di terima 

atau di bayarkan. 

Perubahan basis akuntansi dari cash toward accrual ke basis akrual pada 

entitas pemerintahan di Indonesia merupakan bentuk reformasi pengelolaan keuangan 

negara atau daerah menuju tata kelola yang baik sebagaimana yang diamanahkan 

pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Upaya pemerintah selanjutnya dalam 

mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dilakukan dengan menetapkan PP 

(Peraturan Pemerintah) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan Permendagri (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri) Nomor 64 

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah. 
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Mnurut madiasmo (2009) akuntansi basis akrual (full accrual accounting) 

digunakan untuk mencatat revenue ketika di peroleh (earned) tanpa meandang 

apakah kas sudah di terima atau di keluarkan. Akuntansi akrual di anggap lebih baik 

daripada akuntansi basis kas. Teknik akuntansi basis akrual diyakini dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat di percaya, lebih akurat, komprehensif, 

dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik.  

Penggunaan basis akuntansi akrual yang menjadi tren di berbagai Negara saat 

ini tentu sangat terkait dengan tujuan dan manfaat dari penggunaanya itu sendiri. 

Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan 

modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih 

transparan mengenai biaya (kos) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak 

sekedar basis kas. Secara umum, basis akrual telah diterapkan di negara-negara yang 

lebih dahulu melakukan reformasi manajemen publik. Tujuan kuncinya adalah untuk 

meminta pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (output) dan/atau hasil 

(outcome) dan pada saat yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (input).  

Dalam konteks ini, para manajemer diminta agar bertanggung jawab untuk 

seluruh biaya yang berhubungan dengan output/outcome yang dihasilkannya, tidak 

sekedar dari sisi pengeluaran kas. Karena itu, hanya basis akrual yang memungkinkan 

untuk mengakui semua biaya, dengan demikian dapat mendukung pengambilan 

keputusan oleh para manajer secara efisien dan efektif (OECD-PUMA/SBO, 2002/9). 
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Sedangkan bila dilihat dari sisi manfaatnya, di dalam Study No 14 yang 

diterbitkan oleh IFAC-Public Sector Committe, manfaat penggunaan basis akrual 

dapat diuraikan berikut ini. Laporan keuangan yang disajikan dengan basis akrual 

memungkinkan pengguna laporan untuk: 

a) Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas; 

b) Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas; dan 

c) Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau 

melakukan bisnis dengan suatu entitas. 

Darise (2008) menyebutkan Akuntansi basis akrual adalah dasar akuntansi 

yang mengakui transaksi dan pristiwa lainya pada saat transaksi dan pristiwa itu 

terjadi ( dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh 

karena itu, transaksi-transaksi dan pristiwa-peristiwa di catat dalam catat akuntansi 

dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. 

Basis akrual mampu menghasilkan informasi yang lengkap dalam penyusunan 

laporan keuangan hingga dapat memenuhi tujuan pelaporan  yang tidak dapat di 

penuhi oleh basis kas. Tujuan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan 

(Darise,2008:39). 

2.3 Pelatihan 

Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan 

tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pelatihan bagi karyawan 

merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap  
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agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya 

dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Melalui pelatihan, karyawan terbantu 

mengerjakan pekerjaan yang ada, dapat meningkatkan keseluruhan karir karyawan, 

dan membantu mengembangkan tanggung jawabnya di masa depan.  

Pelatihan merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu 

agar karyawan menjadi terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabanya 

dengan baik, pelatihan juga merupakan investasi SDM (human investment) dan suatu 

proses sehingga karyawan mendapat kapabilitas dalam membantu pencapain tujuan-

tujuan organisasional.  

Menurut Siagian dalam Lubis (2008:28) definisi pelatihan adalah: proses 

belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu secara 

konsepsional dapat dikatakan bahwa latihan dimaksudkan untuk meningkatkan 

keterampilan dan kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang. Biasanya yang 

sudah bekerja pada suatu organisasi yang efisiensi, efektivitas dan produktivitas 

kerjanya dirasakan perlu untuk dapat ditingkatkan secara terarahdan pragmatik. 

Simamora (2004:273) memberikan definisi atau pengertian pelatihan atau training 

sebagai proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan 

atau sikap untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

Menurut Mathis (2002), Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang 

mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh 

karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat 
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dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para 

pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan 

yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik 

antara pelatihan dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih 

luas dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan 

baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang. 

Sedangkan Payaman Simanjuntak (2005) mendefinisikan pelatihan 

merupakan bagian dari investasi SDM (human investment) untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja 

pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan 

kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk membekali 

seseorang dengan keterampilan kerja. 

Menurut Sofiyandi dalam Probosemi (2011:22) mengemukakan lima prinsip 

pelatihan sebagai berikut: 

1. Participation, artinya dalam pelaksanaan pelatihan para peserta harus ikut 

aktif karena dengan partisipasi peserta akan lebih cepat menguasai dan 

mengetahui berbagai materi yang diberikan.\ 

2. Repetition, artinya senantiasa dilakukan secara berulang karena dengan 

ulangan-ulangan ini peserta akan lebih cepat untuk memenuhi dan mengingat 

apa yang telah diberikan. 

3. Relevance , artinya harus saling berhubungan sebagai contoh para peserta 

pelatihan terlebih dahulu diberikan penjelasan secara umum tentang suatu 
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pekerjaan sebelum mereka mempelajari hal-hal khusus dari pekerjaan 

tersebut. 

4. Transference, artinya program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan-

kebutuhan yang nantinya akan dihadapi dalam pekerjaan yang sebenarnya. 

5. Feedback, artinya setiap program pelatihan yang dilaksanakan selalu 

dibutuhkan umpan balik yaitu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari 

program pelatihan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan 

suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan kepada seseorang 

untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu dan memperoleh 

pengetahuan umum dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan 

organisasi.  

2.4 Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas 

segala bentuk aktivitas yang di lakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadapa 

orang atau badan yang meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas ini di 

lakukan sebagai bentuk transparansi perusahaan dari pada kegitan operasional suatu 

perusahaan, atau sebagai konsep yang luas yang mensyaratkan entitas memberikan 

laporan mengenai pengawasan atas uang-uang publik dan kinerjanya. Akuntabilitas 

dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi tertentu dapat relevan dalam 

cara yang berbeda untuk memperoleh judgement mengenai akuntabilitas. 
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Menurut mardiasmo, (2009) akuntabilitas public adalah kewajiban pihak 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas 

dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah 

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung 

jawaban. 

Halim (2008:103) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seorang atau suatu lembaga atas segala 

tindakannya yang ditujukan kepada yang memberi wewenang. Dengan kata lain 

dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala 

tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada 

pihak yang lebih tinggi/atasannya. Selain itu menurut Peraturan Pemerintah No. 71 

tahun 2010 tentang Strandar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa: 

“Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan sumber daya 

serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secaraperiodik.” 

Mohamad dkk. (2004) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai 

jawaban terhadap permasalahan information asymmetry. Teori asimetri informasi 

beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen 

yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau 

masyarakat yang berada di luar manajemen. menjelaskan bahwa kelanggengan suatu 

organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, 

seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). 
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Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas 

keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. 

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang  

oleh instansi pemerintah. 

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, 

data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan 

laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan 

secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga 

proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan 

untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat 

operasi (Shende dan Bennet, 2004).  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas 

keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah  daerah berkenaan dengan 

pengelolaan keuangan daerah kepada public secara terbuka dan jujur melalui media 

berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi 

tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut.  
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2.5 Kualitas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan 

dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat 

berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna 

(Lillrank, 2003). 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 

Pemerintah daerah melalui laporan keuangan yang digunak sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat 

digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Informasi 

dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan 

digunakan oleh pemakai informasi.(Andriani, 2010).  

Mengacu dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

keuangan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 

2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Dalam SAP memangatur 

prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusundan menyajikan 

laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Maka dari itu, SAP merupakan 

persyaratan sekaligus menjadi pedoman yang mempunyaikekuatan hukum dalam 
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upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporankeuangan pemerintah di Indonesia 

(PSAP). 

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:relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Kualitas laporan keuangan menurut Panduan Standar Akuntansi (PSAK) 

a. Dapat di pahami (Kualitas penting informasi di tampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahan untuk di pahami). 

b. Relevan (Informasi di dalamnya harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai laporan keuangan).  

c. Keandalan (informasi memiliki kualitas anadal jika bebas dari pengertian 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat andalkan). 

d. Dapat dibandingkan (pemakai laporan keungan harus dapat 

membandingkan laporan keuangna perusahaan antar periade untuk 

mengidentifikasi kecendrungan posisi keungan). 
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2.6 Pandangan Islam Terhadap Akuntansi Basis Akrual 

Dalam surat al-baqarah ayat 282 Allah SWT berfirman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ُتْم ِبَدْيٍن ِإََلٰ َأَجٍل ُمَسمًّى َفاْكتُ ُبوُهۚ  َوْلَيْكُتْب  ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ن ْ
ُۚ  فَ ْلَيْكُتْب  َنُكْم َكاِتٌب ِِبْلَعْدِل ۚ َوََل ََيَْب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اَّللَّ بَ ي ْ

ًئا ۚ َفِإنْ   َكاَن الَِّذي  َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْلَْقُّ َوْليَ تَِّق اَّللََّ رَبَُّه َوََل يَ ْبَخْس ِمْنُه َشي ْ
َعَلْيِه اْلَْقُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو ََل َيْسَتِطيُع َأْن ُيُِلَّ ُهَو فَ ْلُيْمِلْل َولِيُُّه ِِبْلَعْدِلۚ  
َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم ۖ فَِإْن ََلْ َيُكوََن َرُجَلْْيِ فَ َرُجٌل َواْمَرأَََتِن ِمَّْن 
َر ِإْحَداُُهَا اْْلُْخَرٰى ۚ َوََل ََيَْب  َهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُُهَا فَ ُتذَكِ  تَ ْرَضْوَن مِ َن الشُّ

ِلُكْم  الشَُّهَداءُ ِإَذا َما ُدُعوا ۚ َوََل َتْسَأُموا َأْن َتْكتُ ُبوُه َصِغريًا أَْو َكِبريًا ِإََلٰ َأَجِلِه ۚ ذَٰ
أَْقَسُط ِعْنَد اَّللَِّ َوأَقْ َوُم لِلشََّهادَ ِة َوأَْدََنٰ َأَلَّ تَ ْرََتبُوا ۖ ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِِتَارًَة َحاِضَرًة 
َنُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأَلَّ َتْكتُ ُبوَهاۗ  َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَ َبايَ ْعُتْمۚ  َوََل  تُِديُرونَ َها بَ ي ْ
َ ۖ َويُ َعلِ ُمُكُم  ُيَضارَّ َكاِتٌب َوََل َشِهيٌد ۚ َوِإْن تَ ْفَعُلوا فَِإنَُّه ُفسُ وٌق ِبُكْم ۗ َوات َُّقوا اَّللَّ

ُ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليمٌ  ُۗ  َواَّللَّ  اَّللَّ



24 
 

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. 

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah rangkuman penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Judul 
penelitian 

Variabel Y Variabel X Hasil penelittian 

1 Harun 
harun 
(2010) 

Penerapan 
akuntansi 
basis akrual 
pada sektor 
publik 
indonesia. 

  Hasil penelitain ini 
bahwasanya 
reformasi akuntansi 
sektor publik di 
indonesia tidak 
dapat di pisahkan 
dari reformasi yang 
lebih luas yang 
terjadi di 
perekonomian 
indonesia. 

2 Titik 
Setyaning
sih (2013) 
 
 

Studi 
Eksplorasi 
Tingkat 
Pemahaman 
Aparatur 
Pemerintah 
Daerah dan 
Anggota 
DPRD 
terhadap 
Standar 
Akuntansi 
Berbasis 

Akuntansi 
Berbasis 
Akrual. 

1.pemaham
an aparatur 
pemerintah 
 
2.pemaham
an anggota 
DPRD 

Hasil penelitian 
yang pertama, 
tingkat pemahaman 
aparatur pemerintah 
kota Surakarta 
terhadap SAP 2010 
ternyata masih 
rendah.dan 
Pemahaman 
anggota dewan 
terhadap SAP 2010 
juga masih rendah 
dikarenakan belum 
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Akrual 
(Kasus di 
Pemerintah 
Kota 
Surakarta). 

Dirasakannya 
sosialiasi standar 
akuntansi berbasis 
akrual, tidak 
tersedianya 
anggaran, serta 
kurangnya 
komitmen pribadi 
anggota dewan 
untuk memahami 
SAP ini. 

3 Muhamad 
Indra 
Yudha 
Kusuma 
(2013) 

Analisis 
Faktor-Faktor 
Yang 
Mempengaruh
i Tingkat 
Penerapan 
Akuntansi 
Akrual Pada 
Pemerintah. 

Penerapan 
Akuntansi 
Akrual. 

1.Tingkat 
Pendidikan 
Staf 
Keuangan  
2.Pelatihan 
Staf 
Keuangan  
3.Kualitas 
Teknologi 
Informasi 
4.Latar 
Belakang 
Pendidikan 
Pimpinan. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa tingkat 
penerapan 
akuntansi 
akrual pada 
pemerintah masih 
sangat rendah. 
Secara khusus 
tingkat penerapan 
akuntansi akrual 
dipengaruhi secara 
signifikan oleh 
pelatihan staf 
keuangan. 

4 Tetiyanti 
Bilondatu 
(2015) 

Pengaruh 
tingkat 
pemahaman 
dan pelatihan 
aparatur 
pemerintah 
daerah 
terhadap 
penerapan 
standar  
Akuntansi 
pemerintahan 
(sap) berbasis 
akrual  
Dalam 
pengelolaan 

Penerapan 
Standar  
Akuntansi 
Pemerinta
han (SAP) 
Berbasis 
Akrual 

Tingkat 
Pemahama
n Dan 
Pelatihan 

Berdasarkan 
pengujian hipotesis 
kedua ditemukan 
bahwa Pelatihan 
Aparatur 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
Penerapan SAP 
Berbasis Akrual 
dalam pengelolaan 
keuangan daerah. 
Hal ini juga 
didukung oleh 
pengujian hasil test 
sebelum dan setelah 
aparatur mengikuti 
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keuangan 
daerah 

pelatihan SAP 
berbasis akrual 
tahun 2015. 

5 Merlin A. 
Gala,  
(2013) 

Pengaruh 
Penerapan 
Sistem 
Akuntansi 
keuangan 
Terhadap 
Akuntabilitas 
Laporan 
Keuangan 
Pada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Gorontalo 

  Hasil Penelitian 
menunjukan bahwa 
penerapan sistem 
akuntansi keuangan 
daerah di 
pemerintah 
kabupaten 
Gorontalo 
berpengaruh positif 
terhadap 
akuntabilitas 
laporan keuangan. 
Hal ini didasarkan 
dari hasil pengujian 
dengan 
menggunakan uji t 
yang memberikan 
hasil signifikan 
pada tingkat 
kepercayaan 95%. 

6 Hetti 
Herlina 
(2013) 

Analisis 
Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruh
i Kesiapan 
Pemerintah 
Daerah dalam 
Implementasi 
PP 71 tahun 
2010 

  Hasil analisis data 
menunjukkan 
bahwa kesiapan 
Pemda Kabupaten 
Nias Selatan dalam 
mengimplementasi
kan PP 71 tahun 
2010dipengaruhi 
oleh faktor 
informasi, faktor 
perilaku dan faktor 
keterampilan. 

7 Ida Najati 
(2016) 

Implementasi 
akuntansi 
berbasis 
akrual : 
pengujian 
Determinan 
dan 

  pelatihan 
akuntansi 
berpengaruh 
terhadap 
implementasi 
akuntansi berbasis 
akrual. Semakin 
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implikasinya 
terhadap 
kualitas 
laporan 
Keuangan 
kementerian/ 
lembaga 

baik 
dan semakin 
memadai pelatihan 
akuntansi yang 
dilakukan, maka 
akan semakin 
mendukung dan 
meningkatkan 
implementasi 
akuntansi berbasis 
akrual. 
Implementasi 
akuntansi berbasis 
akrual mempunyai 
implikasi terhadap 
kualitas laporan 
keuangan. Hal ini 
disebabkan karena 
dengan basis 
akrual, informasi 
yang 
dihasilkan lebih 
komprehensif dan 
sesuai dengan 
kondisi yang 
sebenarnya, 
sehingga 
akan meningkatkan 
kualitas laporan 
keuangan yang 
bermanfaat dalam 
pengambilan 
keputusan 

 

2.8 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Pelatihan Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual 

Menurut Mathis (2002), Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang 

mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh 
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karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat 

dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan 

para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta 

keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada 

batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan 

pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada 

individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya 

saat ini maupun di masa mendatang. 

Sedangkan Payaman Simanjuntak (2005) mendefinisikan pelatihan 

merupakan bagian dari investasi SDM (human investment) untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja 

pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan 

dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk 

membekali seseorang dengan keterampilan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tetiyanti Bilondatu (2015) Tingkat 

Pemahaman Dan Pelatihan berpengaruh secara signifikan berpengaruh terhadap 

penerapan akuntansi akrual. Dapat di rumuskan rumusan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Pelatihan Berpengaruh Dalam  Penerapan   Akuntansi Basis Akrual. 
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2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual 

Menurut mardiasmo (2009) akuntabilitas public adalah kewajiban pihak 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggung jawaban. Seperti yang di kutip oleh Ihyaul Ulum (2004), 

akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawaban 

keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai 

tujuan- tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu median 

pertanggung jawaban secara periodik. Dan dapat di rumuskan berdasarkan uraian 

di atas maka dapat di rumuskan rumusan hipotesis sebagai berikut:  

H2: Akuntabilitas laporan Berpengaruh Dalam Penerapan Akuntasi 

Basis Akrual. 

3. Pengaruh Kualitas laporan keuangan Terhadap Penerapan Akuntansi 

Akrual. 

Kualitas laporan keuangan (financial statement) adalah hasil akhir dari proses 

kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan 

keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan 

modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan ataupun public. Atril dan 

McLaney (1991) dalam saidin (2007) menyebutkan kriteria yang harus dimiliki 

oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, di antaranya 
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adalah relevan, andal, dapat di bandingkan, dapat di mengerti, tepat waktu dan 

biaya/manfaat. Dapat di rumuskan dari uraian di atas rumusan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: kualitas laporan keuangan Berpengaruh terhadap penerapan 

akuntansi basis akrual. 

4. Pengaruh Pelatihan, Akuntabilitas, dan Kualitas laporan keuangan 

Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual. 

Dalam penelitian ini, peneliti menganggap bahwa 3 variabel utama yang 

berpengaruh terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah 

pelatihan, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan. Ada kemungkinan bahwa 

ketiga variabel tersebut dapat berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis 

akrual di PEMDA Kota Pekanbaru secara bersama-sama. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H4: Pengaruh Pelatihan, Akuntabilitas, dan Kualitas laporan keuangan 

Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual. 
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2.9 Kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: kerangka konseptual penulis, 2017 
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