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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

II.1. Teori Entitas 

Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton dalam 

santoso (2008), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan 

atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, 

dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana 

dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau 

sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan 

pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan 

usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggungjawab 

kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan 

laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya. 

Dalam mekanisme keuangan negara Indonesia konsep entitas telah 

diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk perundang-undangan melalui 

penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

perbendaharaan Negara, yang berbunyi : tiap-tiap kementerian negara/lembaga 

merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan 

akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan Santoso (2008). Dalam penyajian Informasi Akuntansi 

pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai 
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dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang kemudian diganti menjadi Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010  Nurlaila (2014). 

 

II.2. Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang 

II.2.1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Dalam pasal ini dibahas mengenai kekuasaan terhadap pengelolaan 

keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, hubungan 

keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah/lembaga 

asing, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan 

negara/daerah/swasta serta badan pengelola dana masyarakat. 

Dalam pasal ini juga mengatur tentang pelaksanaan APBN dan APBD, 

pertanggung jawaban pelaksanaannya serta sanksi pidana dan administratif yang 

menyangkut tentang keuangan negara. 

Lingkup keuangan negara sesuai dengan undang-undang ini terdiri atas, 

hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan 

melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 

umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan 

negara dan daerah, pengeluaran negara dan daerah, kekayaan negara/kekayaan 

daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, 

piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Lingkup 
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keuangan negara juga mengenai kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dengan 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, dan 

kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan 

pemerintah. 

II.2.2. UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan 

pertanggung jawaban keuangan negara 

Agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan 

ketentuan Undang-undang No. 17 tahun 2003 dan Undang-undang No. 1 tahun 

2004 serta terselenggaranya fungsi Badan Pemeriksa Keuangan secara efektif 

maka pada tanggal 19 Juli 2004 telah diundangkan Undang-undang N0. 15 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung jawab Keuangan Negara. 

UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

Jawab Keuangan Negara. Dalam rangka mengahasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas, laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu 

memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat 

dipahami. 

Dalam Undang-undang ini dibahas mengenai ruang lingkup pemeriksaan 

yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu. Juga dibahas dalam undang-undang ini mengenai 

kebebasan dan kemandirian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam menentukan 

objek pemeriksaan. Diatur juga mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan BPK 

hingga nanti pada akhirnya dihasilkan sebuah hasil dari pemeriksaan tersebut. 



14 
 

Berdasarkan undang-undang ini, BPK menghasilkan hasil yang berbeda 

tergantung dari ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Untuk 

pemeriksaan keuangan akan menghasilkan sebuah opini. Untuk pemeriksaan 

kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Untuk 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan simpulan.  

II.2.3. UU No 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU No 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah 

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diaturd alam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan 

antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam 

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (UU No. 23 tahun 2014). 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti (UU No. 23 tahun 

2014). 
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Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan 

dipegang oleh Presiden. Tugas ini diuraikan dalam urusan Pemerintahan yang 

dipegang oleh menteri. Urusan Pemerintahan ini diselenggarakan dengan tiga 

asas, yaitu azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan. 

Dalam pelaksanaannya, urusan pemerintahan ini dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren 

dan urusan pemerintahan umum. 

II.2.4. UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah 

pusat dan daerah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan 

Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan 

merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004) 

dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada 

Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan 

Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang 
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mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang 

menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. 

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan 

potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah (UU No. 33 tahun 2004). 

Ada beberapa cakupan yang terdapat dalam UU No. 33 Tahun 2004 yaitu 

antara lain: 

1. Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan 

Prinsip kebijakan perimbangan keuangan terdapat dalam pasal 2 

dan pasal 3 dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan 

bagi pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Pusat, antara lain pembiayaan bagi politik luar negeri, pertahanan - 

keamanan, peradilan, pengelolaan moneter dan fiskal, agama, serta 

kewajiban pengembalian pinjaman Pemerintah Pusat.  

2. Dasar Pendanaan Pemerintah Daerah 

Dasar pendanaan pemerintah daerah terdapat dalam pasal 

4. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien 

dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak 

tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur 

pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan 
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penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab 

Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang 

didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah 

Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas 

Pembantuan. 

3. Sumber Penerimaan Daerah 

Sumber penerimaan daerah terdapat dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9. 

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas 

pendapatan daerah dan pembiayaan. 

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), 

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pembiayaan 

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, penerimaan 

Pinjaman Daerah, dana Cadangan Daerah, hasil penjualan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak Daerah, 

retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, 

lain-lain PAD yang sah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan, lasa giro, pendapatan bunga,  keuntungan selisih 

nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun 

bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang 

dan/atau jasa oleh Daerah. 
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4. Pendanaan Asli Daerah 

Pendanaan asli daerah terdapat dalam pasal 6,7,8,9. Pendapatan 

Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil 

Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah 

yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang 

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

asas Desentralisasi. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli 

daerah, dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan. 

5. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan terdapat dalam pasal 10 sampai dengan pasal 

26. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari 

bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, serta dana 

alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain mengingat tujuan masing-masing jenis 

sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Perimbangan ini 

terdiri atas dana Bagi Hasil, dana Alokasi Umum, dana Alokasi 

Khusus dana Bagi Hasil yang bersumber dari  Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29; Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21; kehutanan ; pertambangan umum;  
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perikanan; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas bumi ; 

pertambangan panas bumi. 

6. Dana Alokasi Umum 

Dana alokasi umum terdapat dalan pasal 27 sampai pasal 37. Dana 

Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada 

setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap 

tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu 

komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen 

pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum 

terdiri dari Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi 

Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota. 

7. Dana Alokasi Khusus 

Dana alokasi khusus terdapat dalam pasal 38 sampai dengan pasal 

42.  Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu 

dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 

Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

8. Lain-lain Pendapatan 

Lain-lain pendapatan terdapat dalam pasal 43 sampai dengan pasal 

48 . Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang ini juga 

mengatur pemberian Dana Darurat kepada Daerah karena bencana 

http://id.wikipedia.org/wiki/APBN
http://id.wikipedia.org/wiki/APBD
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
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nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi 

dengan dana APBD. Di samping itu, Pemerintah juga dapat memberikan 

Dana Darurat pada Daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu 

Daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan. Untuk 

menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, 

Pemerintah dapat memberikan Dana Darurat kepada Daerah tersebut 

setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

9. Pinjaman Daerah 

Pinjaman daerah terdapat pada pasal 49 sampai dengan pasal 56. 

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 

kembali. 

10. Obligasi Daerah 

Obligasi daerah terdapat pada pasal 57 sampai dengan pasal 65. 

Obligasi Daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah 

daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar 

modal. Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) 

sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi 

Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penerbitan surat 

utang merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan 

pinjaman/utang kepada pemegang surat utang tersebut. Pinjaman akan 

dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang 
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disepakati. Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah 

berkewajiban membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditetapkan. Pada saat jatuh tempo pemerintah daerah 

berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman. Tujuan dari penerbitan 

Obligasi Daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor 

publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat. 

Untuk itu perlu diperhatikan bahwa penerbitan obligasi tidak 

ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah. Obligasi Daerah akan 

diperjual belikan di pasar modal dalam negeri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan pasar modal. 

10. Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Desentralisasi 

Pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi terdapat dalam 

pasal 66 sampai dengan pasal 86. Kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 adalah 

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

Seiring dengan perubahan dinamika sosial politik, Pemerintah telah 

melakukan revisi beberapa materi dalam undang-undang otonomi daerah 

dan desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. Substansi perubahan kedua undang-undang tersebut 

adalah semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola 
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pemerintahan dan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan 

pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan 

prioritas daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi 

perkembangan ekonomi regional, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

11. Dana Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi terdapat dalam pasal 87 sampai dengan pasal 95.   

Pendanaan dalam rangka  dekonsentrasi dilaksanakan setelah 

adanya pelimpahan wewenang pemerintah melalui kementerian negara / 

lembaga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah didanai 

oleh pemerintah yang disesuaikan dengan wewenang yang 

dilimpahkan.  Kegiatan dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh SKPD 

yang ditetapkan oleh gubernur. Gubernur memberitahukan rencana kerja 

dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan dengan kegiatan 

dekonsentrasi di daerah kepada DPRD. Dana dekonsentrasi merupakan 

bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan 

berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian 

negara/lembaga dana dekonsentrasi disalurkan melalui rekening kas umum 

negara. Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi 

menjadi barang milik negara.yang dapat dihibahkan kepada daerah. 

12. Dana Tugas Pembantuan 

Dana tugas pembantuan terdapat dalam pasal 96 sampai dengan 

100. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang 
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dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sedangkan 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah 

dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan 

mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang 

menugaskan. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas 

pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam 

pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi. Semua barang yang 

diperoleh dari dana tugas pembantuan menjadi barang milik negara 

dan dapat dihibahkan kepada Daerah. Barang milik negara yang 

dihibahkan kepada daerah dikelola dan ditata usahakan oleh daerah.  

II.2.5. PP No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti PP No. 24 Tahun 2005 

tentang standar akuntansi pemerintah 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam 

Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (PP No. 71 tahun 2010). 

Standar akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah SAP 

dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), 
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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 

laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian 

besar pengguna laporan Mahmudi (273;2013). 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, 

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan 

tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja 

dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas 

dana. 

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat 

sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 
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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. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. 

II.2.6. Permendagri No. 59 tahun 2007 pengganti Permendagri No. 13 tahun 

2006  tentang pengelolaan keuangan daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, Sistem ini berbasis pada 

jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani 

konsolidasi data antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (di singkat SKPD) dengan 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (disingkat SKPKD) sehingga data di 

Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik. 

Pada dasarnya filosofis dikeluarkannya Permendagri No. 59/2007 itu, 

adalah merupakan penyempurnaan dari Permendagri No. 13/2006 yang mengatur 

tentang: Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kita ketahui 

bersama bahwa Permendagri No. 13/2006  secara garis besar terdiri dari delapan 

belas (18) bab dan tiga ratus tiga puluh enam (336) pasal, termasuk tiga pasal 

ketentuan peralihan dan tiga pasal ketetuan penutup. 

 Setelah laporan penggunaan APBD disusn, maka masuklah pada proses 

pengawasan/pengendalian. Laporan pelaksanaan APBD yang telah disusun 

selanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi terhadap rencana yang telah disusun 
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diawal periode. Hasil evaluasi ini akan dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam menyusun anggaran pada periode pelaporan berikutnya. 

Dalam Permendagri No. 59 tahun 2007 dijelaskan juga mengenai siklus 

pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses perencanaan hingga proses 

pemeriksaan yang melalui beberapa tahap, yaitu proses perencanaan, proses 

pelaksanaan, proses penata usahaan, proses pertanggung jawaban dan proses 

pemeriksaan. 

Proses perencanaan terdiri dari penyusunan RPJMD atau Rencana 

Pembanguna Jangka Menengah Daerah yang akan dijadikan sebagai pedoman 

penyususnan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dari RKPD ini 

selanjutnya disusun kebijakan umum anggaran dan memproritaskan plafon 

anggaran sementara. Lalu para pemangku kebijakan membuat sebuah nota 

kesepakatan dalam rencana kerja yang akan disusun. 

Nota kesepakatan ini dijadikan acuan dalam penyususnan rencana kerja 

oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setelah semua SKPD 

membuat rencana kerja anggaran, maka dapat disusun Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD ini akan dievaluasi oleh 

Gubernur/Menteri Dalam Negeri. Setelah RAPBD disetujui, maka RAPBD ini 

dapat ditetapkan melalui peraturan daerah menjadi APBD. 

Masuk ke proses pelaksanaan, APBD yang telah disahkan ini akan 

menjadi acuan oleh masing-masing SKPD dalam menyusun Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran. Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran diverifikasi, 

maka proesen pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilaksanakan dan ditata 
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usahakan oleh masing-masing pihak yang berkepentinga. Pada pertengahan 

periode berjalan, disusun sebuah laporan yang menggambarkan tingkat realisasi 

yang telah dicapai sementara yang kemudian akan dijadikan pertimbangan dalam 

melakukan perubahan APBD. 

Penata usahaan pendapatan, belanja, pembiayaan dan kekayaan serta 

kewajiban daerah disusun berdasarkan akuntansi pemerintah. Hasil dari 

penatausahaan ini selanjutnya akan disusun menjadi laporan keuangan pemerintah 

daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas 

dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang semuanya disusun berdasarkan Standar 

Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Setelah semua laporan diselesaikan, 

pemerintah daerah akan akan menyusun rancangan peraturan daerah mengenai 

pertanggung jawaban APBD. Laporan yang telah disusun juga akan 

diperiksa/diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

Dalam Permendagri No. 59 tahun 2007, juga dapat kita pahami mengenai 

alur dari pertanggung jawaban penggunan APBD. Dalam pertanggung jawaban 

pengguanaan APBD, SKPD sebagai pihak pengguna anggaran diharuskan 

membuat sebuah laporan pertanggung jawaban terhadap anggaran dan barang 

yang dipergunakannya selama periode berjalan. Laporan tersebut harus diserahkan 

kepada Pejabar Pengelola Keuangan Daerh (PPKD) sebelum 31 Maret tahun 

berjalan. Laporan tersebut tidak perlu diaudit. 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai pihak yang 

menerima laporan keuangan yang diserahkan oleh seluruh SKPD diharuskan 
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membuat sebuah laporan konsolidasi yang akan diserahkan kepada Kepala daerah 

sebelum 31 Maret tahun berjalan. 

Kepala daerah yang menerima laporan konsolidasi dari PPKD akan 

menyusun sebuah laporan keuangan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada 

Badan Pemeirksa Keuangan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan untuk 

selanjutnya dilakukan pemeriksaan/audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

II.3. Standar Akuntansi Pemerintah 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan aturan yang harus 

dipatuhi oleh pemerintah pusat/daerah dalam rangka menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Tujuan penerapan standar akuntansi 

adalah menghasilkan informasi keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, 

konsisten, terpercaya dan dapat dibandingkan Heni, Euis (2014). 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai 

ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun 

standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan 

kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan 

keuangan yang disajikan. Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam 

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, nilai 

historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, 

pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan 
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keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary 

reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut: 

1. Laporan Realisasi Anggaran; 

2. Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

3. Laporan  Operasional; 

4. Laporan Perubahan Ekuitas; 

5. Neraca; 

6. Laporan Arus Kas; 

7. Catatan atas  Laporan Keuangan. 

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan 

finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan 

Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan 

oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh 

entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan 

entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai 

anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, 

dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para 



30 
 

pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-

sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap 

anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut: 

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

ekonomi. 

2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna 

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan 

efektivitas  penggunaan anggaran. 

LRA 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. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para 

pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan 

penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, 

sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara 

efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi 

pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab 

terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-

daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk 
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dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini 

lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah 

pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, 

akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, 

akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 

(SiLPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas. 

a. Akuntansi Anggaran 

Salah satu perbedaan utama akuntansi pemerintahan dengan akuntansi 

perusahaan komersial terletak pada akuntansi anggaran. Dalam pemerintahan, 

pencatatan telah dimulai pada saat anggaran (APBN/APBD) disahkan dan 

dialokasikan. 

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan 

pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran 

diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
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b.  Akuntansi Pendapatan-LRA 

Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan 

kepada Pemerintah, sehingga akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk 

memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk 

keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. 

Pendapatan-LRA diakui pada saat uang diterima pada Rekening Kas 

Umum Negara/Daerah, yang mana pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto, yaitu mencatat jumlah bruto penerimaan, dan tidak 

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), namun 

ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat 

dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat 

mencatat nilai netonya. 

Pemerintah mungkin saja melakukan kekeliruan dalam menghitung 

tagihan pendapatan yang mengakibatkan kelebihan penerimaan pendapatan, jika 

hal ini terjadi maka pemerintah harus mengembalikan pendapatan tersebut. 

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) terjadi 

atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan (tahun anggaran 

berjalan) maupun pada periode sebelumnya (tahun anggaran sebelumnya) 

dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Namun, untuk koreksi dan 

pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan 

pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA 

dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. 
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Sedangkan untuk Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-

recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode 

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode 

ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 

c. Akuntansi Belanja 

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan 

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk 

keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi 

belanja tersebut. Pengeluaran untuk belanja dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 

secara langsung dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD), 

atau melalui bendahara pengeluaran. Jika pengeluaran dilakukan oleh BUN/BUD 

maka belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah, sedangkan jika pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka 

pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran 

tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 

Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi 

atas  pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode 

pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang 

sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja 

dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. 
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d. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA  

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode 

pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA terjadi jika 

jumlah pendapatan-LRA selama suatu periode lebih besar daripada jumlah belanja 

pada periode tersebut, begitupula sebaliknya, defisit-LRA terjadi jika jumlah 

pendapatan-LRA lebih kecil dari jumlah belanja selama satu periode pelaporan 

tersebut. 

e. Akuntansi Pembiayaan 

Pembiayaan (financing) 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. Penerimaan 

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil privatisasi 

BUMN/BUMD. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk 

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, 

dan penyertaan modal oleh pemerintah di BUMN/BUMD. 

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada Rekening 

Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan azas bruto. Sedangkan 

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas  Umum 

Negara/Daerah. 
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f. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan 

dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara 

realisasi pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan 

pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SilPA/SiKPA pada 

akhir periode pelaporan inilah yang nantinya dipindahkan ke Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih. 

Apabila dalam LRA terdapat transaksi mata uang asing maka harus 

dicatat/dibukukan dalam mata uang rupiah atau dikonversi terlebih ke rupiah. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

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 
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Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak 

memiliki perbedaan. 

3.  Laporan Operasional 

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh 

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam 

pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan 

yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

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: 

a. Mengenai  besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk 

menjalankan pelayanan. 

b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan 

kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. 

c. 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. 

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

ekuitas (bila surplus operasional). 
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Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus 

akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai 

keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional 

suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau 

klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan 

operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban 

dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban 

penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji 

dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam 

suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam 

kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada 

berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut 

klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang 

dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan 

bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau 

dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer 

dan atas dasar pertimbangan tertentu. 

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut 

tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat 

organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin 
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berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun 

tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang 

berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas 

pelaporan memilih salah satu  metode yang dipandang dapat menyajikan unsur 

operasi secara layak pada entitas tersebut. 

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi 

fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi 

ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban  gaji dan 

tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman. 

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. 

Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber 

pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer 

dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari 

pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari 

kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa. 

b. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, 

sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual. 
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c. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, 

pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang 

pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai 

pengurang pendapatan. 

Struktur LO yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi 

ekonomi untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

dapat disajikan pada format berikut ini: 

4. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos 

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

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: 

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

periode sebelumnya; 

b. 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. 
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Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. 

5. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

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

entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan 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 nonlancar 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). 

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan 

neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos 

aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima 

atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan 

jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih 

dari 12 (dua belas) bulan. 
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Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan 

bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. 

Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan 

kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui 

apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban 

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. 

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos yaitu kas dan setara kas, investasi 

jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka 

panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan  

ekuitas. 

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan 

periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos 

lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar 

posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP. 

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam 

neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini: 

a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset; 

b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan; 

c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. 

Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan 

dibandingkan dengan struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ 
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Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda 

dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan 

dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas. Kas di Pemerintah Pusat 

termasuk kas yang ada di Bank Indonesia. 

6. Laporan Arus Kas 

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk 

setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan 

keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan 

arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum 

atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau 

kuasa bendaharawan umum negara/daerah. 

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 

diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko 

perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas 
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kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang 

dari tanggal perolehannya. 

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa 

yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas 

yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat 

pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode 

pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam 

mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan 

struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas) 

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan 

informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 

transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, 

dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan 

untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas 

pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi 

hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa 

aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok 

utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam 

aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan 
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diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan 

diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi. 

Untuk mengetahui perbedaan antara aktivitias operasi, investasi, 

pendanaan, dan transitoris, berikut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

A.    Aktivitas Operasi 

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. 

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan 

kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk 

membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa 

mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: 

Penerimaan Perpajakan; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Penerimaan 

Hibah; Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; 

Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan Penerimaan 

Transfer. Sedangkan arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan 

untuk: Pembayaran Pegawai; Pembayaran Barang; Pembayaran Bunga; 

Pembayaran Subsidi; Pembayaran Hibah; Pembayaran Bantuan Sosial; 

Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan Pembayaran Transfer. 

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya 

sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan 
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surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas 

pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang 

peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau 

untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus 

diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan 

atas laporan keuangan. 

B.     Aktivitas Investasi  

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang 

tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan 

penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan 

sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. 

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: Penjualan Aset Tetap; 

Penjualan Aset Lainnya; Pencairan Dana Cadangan; Penerimaan dari Divestasi; 

Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas. Sedangkan arus keluar kas dari 

aktivitas investasi terdiri dari: Perolehan Aset Tetap; Perolehan Aset Lainnya; 

Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah; Pembelian 

Investasi dalam bentuk Sekuritas. 
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C.    Aktivitas Pendanaan  

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau 

pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah 

dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari 

aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang 

berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. 

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: Penerimaan utang 

luar negeri; Penerimaan dari utang obligasi; Penerimaan kembali pinjaman kepada 

pemerintah daerah; Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. 

Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: Pembayaran 

pokok utang luar negeri; Pembayaran pokok utang obligasi; Pengeluaran kas 

untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; Pengeluaran kas untuk 

dipinjamkan kepada perusahaan negara. 

D.    Aktivitas Transitoris 

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas 

dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto 

yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus 

kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), 

pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara 
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pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan  kas yang berasal dari 

jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara 

tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang 

menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. 

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan 

penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang 

persediaan dari bendahara pengeluaran. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas 

transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman 

uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. 

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan 

cara metode langsung atau metode tidak langsung. Metode langsung 

mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. 

Sedangkan dalam metode tidak langsung, surplus atau defisit disesuaikan dengan 

transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan 

(accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu maupun yang akan datang, 

serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan 

aktivitas investasi dan pendanaan. 

Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah disarankan untuk 

menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, 

karena keuntungan penggunaan metode langsung tersebut diantaranya dapat 

menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa 

yang akan datang, lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan, serta data 
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tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung 

diperoleh dari catatan akuntansi. Struktur dari laporan arus kas terpengaruh oleh 

pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sebelumnya, khususnya Laporan 

Operasional dan Neraca. 

7. 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 negara. 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 neagra yang dilaporkan secara lebih pragmatis. 

Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. 

2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. 

3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut 

kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 
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4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 

5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan 

keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas dan Neraca. 

6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya; 

7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang 

tidak disajikan dalam lembar muka  laporan keuangan. 

CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus 

mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci 

dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula 

dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh 

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang 
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diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban 

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 

Secara umum, susunan CaLK sebagaimana dalam Standar Akuntansi 

Pemerintahan disajikan sebagai berikut: 

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; 

2. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;  

o Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan 

kendalanya; 

o Kebijakan akuntansi yang penting: 

o Entitas pelaporan; 

o Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; 

o Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan; 

o Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan 

ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

oleh suatu entitas pelaporan; 

o Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk 

memahami laporan keuangan. 

3. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:  

o Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan; 
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o Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

Laporan Keuangan. 

4. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan 

CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah 

dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya 

untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk 

menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan 

pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan 

(pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu 

dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi atapun menghilangkan 

substansi informasi yang harus disajikan. 

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan 

keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan 

pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan 

isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna 

laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja Pemerintah dalam mengelola 

keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang 

dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana 

pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana 

masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauhmana capaian dari setiap 

program/kegiatan pemerintah. 
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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 kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general 

purposive atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi 

tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah 

dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk 

itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang 

terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis 

terhadap laporan keuangan Pemerintah. 

II.4. Sistem Pengendalian Internal 

Menurut I Gusti (2008;28) pengertian sistem pengendalian internal adalah 

Sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancan guntuk 

memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi 

mencapai tujuan dan sasarannya.  

II.4.1. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern  

Unsur-unsur pengendalian SPI yang diterapkan dipemerintah menurut PP 

No. 60 tahun 2008 terdiri atas : 

1. Lingkungan pengendalian  
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Unsur sistem pengendalian intern yang pertama adalah lingkungan 

pengendalian. Lingkungan  pengendalian diwujudkan melalui :  

a. Penegakan integritas dan nilai etika 

Penegakan  integritas  dan  nilai  etika  sebagaimana  dimaksud  

dalam  Pasal  4  huruf  a sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 

1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku. 

2.  Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada    

setiap tingkat  pimpinan Instansi Pemerintah. 

3. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat  atas penyimpangan 

terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap 

aturan perilaku. 

4. Menjelaskan  dan  mempertanggungjawabkan  adanya  intervensi  

atau  pengabaian pengendalian intern 

5. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong 

perilaku tidak etis. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 

1. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi 

dalam Instansi Pemerintah. 

2. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada   

masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. 
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3. Menyelenggarakan  pelatihan  dan  pembimbingan  untuk  

membantu  pegawai mempertahankan dan meningkatkan 

kompetensi pekerjaannya. 

4. Memilih  pimpinan  Instansi  Pemerintah  yang  memiliki  

kemampuan  manajerial  dan pengalaman teknis yang luas dalam 

pengelolaan Instansi Pemerintah. 

c. Kepemimpinan yang kondusif 

Kepemimpinan yang kondusif  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal  4 huruf  c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: 

1. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.  

2.  Menerapkan manajemen berbasis kinerja. 

3. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP. 

4. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan 

yang tidak sah. 

5. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada 

tingkatan yang lebih rendah. 

6. Merespon  secara  positif  terhadap  pelaporan  yang  berkaitan  

dengan  keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan keutuhan 

Pembentukan struktur  organisasi yang sesuai  dengan kebutuhan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya 

dilakukan dengan: 
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1. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi 

Pemerintah. 

2. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam 

Instansi Pemerintah. 

3. Memberikan  kejelasan  hubungan  dan  jenjang  pelaporan  

intern  dalam  Instansi Pemerintah. 

4. Melaksanakan  evaluasi  dan  penyesuaian  periodik  terhadap  

struktur  organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan 

strategis. 

5. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi 

pimpinan. 

 

 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang- kurangnya 

dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagaiberikut: 

1. Wewenang  diberikan  kepada  pegawai  yang  tepat  sesuai  

dengan  tingkat  tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian 

tujuan Instansi Pemerintah. 

2. Pegawai  yang  diberi  wewenang  sebagaimana  dimaksud  

dalam huruf  a memahami bahwa wewenang dan tanggung 
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jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi 

Pemerintah yang bersangkutan. 

3. Pegawai  yang  diberi  wewenang  sebagaimana  dimaksud  

dalam huruf  b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan 

tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia. 

Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang 

pembinaan  sumber  daya  manusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  

Pasal  4  huruf  f dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang- 

kurangnya hal-hal sebagai berikut: 

1. Penetapan kebijakan dan prosedur  sejak rekrutmen sampai 

dengan pemberhentian pegawai. 

2. Penelusuran  latar  belakang  calon  pegawai  dalam  proses 

rekrutmen. 

3.  Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. 

2. Penilaian Risiko  

Penilaian risiko diawali dengan  penetapan maksud dan tujuan 

Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat 

instansi maupun pada tingkat kegiatan.   

a. Identifikasi risiko 

Identifikasi  risiko  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  ayat  

(2)  huruf  a  sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan: 
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1. Menggunakan metodologi  yang sesuai  untuk tujuan Instansi 

Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara 

komprehensif. 

2. Menggunakan mekanisme yang memadai  untuk mengenali  

risiko dari  faktor eksternal dan faktor internal. 

3. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. 

b. Analisis risiko  

Analisis  risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal  13 ayat  (2) 

huruf  b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari  risiko yang 

telah di identifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. 

 Pimpinan  Instansi  Pemerintah  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  

dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. 

 

4. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang 

dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan  pimpinan 

Instansi Pemerintah untuk mengurangi yang telah diidentifikasi 

selama proses penilaian risiko.  

a. Pengendalian Fisik Aset 

b. Pencatatan dan Dokumentasi  

5. Informasi dan Komunikasi 

Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan 

dapat diandalkan  baik informasi keuangan maupun non-keuangan, 
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yang berhubungan dengan peristiwa peristiwa eksternal serta internal, 

yang memungkinkan yang  bersangkutan melaksanakan pengendalian 

intern dan tanggung jawab operasional.  

a. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem 

informasi secara terus-menerus.  

b. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi. 

6. Pemantauan Pengendalian Intern  

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan 

pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan 

lain yang terkait dalam  pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah 

diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian 

efektivitas. Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh 

aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah 

dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern Yusuf (2015).   

a. Pemantauan berkelanjutan 

Pemantauan  berkelanjutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  

Pasal  43  ayat  (2) diselenggarakan melaluikegiatan pengelolaan 

rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain 

yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 

b. Evaluasi terpisah 

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

ayat (2) diselenggarakan  melalui penilaian sendiri, reviu, dan 

pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi 
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terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern 

pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah 

dapat  dilakukan dengan menggunakan daftar uji  pengendalian 

intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

 

II.5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

II.5.1. Defenisi dan Konsep Laporan Keuangan  

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi 

yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang 

memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan 

perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).  

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) Laporan keuangan merupakan 

bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan 

(yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan”. 

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum 

pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus 

pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas 

pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun 

untuk kebutuhan khusus Angga (2013) 
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Menurut Mardiasmo (2006) mengatakan bahwa lembaga pemerintah 

dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan 

keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, 

laporan arus kas dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial 

dan non finansial. 

Pengguna laporan keuangan pemerintahan menurut International 

Federation of Accountans-Public Sector Committee (IFAC-PSC) dikelompokkan 

sebagai berikut:  

1. Badan legislatif dan badan-badan lain yang kekuasaan mengatur dan 

mengawasi. Badan legislatif merupakan pengguna utama dari laporan 

keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan 

informasi, yang dapat membantu untuk dapat membantu untuk dapat 

mengetahui bagaimana pemerintah mengurus sumber-sumber, 

ketaaatan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan 

kondisi keuangan maupun kinerja. 

2. Rakyat. Rakyat merupakan kelompok terbesar dari pengguna laporan, 

yang terdiri dari para pembayar pajak, pemilih, serta kelompok-

kelompok yang mempunyai ketertarikan khusus dan memperoleh 

pelayanan dan manfaat dari pemerintah. 

3.  Investor dan kreditur. Pemerintah harus memberikan informasi-

informasi yang berguna kepada investor dan kreditur pemerintah pada 

akhirnya akan berguna untuk penilaian kemampuan pemerintah dalam 



61 
 

membiayai kegiatan-kegiatan serta memenuhi kewajiban pada 

komitmentnya. 

4. Pemerintah lain, badan internasional, dan penyedia sumber lain. 

Seperti para investor dan kreditur bahwa pemerintah lain, badan 

internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan 

terhadap kondisi keuangan pemerintah selain itu mereka juga menaruh 

perhatian terhadap rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan.  

5. Analisis ekonomi dan keuangan. Para analisis ekonomi dan keuangan 

termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan 

menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. 

Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan. 

II.5.2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan 

pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun 

politik dengan cara:  

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan 

sumber daya keuangan.  

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.  
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3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang 

telah dicapai.  

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan 

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.  

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari 

pungutan pajak dan pinjaman.  

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai 

akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.  

II.5.3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, komponen-komponen 

yang terdappat dalam satu set laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas, 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan.  

Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan 

diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan 

Laporan Perubahan Ekuitas. 
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II.6. Kualitas Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif 

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 

tujuannya. Adapun empat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif 

yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas 

yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 

II.6.1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

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

depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapatdihubungkan 

dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus memenuhi syarat 

yang telah ditentukan yaitu: 

 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)  

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa 

yangakan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 
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c. Tepat  Waktu 

             Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap 

  Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi 

pengambilan keputusan dengan memerhatikan kendala yang ada.Informasi 

yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam 

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam 

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

II.6.2. Andal 

Laporan keuangan bisa dikatakan andal jika informasi yang terkandung di 

dalamnya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, 

menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 

II.6.3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan 

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 

suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah 

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi 
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yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode 

terjadinya perubahan. 

II.6.4.  Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 

batas pemahaman para pengguna.Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud. 

 

II.7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah 

perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. 

SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar 

penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku 

sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Walikota dan wakilnya 

tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. 

Kedalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, 

Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain 

yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan 

(atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya 

yang setingkat). 

https://id.wikipedia.org/wiki/SKPD
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bupati
https://id.wikipedia.org/wiki/Walikota
https://id.wikipedia.org/wiki/DPRD
https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
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Secara umum proses akuntansi SKPD ini terbagi dalam 3 tahapan utama, 

yaitu pemahaman dasar akuntansi, konsep penjurnalan dan posting ke buku besar, 

serta proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Manual ini diharapkan akan 

membantu mempercepat proses peralihan sistem akuntansi keuangan daerah guna 

menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik dan mandiri. Secara 

sistematik, penyajian materi ditampilkan dalam urutan sebagai berikut: 

1. Prinsip dasar akuntansi dan kaitannya dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan  

2. Prosedur Akuntansi SKPD dan Penjurnalan. 

3. Pemahaman dan penyusunan Buku Besar. 

4. Posting Buku Besar dan penyusunan Neraca Saldo. 

5. Jurnal Penyesuaian. 

6. Penyusunan Neraca Lajur. 

7. Laporan Keuangan SKPD – Laporan Realisasi Anggaran. 

8. Jurnal Penutup. 

9. Neraca SKPD 
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II.8. Kerangka Pemikiran 

Untuk menjelaskan hubngan antara variabel dependen dan independen 

dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 

Gambar II.1 

Kerangka Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan : 

       Hubungan secara parsial 

   Hubungan secara simultan 

 

II.9. Kajian Islam 

Penyusunan laporan keuangn pemerintah yang baik dan berkualitas tentu 

haruslah terhindar dari berbagai pelanggaran, baik itu korupsi, kolusi maupun 

nepotisme. Karena KKN tersebut bila terjadi akan menurunkan kualitas lapran 

keuangan itu sendiri. 

Dalam islam telah jelas dibahas mengenai kewajiban untuk pegawai 

pemerintah untuk melaporkan keuangan daerah dengan benar tanpa adanya 

korupsi, kolusi maupun nepotisme, karena perbuatan KKN tersebut sangat 

dilarang Islam yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (masyarakat). 

Allah berfirman : 

1 (Uji T) 

2 (Uji T) 

3  (Uji F) 

Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) X1 

Kualitas laporan keuangan Y 

Penerapan Sistem 

Pengendalian Internal (SPI)  X2 
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Artinya : ( 181 )   Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk 

orang-orang yang merugikan;( 182 )   dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus.( 183 )   Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan;( 184 )   dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan 

kamu dan umat-umat yang dahulu" (Q:S  26:181-184). 

Bagi seorang pegawai yang telah berjanji akan melaksanakan amanahnya, 

yaitu bekerja dengan waktu-waktu tertentu dan ia memang digaji untuk hal itu, 

hendaknya berusaha menunaikan amanahnya sebaik mungkin, begitu juga dengan 

jam kerjanya, hendaknya ia gunakan jam kerja yang telah disepakati untuk benar-

benar bekerja sesuai dengan amanahnya. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan 

kita agar menunaikan amanah dengan profesional dan sebaik mungkin. 

Allah Ta’ala berfirman, 

وا  اْْلََمانَاِت ِإََل أَْهِلَهاِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم أَْن تُ َؤدُّ  
“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan 

amanat kepada yang berhak” (An Nisaa: 58) 

II.10. Review Peneliti Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

N

o 

Judul penelitian Nama 

peneliti 

Variabel yang 

dipakai 

Hasil 

1. Pengaruh Sistem 

Pengendalian 

Internal terhadap 

Kualitas 

Laporan Keuangan 

studi kasus pada 

satuan kerja 

perangkat daerah 

pemerintah 

kabupaten 

lamongan 

Ahmad 

faishol 

(2016), 

 Variabel 

independen : 

Sistem 

penegendalian 

interna 

 Variabel 

dependen : 

Kualitas laporan 

keuangan  

 

sistem 

pengendalian intern 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas laporan 

keuangan 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten 

Lamongan. 
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2 Pengaruh 

Penerapan Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan dan 

Sistem 

Pengendalian Intern 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Yusuf 

Komarudin 

(2015) 

 Variabel 

independen : 

penerapan 

Standar 

akuntansi 

pemeritah (SAP) 

dan sistem 

pengendalian 

internal  

 Variabel 

dependen : 

Kualitas laporan 

keuangan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan 

sistem pengendalian 

internal berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kualitas Laporan  

Keuangan,  

3 Pengaruh 

penerapan 

standar 

akuntansi 

pemerintahan 

terhadap 

kualitas 

laporan 

keuangan 

pada skpd/od 

pemerintahan 

kota 

tasikmalaya 

Arif Ardi 

Kusumah, 

(2012) 

 Varisbel 

independen : 

Standar 

Akuntansi 

Pemerintah 

(SAP) 

 Variabel 

dependen : 

Kualitas laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah 

terdapat pengaruh 

signifikan antara 

penerapan standar 

akuntansi 

pemerintahan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

 

II.11. Pengembangan Hipotesis 

II.11.1. Dugaan sementara bahwa standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD pemerintah 

kabupaten Pasaman Barat. 

Penelitian Arif Ardi Kusumuah (2012) yang menyatakan bahwa 

penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu hipotesis dapat 

diajukan sebagai berikut: 

H1 :Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD kabupaten 

Pasaman Barat  (Y). 
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II.11.2. Dugaan sementara sistem pengendalian internal pemerintahan 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada pemerintah 

kabupaten Pasaman Barat. 

Penelitian yang dilakukan oleh ahmad faisol (2016) menyatakan 

bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu hipotesis dapat diajukan sebagai 

berikut: 

H2 :Penerapan Sistem Pengendalian Internal (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten 

Pasaman Barat (Y). 

II.11.3. Dugaan sementara, standar akuntansi pemerintah dan sistem 

pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan SKPD kabupaten Pasaman Barat. Hipotesis diajukan 

sebagai berikut: 

H3 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem 

Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan  

terhadap kualitas laporan keuangan SKPD kabupaten Pasaman 

Barat 

 


