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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENURUNAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Agency Theory 

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan agency theory  adalah 

suatu hubungan antara pihak prinsipal dan agen, dimana prinsipal adalah 

pihak yang memberikan mandat kepada pihak agen. Prinsipal 

mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen 

dimana hak dan kewajiban kedua belah pihak diuraikan dalam suatu 

perjanjian kerja yang saling menguntungkan. 

Zimmerman (1977) menyatakan bahwa masalah keagenan dapat 

terjadi pada semua organisasi termasuk organisasi pemerintahan. Pada 

sektor pemerintahan, agency problem terjadi antara pejabat pemerintah 

dan masyarakat. Pemerintahan sebagai pihak yang menyelenggarakan 

pelayanan publik memiliki informasi yang lebih banyak sehingga dapat 

membuat keputusan atau kebijakan yang mungkin hanya mementingkan 

pemerintah dan penguasa serta mengabaikan kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa terdapat adanya 

perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak 

selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Dengan adanya perbedaan 

kepentingan ini akan menimbulkan agency cost yang akibatnya pemerintah 

dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan 

penguasa serta mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 
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Untuk mengurangi konflik tersebut maka diperlukan monitoring oleh 

prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agent.  

Alat monitoring yang dibutuhkan untuk mengurangi konflik 

tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas 

serta pengungkapan informasi kepada publik. Laporan keuangan menjadi 

alat untuk menyampaikan informasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh 

agent. Informasi dalam laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan principal kepada 

agent. 

2. Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 telah dijelaskan 

mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan  yang merupakan 

ukuran normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah 

dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik tersebut terdiri 

dari : 

a. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi 

yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 

pengguna dengan serta dapat membatu pengguna dalam 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan  

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. 
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b. Andal 

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila Informasi 

dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 

diverifikasi. 

c. Dapat dibandingkan 

Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain tetapi masih dalam satu jenis 

entitas.  

d. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 

dipahami oleh penggunanya dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah 

yang dipahami oleh pengguna. 

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kompetensi SDM tidak lepas dari pengetahuan yang dimiliki, 

ketrampilan serta perilaku yang baik. Hutapea dan Thoha (2008), 

mengungkapkan bahwa tiga komponen utama pembentukan kompetensi 

yang terdiri dari pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan 

perilaku individu. Sukadana dan Mimba (2015) mengemukakan bahwa 

kualitas SDM memegang peranan penting dalam sebuah organisasi oleh 

karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun 

perencanaan dan penempatan SDM dibidang akuntansi pemerintahan 
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yang mana kualitas SDM tersebut dilihat dari kompetensi yang dimiliki 

oleh satuan kerja perangkat daerah. 

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) 

Teknologi informasi adalah suatu gambaran mengenai teknologi 

yang dapat membantu manusia dalam menghasilkan, berkomunikasi, 

menyimpan, memanipulasi, dan menyebarkan informasi (Arad, Hamed 

dan Hoda Arad, 2009). Perkembangan TI perlu dimanfaatkan oleh suatu 

organisasi tidak hanya organisasi bisnis saja tetapi juga organisasi sektor 

publik termasuk pemerintahan. Menurut PP RI Nomor 65 Tahun 2010, 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) memberi kemudahan dalam 

mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya 

yang menjadi informasi kepada masyarakat. SIKD dalam hal ini adalah 

pemanfaatan teknologi informasi. Apabila suatu organisasi 

memanfaatkan teknologi informasi maka akan mempermudah pegawai 

dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami.  

5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Penerapan standar akuntansi oleh pemerintahan berdasarkan PP No 

71 tahun 2010 tentang SAP. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual 

merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu (Usman et.al 

2014). Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, 

keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 
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2011:271). Standar Akuntansi yang digunakan dalam Pemerintahan 

adalah SAP Berbasis Akrual. Basis akrual adalah metode akuntansi yang 

mengakui pendapatan, beban, aset, utang , dan ekuitas dalam pelaporan 

financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran. 

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kompetensi SDM terdiri dari pengetahuan yang dimiliki, 

ketrampilan serta perilaku yang baik. SDM yang memiliki pengetahuan 

dibidang akuntansi akan mudah untuk menyusun laporan keuangan yang 

berkualitas. Hal ini karena SDM telah memiliki bekal ilmu yang dapat 

diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang benar dan sesuai 

dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.  

Penelitian mengenai kompetesi SDM, terutama dalam pengelolaan 

akuntansi pemerintah daerah kaitannya dengan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Indriasari dan 

Nahartyo (2008); Winidyaningrum dan Rahmawati (2010); Indriasih 

(2014); Sudiarianti et.al (2015); Nurillah dan Muid (2014). Penelitian-

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh 

positif terhadap kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian 
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Syarifudin (2014) bahwa kompetensi SDM, berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 

Menurut Surastiani dan Handayani (2015), SDM yang memahami 

dan berkompeten dalam akuntansi pemerintahan dan keuangan 

dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki 

SDM maka semakin tinggi pula kualitas LKPD. Berdasarkan uraian 

diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis: 

  H1: Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas 

LKSKPD. 

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

Dalam menerapkan standar akuntansi membutuhkan SDM yang 

memiliki kompetensi agar mengahasilkan output yang berkualitas sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku. Adanya SAP apabila tidak 

didukung dengan SDM yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan 

perilaku baik maka akan menjadi sia-sia karena SAP tidak dapat 

diterapkan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

kompetensi yang dimiliki seorang pegawai staf akuntansi maka akan 

dengan mudah juga untuk menerapkan SAP secara penuh. 

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi SDM terhadap 

penerapan SAP pernah dilakukan oleh Sudiarianti et.al (2015) yang 

menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif pada penerapan 
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SAP. Didukung oleh penelitian Sukadana dan Mimba (2015) yang hasil 

bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di SKPD kabupaten Tabanan, 

Gianyar, Badung, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali. Berdasarkan uraian 

diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis: 

   H2: Kompetenai SDM berpengaruh positif signifikan terhadap 

penerapan SAP 

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Dalam suatu pemerintahan pastinya terdapat transaksi yang 

kompleks sehingga perlu memanfaatkan TI sehingga dapat 

mempermudah sistem pengolahan data transaksi dan penyusunan laporan 

keuangan. Pemanfaatan TI juga dapat meminimalisasi berbagai 

kesalahan pengolahan data, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan 

akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu  

menyajikan LKSKPD yang andal.  

Penelitian mengenai pemanfaatan TI terhadap kualitas LKPD 

pernah dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) dan Indriasari dan 

Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh 

positif terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis: 

                H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kualitas LKSKPD.  
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4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan TI meliputi pengolahan data, 

pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara 

elektronik. Pegawai keuangan yang memanfaatkan TI yaitu sistem 

komputerisasi dalam mengolah data transaksi untuk penyajian laporan 

keuangan dengan berpedoman standar akuntansi akan mempermudah 

dalam proses pengolahan datanya. Hal ini karena software komputerisasi 

dapat menggunakan softawe SAP yang berbasis akrual, oleh karena itu 

adanya teknologi informasi yang semakin modern maka semakin 

mempermudah penerapan standar akuntansi dalam menyusun laporan 

keuangan.  

Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila suatu organisasi 

memanfaatkan TI dengan sistem standar akuntansi yang berlaku secara 

maksimal maka dapat menerapkan standar akuntansi secara penuh dalam 

hal mengolah transaksi hingga dapat disajikan kepada penggunanya 

dalam bentuk suatu laporan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis: 

   H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap    Penerapan SAP.  
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5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan 

Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi 

dalam pelaporan keuangan (Mardiasmo 2002). Konsistensi dalam 

menerapkan metode akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan 

yang dapat dibandingkan, hal ini sesuai dengan karakteristik laporan 

keuangan dalan SAP. Suatu laporan keuangan apabila disusun tanpa 

pedoman maka hasilnya tidak dapat akurat karena dimungkinkan 

penggunaan metode akuntansi yang digunakan tidak konsisten, sehingga 

laporan keuangan yang disajikan tidak dapat digunakan sebagai bahan 

pengambilan keputusan oleh penggunanya.  

Hasil penelitian Adhi dan Suhardjo (2013); Susilawati dan Riana 

(2014); Sudiarianti et.al (2015); Nugraheni dan Subaweh (2008); Azlim 

et.al (2012) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis: 

H5: Penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

LKSKPD. 
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6. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan 

Laporan keuangan akan berkualitas apabila disusun oleh SDM 

yang berkompeten dalam bidang akuntansi. Tetapi tidak hanya 

membutuhkan SDM, LKSKPD perlu disusun sesuai dengan pedoman 

yang berlaku dalam hal ini adalah SAP. Dalam SAP mengatur prinsip-

prinsip akuntansi dan tata cara menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintahan. Hal ini akan mempermudah penyusunan laporan 

keuangan yang berkualitas karena laporan keuangan telah mencerminkan 

karakteristik pelaporan yang tercantum dalam SAP. 

Dalam penelitian Sudiarianti et.al (2015) menyatakan bahwa 

kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keungan 

pemkab Tabanan melalui penerapan SAP. Didukung dengan penelitian 

Irwan (2011) bahwa dalam menyusun LKPD yang berkualitas 

memerlukan keahlian SDM yang berkaitan dengan penerapan SAP yang 

meliputi pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip-prinsip 

penyusunan laporan konsolidasi, investasi, pengakuan dan penghapusan 

asset berwujud dan tidak berwujud, kontrak konstruksi, kebijakan 

kapitalisasi pengeluaran, kemitraan dengan pihak ketiga, biaya penelitian 

dan pengembangan, perhitungan persediaan, serta perhitungan dana 

cadangan. 
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Untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal 

dibutuhkan konsistensi dalam hal penggunaan metode yang sama untuk 

beberapa periode akuntansi secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar 

laporan keuangan dapat dibandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. 

Dalam menyusun laporan keuangan seseorang dituntut agar menyajikan 

laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya, hal ini dapat 

terwujud apabila SDM menyusun laporannya dengan berpedoman pada 

SAP yang berlaku sehingga dapat memenuhi karakteristik laporan 

keuangan yang berkualitas. 

Dapat disimpulkan bahwa jika SDM yang berkompeten telah 

dimiliki tetapi tidak ada standar akuntansi sebagai pedoman dalam 

penyajian laporan keuangan maka laporan keuangan yang disajikan tidak 

akurat atau dapat dikatakan tidak berkualitas. Berdasarkan uraian diatas, 

maka peneliti mengajukan hipotesis: 

H6: Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas 

LKSKPD melalui Penerapan SAP 

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan  

Rahadi (2007) menyatakan bahwa penggunaan TI bermanfaat bagi 

seseorang untuk menghemat waktu dan tenaga dalam menyelesaikan 

kewajibannya. Dengan adanya fasilitas sistem informasi akuntansi yang 

dirancang khusus untuk penyusunan laporan keuangan mulai dari 
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pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua 

telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mempermudah 

serta menghemat waktu dan tenaga untuk menyusun laporan keuangan 

dengan berpedoman pada standar akuntansi. 

Penelitian Indriasari et.al (2008), Winidyaningrum et.al (2010), 

Mustafa et.al (2010), Rosalin et.al (2011) dan Hullah et.al (2012) 

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 

terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. 

Selain keterandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan juga harus 

berpedoman pada standar akuntansi dengan menerapkan metode 

akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun agar laporan keuangan 

tersebut dapat dibandingkan. Oleh sebab itu, penyusunan laporan 

keuangan dengan memanfaatkan TI juga harus menerapkan SAP agar 

menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan 

dan dapat dipahami oleh penggunanya.  

Didukung dengan hasil penelitian Wansyah et.al (2012) 

menyatakan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh terhadap nilai informasi 

pelaporan keuangan SKPD. Nilai informasi sebagai tolak ukur atas 

kualitas laporan keuangan, karena laporan keuangan yang berkualitas 

adalah laporan keuangan yang memiliki nilai sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, semua organisasi termasuk 

pemerintahan yang memanfaatkan TI secara maksimal akan mudah 

dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, serta 
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akan menjadi andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan 

jika menyusun laporan keuangan dengan berpedoman pada SAP. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis: 

   H7: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kualitas LKSKPD melalui Penerapan SAP 

C. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

  

  

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: Dikembangkan oleh Peneliti Tahun 2016  
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