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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

1. Stewardship Teory 

Teori Stewardship didefinisikan sebagai situasi dimana manajer 

tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan 

keinginan prinsipal (Raharjo, 2007). Teori Stewardship mempunyai akar 

psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana 

manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. teori 

stewardship berfokus intrinsik tidak mudah untuk dinilai/diukur. Reward 

ini termasuk kesempatan untuk tumbuh, prestasi, keanggotaan dan 

aktualisasi diri. Bawahan dalam hubungan stewardship memperkuat 

faktor instrinsik, reward yang tidak nyata dan motivasi untuk bekerja 

keras dalam organisasi (Donaldson &Davis, 1989, 1991) dalam Raharjo 

(2007). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori stewardship, 

dimana pemerintah sebagai steward dan masyarakat sebagai principal. 

Steward menjalankan tugasnya untuk kepentingan organisasi bukan 

kepentingan pribadi, sehingga dalam melakukan publikasi laporan 

keuangan merupakan bentuk tanggung jawab steward dalam menjalankan 

amanah dari pihak principal. Menurut Raharjo (2007), Teori stewardship 

mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan organisasi dengan 
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kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan 

kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan 

demikian fungsi utilitas akan maksimal. 

Ada perbedaan yang mendasar antara teori stewardship dan teori 

agensi. Dimana menurut Raharjo (2007) Teori Agensi adalah 

kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu 

tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori agensi terfokus pada dua 

individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan 

responsibility desicion making kepada agen. Baik prinsipal maupun agen 

diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional yang 

sematamata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan 

membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. 

Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah 

perjanjian kerja yang saling menguntungkan. Sedangkan dalam teori 

stewardship, manajer cenderung berusaha memberikan manfaat 

maksimal pada organsasi dibanding mementingkan tujuannya sendiri. 

Jensen & Meckling (1976) dalam Raharjo (2007) menjelaskan 

teori organisasi dan kebijaksanaan perusahaan sangat dipengaruhi teori 

agensi yang menggambarkan top manajer sebagai agen dalam suatu 

perusahaan, dimana manajer ini mempunyai kepentingan yang berbeda 

dengan pemilik, tetapi sama-sama berusaha memaksimalkan 

kepuasannya masing masing. Dalam teori Agensi fokus ekstrinsik adalah 

nyata sebagai komoditas yang dapat dipertukarkan, terukur dengan harga 
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pasar. Faktor intrinsiknya merupakan bentuk dasar dari sistem imbalan 

yang digambarkan sebagai mekanisme kontrol teori agensi. 

2. Konsep Akuntabilitas 

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan 

keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup 

penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah 

(LAN dan BPKP, 2003). 

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) 

merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur 

apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana 

dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam 

perkembanganya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk 

melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program (Rahmanurrasjid, 2008). 

Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi 

dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu 

menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka 

kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka 

melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006 dalam Sande, 2013). 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses 

pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

penata usahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-

benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
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dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai 

bahan evaluasi tahun berikutnya (Sande, 2013). Ada beberapa instrumen 

penting dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diantaranya 

anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, 

laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang 

disiapkan oleh steward. karena masyarakat berhak atas informasi 

keuangan tersebut agar masyakat dapat percaya bahwa amanat yang 

diberikannya dijalankan dengan baik oleh pihak steward yaitu 

pemerintah. 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), 

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah terebut. 

3. Pemerintah Daerah di Indonesia 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 

daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini telah 

dijelaskan  dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Pemerintah daerah biasanya disebut sebagai kepala daerah untuk 
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pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, 

masing-masing ialah gubernur, walikota, dan bupati (Sinaga, 2011). Jadi 

setiap pemerintahan memilki tugas masing-masing yang pada akhirnya 

akan dilaporkan hasil dari kegiatan kepada pemerintah pusat. 

Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Satiap provinsi memiliki beberapa kabupaten dan 

setiap kabupaten memiliki beberapa kecamatan, dan setiap daerah 

tersebut telah diatur dalam undang-undang pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui 

pemilihan langsung kepala daerah (pilkada).  

Prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah sekarang ini, 

yakni semenjak UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

diberlakukan, lebih menggambarkan pelaksanaan demokrasi. Pilkada 

dilaksanakan secara langsung, terbuka kemungkinan bagi calon 

independen/nonparpol untuk maju melalui partai politik 

(parpol)/gabungan parpol, dan proses penyaringan bakal calon 
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dilaksanakan secara terbuka dengan mewajibkan tiap parpol/gabungan 

parpol mengumunkan proses dan hasil penyaringan kepada masyarakat. 

4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan manyatakan 

bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai 

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja 

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 

daya. Para pengguna yang dimaksud adalah masyarakat, investor, 

lembaga legislatif serta pemerintah. Secara spesifik, tujuan pelaporan 

keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna 

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas 

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah 

b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah 
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c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan 

sumber daya ekonomi 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya 

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan 

keuangan pokok adalah: 

a. Laporan realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan 

keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan 

terhadap APBN/APBD, yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi 

Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi 

Anggaran menyajikan sekurang kurangnya unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1) Pendapatan 
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2) Belanja 

3) Transfer 

4) Surplus/defisit 

5) Pembiayaan 

6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara 

komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 

1) Saldo Anggaran Lebih awal 

2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 

3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan 

4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan  

5) Lain-lain 

6) Saldo Anggaran Lebih Akhir. 

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian 

lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

c. Neraca  

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas 

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 

tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam 

aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya 

menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.  
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Setiap entitas pelaporan 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. Dalam 

neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 

1) kas dan setara kas 

2)  Investasi jangka pendek 

3) Piutang pajak dan bukan pajak 

4) Persediaan 

5) Investasi jangka panjang 

6) Aset tetap 

7) Kewajiban jangka pendek 

8) Kewajiban jangka panjang 

9) Ekuitas dana. 

d. Laporan Arus kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode 

akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus 

masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, 

investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. 
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e. Laporan Oprasional  

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya 

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola 

oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan finansial 

mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai 

berikut: 

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional 

2) Beban dari kegiatan operasional  

3) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada 

4) Pos luar biasa, bila ada 

5) Surplus/defisit-LO. 

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam 

laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika 

diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas 

pelaporan. Dalam 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 fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar 

pertimbangan tertentu. 
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f. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan 

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang 

kurangnya pos-pos: 

1) Ekuitas awal 

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, 

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan 

oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 

mendasar 

4) Ekuitas akhir 

g. Catatan atas laporan keuangan  

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif 

atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan 

Perubahan Ekuitas, Neraca, dan laporan Arus Kas. Catatan atas 

Laporan Keuangan juga mencakup informasi entang kebijakan 

akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain 

yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam tandar 

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan 
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untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan 

atas Laporan Keuangan mengungkapkan sebagai berikut:  

1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan 

Entitas Akuntansi 

2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan 

ekonomi makro 

3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun 

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target 

4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 

dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya 

5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang 

disajikan pada lembar muka laporan keuangan 

6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan 

7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 

yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar 

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk  pula 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi 
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yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan 

serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk 

penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban 

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 

5. Publikasi Laporan Keuangan Pemda di Website  

Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan 

pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus 

kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Publikasi laporan keuangan pemda melalui internet adalah salah 

satu bentuk pengungkapan secara sukarela yang merupakan perwujudan 

dari pelaksanaan e-government (Trisnawati dan Ahcmad, 2014). Dengan 

melakukan publikasi melalui internet maka pengguna laporan keuangan 

akan lebih mudah untuk mengakses laporang keuang tersebut. 

Kemudahan dalam mengakses laporan keuang tersebut membuat para 

pengguna laporan keuang tersebut dapat mengevaluasi dan mengawasi 

kinerja pemerintah, hal ini akan mendorong pemerintah untuk melakukan 

transparasi kepada masyarakat. 
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B. Pengembangan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu 

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Publikasian Informasi 

Keuangan Pemerintah Daerah di Website 

Penelitian Trisnawati dan Achmad (2014), ukuran pemerintah 

terbukti berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda di 

website. hasil ini juga didukung dengan penelitian Puspita dan Martani 

(2012). Karena pemerintah yang memiliki ukuran yang besar akan 

melakukan pengungkapan konten informasi, presentasi website, dan rata-

rata pengungkapan konten dan presentasi yang tinggi dalam website 

Pemda.  

Sedangkan hasil Afriyansyah (2013), hasil menunjukkan pelaporan 

keuangan pemda melalui internet tidak dipengaruhi oleh ukuran 

pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian 

Setyaningrum dan Syafitri (2012)  yang menunjukkan hasil Ukuran pemda 

yang semakin besar tidak mendorong Pemda untuk semakin meningkatkan 

tingkat pengungkapan laporan keuangannya.Ukuran pemerintah yang 

besar dan dengan jumlah kekayaan yang banyak dan pemerintah juga 

dituntut untuk melakukan publikasi informasi keuangan dengan cepat dan 

transparan, sehingga internet menjadi salah satu alat yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemda dalam mempublikasian informasi keuangan. 

Dari uraian diatas maka hipotesisnya sebagi berikut:  
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H1: ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap publikasi 

informasi keuangan pemerintah daerah di website 

 

2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Publikasi Informasi Keuangan 

Pemerintah Daerah di Website 

Jumlah penduduk yang banyak akan lebih mendorong pemerintah 

untuk melakukan publikasi informasi keuangan pemda dibandingkan 

dengan jumlah penduduk yang sedikit. Penelitian Piotrowski dan Bertelli 

(2010) dalam Andriani (2015), menemukan bahwa jumlah penduduk yang 

semakin besar akan meningkatkan permintaan terhadap transparansi 

publik. Hasil dari penelitian Andriani (2015) menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengungkapan informasi non keuangan dalam website Pemda. Hasil ini 

juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) 

yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah dengan size yang besar 

memiliki birokrasi yang lebih kompleks, sehingga pengawasan terhadap 

pengelolaan aset pemerintah daerah lebih sulit jika dibandingkan dengan 

pemerintah daerah yang kecil. 

Namun dalam penelitian Hilmi dan Martani (2009) bahwa jumlah 

penduduk berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat 

pengungkapan. Daerah dengan penduduk besar didominasi dengan daerah 

perkotaan. Kompleksitas ini tidak menghambat tingkat pengungkapan 

tetapi bahkan meningkatkan tingkat pengungkapan. 
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 Tujuan pembuatan laporan keuangan pemerintah adalah untuk 

penggunanya, salah satu pengguna laporan keuangan adalah masyarakat 

atau penduduk suatu daerah. Jika disuatu daerah memiliki jumlah 

penduduk yang relatif banyak maka akan banyak juga yang membutuhkan 

laporan keuangan pemerintah daerah di suatu tempat. Dengan demikian 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah dituntut untuk lebih 

transparan dalam pengungkapan laporan keuangan dan cepat. Salah satu 

alat untuk melakukan publikasian informasi keuangan yang cepat dan 

mudah untuk mengetahui informasi keuangan pemerintah adalah internet. 

Berdasarkan teori diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap publikasi 

informasi keuangan pemda di website. 

 

3. Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap Publikasian Informasi 

Keuangan Pemerintah Daerah di Website.  

Banyak penduduk memiliki sikap positif terhadap proyek-proyek 

publik yang membutuhkan investasi, karena mereka memahami bahwa 

proyek ini akan meningkatkan kondisi hidup mereka (Afriyansyah, 2012). 

Oleh karena itu sikap masyarakat yang selalu berpikir positif terhadap 

proyek pemerintah ini akan meningkatkan tingkat investasi pada daerah 

tersebut, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada daerah tersebut 

selalu mendukung setiap proyek pemerintah karena mereka mengetahui 

bahwa proyek tersebut akan meningkatkan perekonomian daerah mereka 



26 
 

 

dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan perekonomian hidup 

mereka.  

Penelitian Afriyansyah (2012) tingkat investasi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di 

internet oleh pemerintah daerah. Dengan pemerintah melakukan 

transparasi laporan keuangan dan memberikan informasi di website pemda  

tentang proyek-proyek pemerintah akan mendorong masyarakat untuk 

melakukan investasi terhadap proyek tersebut. Berdasarkan teori diatas 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: tingkat investasi berpengaruh positif terhadap publikasi informasi 

keuangan pemerintah daerah di website. 

 

4. Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Publikasi Informasi 

Keuangan Pemerintah Daerah di Website 

Tingkat kemandirian disuatu daerah ditunjukan dengan pendapatan 

asli daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran oprasional 

guna mewujudkan pembangunan dan pelayanan daerah. Jika suatu daerah 

telah mampu membiayai kegiatan daerah ini menunjukkan bahwa kinerja 

pemerintah daerah baik. Pemda yang memiliki performa yang buruk akan 

menghindari pengungkapan sukarela (seperti dalam bentuk voluntary 

internet-based disclosure) dan akan lebih memilih untuk membatasi akses 

informasi untuk masyarakat (Craven & Marston, 1999) dalam Puspita dan 

Martani (2012).  
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Peneliti Rora dan Martani (2012) menemukan bahwa PAD tidak 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan di website pemerintah daerah. 

Suatu pemda yang memiliki kinerja tinggi tidak secara otomatis akan 

melakukan pengungkapan konten informasi yang tinggi, memiliki 

presentasi website yang juga tinggi, dan tidak secara otomatis akan 

melakukan pengungkapan rata-rata konten dan presentasi yang tinggi pada 

website Pemda. Hasil ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh 

Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menunjukkan bahwa Variabel 

rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan Pemda kabupaten/kota di 

Indonesia. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) 

menemukan hasil bahwa Rasio Kemandirian berpengaruh positif terhadap 

ketersedian informasi pada situs resmi pemerintah daerah. Tingginya 

tingkat kemandirian daerah akan mendorong pemerintah untuk melakukan 

tranparasi informasi keuangan pemda. Berdasarkan teori diatas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap publikasi 

informasi keuangan pemerintah daerah di website 
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5. Pengaruh Pendapat Perkapita Terhadap Publikasian Informasi 

Keuangan Pemerintah daerah di Website 

Pendapatan perkapita ini digambarkan dengan tingkat 

kesejahteraan masyakat, karena dengan msyarakat yang produktif maka 

pendapatan perkapita pada masyarakat akan lebih tinggi. Masyarakat 

dengan pendapatan perkapita yang tinggi akan memanfaatkan teknologi 

semaksimal mungkin, tak terkecuali internet. Perkembangan tekonologi 

informasi pun semakin pesat, sehingga mendorong pemerintah ikut 

berperan aktif dalam teknologi tersebut salah satu contohnya yaitu dengan 

pelaporan keuangan daerahnya melalui internet (Hudoyo dan Mahmud 

2014). 

Berdasarkan penelitiana Hudoyo dan Mahmud (2014)  

menunjukkan hasil pendapatan per kapita berpengaruh terhadap pelaporan 

keuangan di internet oleh pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang 

tinggi akan menambah jumlah pengungkapan laporan keuanngannya di 

internet.   

Namun berdasarkan penelitian Medina (2012) bahwa pendapatan 

perkapita berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan di situs. 

Kerena tingginya pendapatan perkapita tidak secara langsung memberikan 

dampak bahwa penduduk membutuhkan informasi keuangan yang 

dikeluarkan pemerintah daerah pada situsnya ( Medina, 2012). 
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Jika kesejahteraan disuatu daerah baik cenderung pola pikir 

masyarakat lebih maju, situasi ini akan mendorong pemerintah dalam 

melakukan pempublikasian informasi keuangan pemda melalui internet. 

Berdasarkan teori diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5: pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap publikasi 

informasi keuangan pemerintah daerah di website. 

 

C. Model Penelitian  

Publikasi informasi keuangan pemda melalui internet merupakan 

bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dengan biaya yang murah dan 

cepat. Akan tetapi tidak semua pemda mau melakukan dan memanfaatkan 

internet untuk mempublikasikan informasi keuangan pemda melalui internet. 

Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap publikasi 

informasi keuangan pemda adalah ukuran pemerintah, jumlah penduduk, 

tingkat investasi, tingkat pendidikan, dan dari sektor kesejahteraan 

masyarakat dilihat dari pendapatan perkapita.  
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