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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk, ukuran pemerintah 

daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap pengungkapan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah membutuhkan kajian teori sebagai berikut : 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Dalam Teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan 

kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (principal) 

memberikan/mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada 

pihak lain (agent) untuk melakukan pengambilan keputusan. Agency 

problem muncul ketika principal  mendelegasikan kewenangan 

pengembalian keputusan kepada agent (Zimmerman 1977). Hubungan 

keagenan ini menimbulkan permasalahan, yaitu adanya informasi 

asimetris, dimana salah satu pihak mempunya informasi yang lebih banyak 

dari pada pihak lainnya. 

(Zimmerman 1977) mengatakan bahwa masalah keagenan terjadi 

pada semua organisasi. Pada sektor pemerintah, agency problem terjadi 

antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai principal dan 

para pemilih (masyarakat) sebagai agent. Pejabat pemerintah sebagai 

pihak yang memegang informasi lebih banyak akan cenderung 
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memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan masyarakat, 

sehingga terkadang masyarakat menerima informasi yang tidak sesuai 

dengan kenyataan yang sebenarnya. Untuk mengurangi masalah tersebut, 

upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menyajikan laporan 

keuangan secara transparan dan akuntabel (Setyaningrum dan Syafitri, 

2012). 

2. Teori Stakeholder  

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus 

memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan 

suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan 

stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghazali dan Chariri, 2007). Gray 

Kouhi dan Adams (1994) dalam Ghozali dan Chairi (2007) mengatakan 

bahwa. 

“Kelangsungan hidup perusahaan tergantungpada dukungan 

stakeholder dan dukungan itu harus dicari sehingga aktivitas perusahaan 

adalah mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin 

besar usaha perusahaan untuk beradaptasi”. 

Setiap stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi 

mengenai pengaruh stakeholder terhadap organisasi, sekalipun stakeholder 

memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut ataupun stakeholder 

tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kelangsungan 

organisasi (Deegan, 2000). Sehubungan dengan “hak atas informasi”, 
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Gray, Owen, dan Adams (1996) dalam Deegan (2000) membuat 

accountabilitiy model, yang menganggap pelaporan (reporting) lebih 

sebagai pertanggung jawaban dibanding wujud pemenuhan tuntutan. 

Dengan kata lain, tiap pihak dalam lingkungan organisasi memiliki hak 

untuk diinformasikan mengenai operasi organisasi. 

Hal yang sama juga berlaku pada pemerintah daerah. Pelaporan 

keuangan secara sukarela dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi stakeholder. Pemerintah daerah dapat melakukan pelaporan keuangan 

secara sukarela sebagai upaya mendapatkan dukungan dari stakeholder. 

Apakah stakeholde rmendukung pemerintah daerah, maka aktivitas 

pemerintah daerah dapat berjalan lebih baik (Sinaga, 2011). 

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2004 juga menyebutkan arti penting SAP. Undang-Undang 

otonomi yang terbaru, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah juga menyajikan pelaporan keuangan Pemerintah 

Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar 

akuntansi pemerintah sangat dibutuhkan sebagai pedoman pelaporan 

keuangan dalam pemerintah. Dengan demikian, pada tanggal 13 Juni 

2015, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).  
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SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas 

pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan 

SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai 

peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan 

SAP. Standar akuntansi pemerintah diterapkan dilingkungan 

pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan satuan 

organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut 

perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan 

laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan 

secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. 

Laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah : 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

 Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan 

pemerintah pusat atau daerah yang menunjukan ketaatan terhadap 

APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, 

alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh 

pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur 

yang harus disajikan dalam laporan realisasi anggaran sekurang-

kurangnya terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, 

pembiayaan dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. 
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b. Neraca 

 Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup 

oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 

c. Laporan Arus Kas 

 Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 

aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan 

transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, 

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama 

periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

 Catatan atas laporan keuangan meliputi meliputi penjelasan naratif 

atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, 

neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga 

mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh 

entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan 

untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian 

laporan keuangan secara wajar (Standar Akuntansi Pemerintahan RI 

No. 24 Tahun 2005). 
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4. Pengungkapan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengungkapan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai 

sebuah entitas pelayanan publik, pemerintah daerah perlu 

mempertanggungjawabkan anggaran kinerjanya (Rachmawati, 2014). 

Sedangkan yang dimaksud dengan entitas pelaporan menurut PP Nomor 

71 Tahun 2010, adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan prundang-undangan 

wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan 

yang bertujuan umum, yang terdiri dari : 

a. Pemerintah pusat 

b. Pemerintah daerah 

c. Masing-masing kmentrian negara atau lembaga dilingkungan 

pemerintah pusat 

d. Satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi 

lannya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud 

wajib menyajikan laporan keuangan. 

Setiap entitas berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang 

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan tersetruktur pada suatu periode pelaporan keuangan untuk 

kepentingan : 
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1) Akuntabilitas  

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

2) Manajemen  

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga 

memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas 

seluruh aset, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan 

masyarakat. 

3) Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 

perundang-undangan. 

4) Keseimbangan Antar Generasi (intergeneration equity) 

 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh 

pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang 

diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut 

(Standar Akuntansi Pemerintahan RI No. 24 Tahun 2005). 
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Menurut Suwardjono (2005) pelaporan keuangan adalah struktur 

dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi 

keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik 

dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam Statement 

Offinancial Accounting Concepts mengartikan pelaporan keuangan 

sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala 

kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak 

terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui pernyataan keuangan 

(Ariesta, 2013). 

 Pelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 

menilaiakuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, 

sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan 

keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan 

sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan sisa lebih/kurang 

pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/devisit laporan 

operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas 

pelaporan. 

 Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah 

untuk menjadi akuntabel secara publik. Untuk pelaporan keuangan 

kepada masyarakat, hanya dilakukan secara sukarela. Akan tetapi, 

dengan keluarnya undang-undang No.14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik yang mengatur bahwa pejabat publik 
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harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi 

kepada pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah 

melaporkan hasil kinerja keuangan kepada masyarakat sebagai bentuk 

tanggung jawab sosial dan transparansi informasi. 

 Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi 

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan 

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik 

dengan : 

a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh 

sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang 

ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 

c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi 

yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil 

yang telah dicapai. 

d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan 

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 

e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi 

entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal 

dari penguatan pajak dan pinjaman. 
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f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai 

akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, pelaporan keuangan 

menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana 

cadangan, pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu 

kas entitas pelaporan. 

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, 

antara lain : 

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang 

mengatur keuangan negara. 

2) Undang-undang dibidang keuangan negara 

3) Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. 

4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah 

daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. 

5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

6) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan pendapatan dan 

belanja negara/daerah. 

7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 

keuangan pusat dan daerah. (Standar Akuntansi Pemerintahan RI 

No. 24 Tahun 2005). 
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5. Jumlah penduduk 

 Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat (2) Penduduk adalah warga 

negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat 

tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata 

pencaharian tetap di daerah  itu serta tercatat secara sah berdasarkan 

peraturan yang berlaku didaerah tersebut. Pencatatan atau pengkategorian 

seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah 

ditetapkan. 

  Jumlah penduduk merupakan sebuah pengukuran yang 

menggambarkan kompleksitas suatu daerah. Artinya semakin tinggi 

jumlah penduduk suatu daerah maka semakin kompleks pemerintah 

tersebut sehingga semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi 

yang dilakukan.UU No. 33 Tahun 2004 pasal 28 bahwa besarnya 

penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan pelayanan 

publik disetiap daerah. Maka, semakin banyak jumlah penduduk suatu 

daerah semakin tinggi pula dorongan untuk melakukan pengungkapan 

mengingat fungsi pemerintah sebagai abdi masyarakat (Hendriyani dan 

Tahar, 2015). 

6. Ukuran Pemerintah Daerah 

  Menurut Fitriani (2001) menjelaskan ada tiga alternatif yang 

dipakai untuk mengukur ukuran pemerintah daerah, yaitu aset, penjualan 

bersih, dan kapitalisasi pasar. Menurut Kusumawardani (2012), 
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Setyaningrum dan Febriani (2012) bahwa ukuran pemerintah daerah dapat 

dilihat dari total aset yang dimiliki. Karena aset menunjukan sumber daya 

ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan 

diharapkan dapat diperoleh. 

7. Kekayaan Daerah 

Menurut peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 2011 

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh 

pemerintah daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak 

serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Obyek retribusi pemakaian 

kekayaan daerah adalah setiap pelayanan penggunaan dan pemakaian 

kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah yang 

meliputi : 

a. Penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan tanah; 

b. Pemakaian gedung dan/atau aula; 

c. Pemakaian asrama dan/atau kamar; 

d. Pemakaian kendaraan; 

e. Pemakaian alat laboratorium, alat berat/alat besar dan peralatan 

bengkel. 

Dikecualikan dari pengertian Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengibah fungsi dari tanah 

tersebut. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah. Retribusi 

Pengaruh Jumlah Penduduk...  Miftahul Rozak,  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



23 
 

Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi Jasa Usaha. Tingkat 

penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka 

waktu pemakaian kekayaan daerah. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya 

perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin yang 

berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum 

yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh 

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima 

oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan 

orientasi pada harga pasar. Struktur dan besarnya retribusi pemakaian 

kekayaan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan 

daerah ini. Besarnya tarif retribusi dikenakan sesuai  klasifikasi obyek 

retribusi yang sejenis, terhadap penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 

aset-aset yang diberdayakan dilakukan dengan kerjasama/kontrak atau 

dengan cara lainnya, tarif ditentukam sesuai kesepakatan dengan 

memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam perjanjian. 

Perjanjian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh SKPD yang 

membidangi pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

8. Belanja Daerah 

  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh 

Pengaruh Jumlah Penduduk...  Miftahul Rozak,  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



24 
 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang 

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 

(Pemendagri No. 37 Tahun 2014). Analisis belanja daerah sangat penting 

dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan 

APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (Lontan dan Pangerapan, 

2016). 

  Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 

1 ayat (16) Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui 

sebagaipengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

yangbersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

Provinsi/Kabupaten/Kota. PSAP No. 2 Paragraf 7, mengatur bahwa 

belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode 

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh pemerintah. Menurut UU 33 Tahun 2004 Belanja Daerah 

adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

  Menurut Afiah 2009 Belanja Daerah diklasifikasikan menurut : 
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a. Fungsi  

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada 

fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat.  

b. Organisasi  

Klasifikasi belanja menurut organisasi pemerintahan daerah seperti 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan 

dan Kelurahan. 

c. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja 

Belanja pada setiap satuan perangkat daerah (SKPD) diklasifikasikan 

berdasarkan kelompok belanja yaitu : belanja langsung, belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak 

langsung. 

Dalam peraturan menteri dalam negri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan 

berdasarkan dua kelompok belanja yaitu: 

1) Belanja langsung 

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi 

menjadi tiga jenis belanja yang terdiri dari :  
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a) Belanja pegawai (honorarium/upah), digunakan untuk pengeluaran 

honorarium/upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

pemerintah daerah. 

b) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 

bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintah daerah. 

c) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan. 

2) Belanja tidak langsung 

Merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu 

tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah 

secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap dan/atau kewajiban 

untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlukan secara 

periodik. Kelompok belanja tidaklangsung dibagi menurut jenis 

belanjanya yang terdiri atas: 

a) Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji 

dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

b) Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga 

utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal 
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outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

c) Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya 

produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan 

produk atau jasa pelayanan umum masyarakat agar harga jual 

produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat 

banyak. 

d) Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah 

dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat/perorangan yang 

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 

e) Bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

f) Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil 

yang bersumber dari pendanaan teknis sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

g) Belanja keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan 

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah desa dan 

pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau 

peningkatan kemampuan keuangan. 

h) Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang 

bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan sebelumnya, termasuk 
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pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya yang telah ditutup. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Padapenelitian ini penulis mengambil referensi dari beberapa 

penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah penelitian 

sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi dan 

bahan acuan antara lain : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

 

1 Dyah 

Setyaningru

m Febriyani 

Syafitri 

(2012) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Pemerintah  

Daerah 

Terhadap 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Independen : 

Ukuran Pemda, 

Ukuran 

Legislatif 

(DPRD), Umur 

Administratif 

Pemda, 

Kekayaan 

Pemda, 

Diferensiasi 

Fungsional, 

Spesialisasi 

Pekerjaan, Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah, 

Intergovernment

al Revenue,  

 

Variabel 

Dependen : 

Tingkat 

Pengungkapan 

Wajib 

LKPD. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

ukuran legislatif, 

umur administratif 

pemda, 

kekayaan pemda, 

dan 

intergovernmental 

revenueberpengaru

h positif terhadap 

tingkat 

pengungkapan 

wajib 

LKPD. Sedangkan 

ukuran Pemda, 

diferensiasi 

fungsional, 

spesialisasi 

pekerjaan, 

pembiayaan utang, 

dan rasio 

kemandirian 

keuangan daerah 

tidak berpengaruh 

positif terhadap 

tingkat 
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 pengungkapan 

wajib 

LKPD. 

2 Ririn 

Hendriyani 

dan Arifin 

Tahar 

(2015)  

Analisi Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Provinsi di 

Indonesia  

Variabel 

Independen : 

Tingkat 

Ketergantungan, 

Pendapatan Asli 

Daerah, Belanja 

Modal, Jumlah 

Penduduk, 

Temuan Audit 

 

 

Variabel 

Dependen : 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Provinsi di 

Indonesia 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

belanja modal, 

jumlah penduduk 

berpengaruh positif 

terhadap LKPD. 

Sedangkan tingkat 

ketergantungan, 

pendapatan asli 

daerah dan temuan 

audit tidak 

berpengaruh 

terhadap LKPD. 

 

3 Kadek Aris 

Dwi 

Pratama,  

Desak 

Nyoman Sri 

Werastuti, 

Edy Sujana 

(2015) 

Pengaruh 

Kompleksitas 

Pemerintah 

Daerah, 

Kekayaan 

Daerah, 

Pemerintah 

Daerah, Dan 

Belanja 

Daerah 

Terhadap 

Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Variabel 

Independen : 

Kompleksitas 

Pemerintah 

Daerah, 

Kekayaan 

Daerah, 

Pemerintah 

Daerah, Dan 

Belanja Daerah 

 

Variabel 

Dependen : 

Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kompleksitas 

pemerintah 

daerahkekayaan 

daerahukuran 

pemerintah daerah 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap pelaporan 

keuangan 

pemerintah daerah. 

Sedangkan belanja 

daerah berpengaruh 

positif terhadap 

pelaporan 

keuangan 

pemerintah daerah. 
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4 Mya Dewi 

Trisnawati 

dan 

Komarudin 

Achmad 

(2014) 

Determinasi 

Publikasi 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Melalui 

Internet 

Variabel 

Independen : 

Kompetisi 

politik, 

pembiayaan 

utang (laverage), 

tipe pemerintah 

daerah, opini 

audit, kekayaan 

pemerintah 

daerah. 

 

Variabel 

Dependen : 

Pelaporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah melalui 

internet 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kompetisi politik, 

ukuran pemda, 

leverage, kekayaan 

pemda berpengaruh  

terhadap publikasi 

laporan keuangan 

pemda melalui 

internet.  

Sedangkan tipe 

pemerintah daerah 

dan opini audit 

tidak berpengaruh  

terhadap publikasi 

laporan keuangan 

pemda melalui 

internet. 

5 Amirudin 

Zul Hilmi 

dan  Dwi 

Martani 

(2015) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Tingkat 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Provinsi  

Variabel 

Independen : 

Kekayaan 

Daerah Tingkat 

Ketergantungan 

Total Aset 

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah SKPD 

Kualitas Hasil 

Audit 

 

Variabel 

Dependen : 

Tingkat 

pengungkapan 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kekayaan daerah 

dan jumlah 

penduduk 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

pengungkapan. 

Sedangkan tingkat 

ketergantungan dan 

total aset tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat 

pengungkapan dan 

SKPD tidak 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

pengungkapan. 

 

6 Laswad, 

Fisher dan 

Oyelere 

(2005)  

Determinants 

of 

Voluntary 

Internet 

Financial 

Reporting by 

Variabel 

Independen : 

Kompetisi  

Politik, 

Ukuran, 

Leverage, 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Leverage, 

Kekayaan 

Pemerintah 

Daerah, 
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Local 

Government 

Authorities  

Kekayaan 

Pemerintah 

Daerah, 

Visibilitas 

Pers, Tipe 

Council 

Variabel 

Dependen : 

Pelaporan 

Keuangan 

di Internet 

Secara 

Sukarela oleh 

Pemerintah 

Daerah 

 

Visibilitas Pers 

memiliki 

hubungan positif 

dengan praktik 

IFR. Sedangkan  

Tipe Council, 

Kompetisi 

Politik, dan 

Ukuran 

berhubungan 

negatif dengan 

IFR.  

7 Styles dan 

Tennyson 

(2007) 

Memeriksa 

keberadaan 

dan 

aksesbilitas 

pelaporan 

keuangan 

pemerintah 

kota US di 

internet serta 

mengiden- 

tifikasi 

variabel yang 

berhubungan 

dengan praktik 

laporan 

pelaporan 

keuangan 

pemerintah 

kota di internet  

Variabel 

Independen: 

Model 1: 

ukuran, struktur 

pemerintahan, 

sertifikasi 

pelaporan, 

pendapatan 

Model 2: 

ukuran, struktur 

pemerintahan, 

sertifikasi 

pelaporan, 

pendapatan, 

kondisi 

keuangan kota, 

utang. 

 

Variabel 

Dependen: 

Model 1 : 

Laporan 

keuangan 

tahunan  

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kota yang lebih 

besar, pendapatan 

per kapita, dan 

tingkat 

pengungkapan 

akuntansi yang 

lebih tinggi 

cenderung 

melakukan 

pelaporan 

keuangan di 

internet. 

Sedangkan jumlah 

penduduk, 

pendapatan per 

kapita, tingkat 

utang, posisi 

keuangan kota, 

serta kualitas 

pelaporan 

keuangan 

berpengaruh positif 

terhadap 

aksesbilitas 
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   komprehensif 

yang terdapat di 

internet 

 

Model 2: 

Nilai indeks 

aksessibilitas 

data keuangan di 

internet. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari 

pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah 

akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk 

statemen keuangan (Suwardjono, 2014). Dalam penelitian ini pemerintah 

mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara terbuka terhadap 

masyarakat. Pengungkapan laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor-

faktor jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan 

belanja daerah. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan secara 

garis besar suatu rangkaian pemikiran teoritis yang didasarkan pada telaah 

pustaka dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 

pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini 

menguji jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, 

dan belanja daerah sebagai variabel independen dan pengungkapan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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GAMBAR 2.2 kerangka pemikiran 

 

 

H1(+) 

 

 

H2(+) 

 

 

H3(+) 

 

 

 

 

H4(+) 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diambil hipotesis 

sementara penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pengungkapan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut UUD 1945 pasal 26 ayat (2) Penduduk adalah warga 

negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 

(Zimmerman 1977) mengatakan bahwa masalah keagenan terjadi pada 

semua organisasi. Pada sektor pemerintah, agency problem terjadi 

antara pejabat pemerintah yang terpilih dan diangkat sebagai principal 

dan para pemilih (masyarakat) sebagai agent. Pratama, dkk (2015) 

Jumlah penduduk  

(X1) 

Ukuran Pemerintah 

Daerah (X2) 

Kekayaan Daerah  

(X3) 

Belanja Daerah  

(X4) 

 

 

 

 

 

 

 

Pengungkapan 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Y) 
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pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih dalam 

melayani kebutuhan masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk di 

suatu daerah, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah 

untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. 

Pemerintah daerah perlu untuk membangun suatu sistem yang 

terintegrasi karena pemerintah daerah mengemban tanggung jawab 

yang besar. Untuk itu diperlukan adanya transparansi dalam setiap 

tindakan pemerintah daerah, termasuk publikasi dalam mengelola 

keuangan daerah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012) 

menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan 

Pemerintah Provinsi. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengungkapan LKPD (Ririn dan Afrizal, 2015). Daerah dengan 

penduduk besar didominasi daerah perkotaan. Kompleksitas ini tidak 

menghambat tingkat pengungkapan, tetapi bahkan meningkatkan 

tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Hal ini 

dikarenakan semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar 

dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih 

besar dalam laporan keuangan pemerintah, maka hipotesis yang 

diajukan yaitu : 

H1 : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
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2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Setiap stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi 

mengenai pengaruh stakeholder terhadap organisasi, sekalipun 

stakeholder memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut 

ataupun stakeholder tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap 

kelangsungan organisasi (Deegan, 2000). Pemerintah daerah dapat 

melakukan pelaporan keuangan secara sukarela sebagai upaya 

mendapatkan dukungan dari stakeholder.  

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk 

melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk 

akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak 

dalam laporan keuangan. Almilia dan Retrinasari (2007) menjelaskan 

bahwa perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih 

banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan. Hasil 

penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) menunjukkan bahwa 

ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap publikasi laporan 

keuangan pemerintah daerah. Pratama dkk, (2015) ukuran pemerintah 

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian di atas, 

maka hipotesis yang diajukan yaitu :  

H2 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
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3. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Setiap stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi 

mengenai pengaruh stakeholder terhadap organisasi, sekalipun 

stakeholder memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut 

ataupun stakeholder tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap 

kelangsungan organisasi (Deegan, 2000). Pemerintah daerah dapat 

melakukan pelaporan keuangan secara sukarela sebagai upaya 

mendapatkan dukungan dari stakeholder.  

Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalah gunaan, 

sehingga masyarakat menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja 

pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. Pemerintah dengan kekayaan yang besar 

menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi 

tuntutan transparansi dari masyarakat. Kinerja pemerintah yang baik 

perlu diinformasikan kepada rakyat sebagai bentuk pertanggung 

jawaban. Semakin besar kekayaan daerah maka semakin besar 

tanggungjawab yang dimiliki pemerintah untuk melakukan 

pengungkapan, sehingga kekayaan daerah dapat meningkatkan tingkat 

pengungkapan laporan keuangan (Hilmi dan Martani, 2012). 

Sehingga semakin besar kekayaan daerah, akan meningkatkan 

tingkat pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Martani (2012) kekayaan 
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daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah provinsi. Setyaningrum dan syafitri (2012) dan 

Pratama, dkk (2015), menunjukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh 

positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah 

daerah. Semakin besar kekayaan suatu daerah maka akan semakin 

mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, 

maka hipotesis yang diajukan yaitu : 

H3 : Kekayaan daerah berpengaruh positif  terhadap 

pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah 

 

4. Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pengungkapan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Setiap stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi 

mengenai pengaruh stakeholder terhadap organisasi, sekalipun 

stakeholder memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut 

ataupun stakeholder tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap 

kelangsungan organisasi (Deegan, 2000). Pemerintah daerah dapat 

melakukan pelaporan keuangan secara sukarela sebagai upaya 

mendapatkan dukungan dari stakeholder.  

Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut mewujudkan dalam bentuk 

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas 

kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umumyang layak, dan 
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mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja 

pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

berkualitas kepada masyarakat. Merujuk kepada hal ini, seharusnya 

semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, 

semakin tinggi juga keinginan pemerintah daerah untuk melaporkan 

informasi keuangan pada website pemerintah daerah. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian Pratama, dkk (2015) dalam 

penelitiannya belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap 

pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut penelitian 

Ririn dan Afrizal (2015), menyatakan bahwa belanja daerah 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan 

keuangan pemerintah. semakin tinggi belanja daerah maka semakin 

tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan, maka 

hipotesis yang diajukan yaitu : 

H4 : Belanja daerah berpengaruh berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan  pelaporan keuangan pemerintah daerah 
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