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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sejumlah penelitian telah dilakukan berkaitan dengan internet financial 

reporting (IFR) disclosure pada organisasi yang berorientasi pada laba maupun 

pada sektor pemerintahan. Sesuai dengan objek penelitian ini, maka reviu 

menggunakan penelitian dengan objek sejenis, yakni sektor pemerintahan. 

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan informasi 

akuntansi secara online oleh pemerintah daerah di Spanyol dilakukan oleh García 

(2010) dengan metode statistik deskriptif, analisis regresi, dan regresi logistik. 

Hasilnya adalah size, leverage, capital investment, political competition 

berpengaruh positif terhadap pelaporan informasi akuntansi secara online, 

sedangkan press visibility berpengaruh negatif. Penelitian yang sama dengan 

objek pemerintah daerah di Indonesia dilakukan oleh Afryansyah (2013) dengan 

regresi linier berganda. Hasilnya sejalan dengan penelitian sebelumnya, press 

visibility secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi 

akuntansi di internet. Namun, untuk variabel lain menunjukkan hasil yang 

berbeda, yakni ukuran, tingkat investasi, kekayaan pemerintahan daerah dan 

kompetisi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

informasi akuntansi di internet. 

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IFR di Indonesia juga 

dilakukan oleh Sinaga dan Tri (2011) dan Verawaty (2015) dengan metode regresi 
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logistik. Sinaga dan Tri (2011) menyimpulkan bahwa tipe pemerintahan 

kabupaten secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan di 

internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Sedangkan faktor-faktor lain 

seperti kompetisi politik, ukuran, leverage, dan kekayaan pemerintah daerah, tidak 

berpengaruh secara signifikan. Sedangkan Verawaty (2015) menyimpulkan bahwa 

terdapat probabilitas variabel IFR terhadap size dan population pada tingkat 

signifikansi 10%. Namun untuk variabel budget (APBD) dan debt tidak 

menunjukkan signifikansi. 

Wau (2015) melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketersediaan dan keteraksesan internet financial reporting oleh pemerintah daerah 

di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode regresi logistik ordinal dan 

regresi berganda. Hasil penelitian menggunakan regresi logistik ordinal 

menemukan bahwa pendapatan per kapita masyarakat dan opini audit berpengaruh 

positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pada website pemerintah. Hasil 

penelitian menggunakan regresi berganda menemukan bahwa rasio kemandirian 

finansial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keteraksesan informasi 

keuangan pada website pemerintah. 

Dari sejumlah penelitian terkait dengan IFR, masih belum ditemukan hasil 

yang konsisten tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan IFR. 

Sejumlah penelitian di atas, juga menggunakan beberapa komponen dari kinerja 

keuangan pemerintah daerah untuk memprediksi pelaksanaan IFR, sehingga 

secara logika kinerja keuangan dapat dijadikan salah satu faktor pelaksana IFR 

oleh pemerintah daerah. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Agensi 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi sebagai 

hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer 

(agent) dengan pemilik perusahaan (principal). Wewenang dan tanggung jawab 

agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. 

Dalam hal ini selaku agent adalah pemerintah daerah, sedangkan principal adalah 

masyarakat dan stakeholder lainnya. Masyarakat selaku principal dalam hal ini 

memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan. 

Selanjutnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil 

pelaksanaannya kepada masyarakat. 

Menurut Zimmerman (1977), agency problem juga ada dalam konteks 

organisasi pemerintahan.  Rakyat sebagai principal memberikan mandat kepada 

pemerintah sebagai agent, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga 

disebut principal karena menggantikan peran  rakyat. Namun dapat  juga 

dipandang sebagai agent karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan 

oleh rakyat. Implikasi  dari  teori  ini, principal, yaitu rakyat secara langsung 

perlu melakukan pengawasan kepada agen, baik pemerintah maupun para politisi. 

Politisi sebagai principal juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi 

jalannya pemerintah. 
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2. Teori Signalling 

Teori signalling menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi 

amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik kepada 

masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja 

pemerintah saat ini, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. 

Secara kualitatif, laporan keuangan pemerintah perlu memenuhi kualitas 

yang dikehendaki sehingga tujuannya tercapai. Karakteristik kualitatif laporan 

keuangan pemerintah yang harus dipenuhi sesuai dengan kerangka konseptual 

akuntansi pemerintahan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 

dipahami. 

Dalam konteks teori signalling, pemerintah berusaha untuk memberikan 

sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987). Tujuannya agar rakyat 

dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan 

dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk 

memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu 

diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun 

sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik. 

 

3. Pelaporan Keuangan Daerah 

Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi 

keuangan. Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan pengungkapan berarti 

memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no. 1 paragraf 9 menjelaskan bahwa 
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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, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan 

ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Setiap pemerintah daerah wajib membuat APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (PSAP No.1). Penyusunan APBD telah diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara.  

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap 

pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan dan laporan kinerja. Penyampaian LKPD (Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah) oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31. Secara rinci, penyajian 

LKPD telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 

tentang Penyajian Laporan Keuangan. Sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) no. 1 paragraf 14 komponen laporan keuangan 

terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan 

finansial, yaitu : 

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
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b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

c) Neraca 

d) Laporan Operasional (LO) 

e) Laporan Arus Kas 

f) Laporan Perubahan Ekuitas 

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang LAKIP (Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah) ialah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 

1999, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 

239/IX/6/8/2003, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 

2006. 

Namun, dari semua peraturan tersebut tidak ada yang mengatur mengenai 

media yang digunakan untuk penyebaran informasi keuangan pemerintahan 

daerah yang dimaksud di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, mendukung 

terselenggaranya keterbukaaan informasi publik khususnya Transparansi 

Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), maka Kementrian Dalam Negeri 

menerbitkan kebijakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran 

Daerah. 

 

4. Kinerja Keuangan 

Menurut Ulum (2012: 19) pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang 
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baik. Salah satu faktor kesuksesan organisasi adalah memiliki sistem pengukuran 

kinerja yang andal. Menurut Pramita (2015) kinerja keuangan daerah adalah 

tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan 

indikator keuangan. 

Tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Ulum (2012: 21) adalah 

untuk memenuhi tiga maksud yaitu : 

a) Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. 

b) Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 

c) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. 

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan analisis rasio-rasio 

keuangan. Penggunaan rasio keuangan pada sektor publik belum banyak 

dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan 

kaidah pengukurannya (Ulum, 2012). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan 

berdasarkan data keuangan yang bersumber dari laporan keuangan daerah antara 

lain : 

a) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

Menurut Ulum (2012: 32) efisiensi berhubungan dengan konsep 

produktivitas yang berkaitan dengan satuan mata uang. Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dikategorikan 
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efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 

100%. Efisiensi diukur dengan rumus berikut : 

     
                        

                           
      

Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menurut Mahsun 

(2012: 187), adalah : 

(1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( x < 100%) berarti efisien. 

(2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efisiensi 

berimbang. 

(3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti tidak efisien. 

 

b) Rasio Pertumbuhan PAD 

Menurut Ulum (2012: 33) rasio pertumbuhan digunakan untuk 

mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan 

meningkatkan keberhasilannya dari satu periode ke periode berikutnya. 

Dengan menghitung rasio ini dapat dijadikan bahan evaluasi terkait 

potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan 

dapat dihitungan dengan rumus berikut : 

                      
                               
                            

      

 

5. Internet Financial Reporting (IFR) Disclosure 

Pelaporan keuangan melalui media online atau biasa disebut Internet 

Financial Reporting (IFR) merupakan bentuk pengembangan dari pelaksanaan e-
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government. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, e-government 

merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang 

berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan 

publik secara efektif dan efisien. Pengembangan e-government memiliki lingkup 

kegiatan yang luas dan memerlukan investasi dan pembiayaan yang besar, 

sehingga pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-government harus 

dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan 

ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan masih harus dipergunakan 

untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. 

Sesuai dengan pengembangan e-government dan sebagai bentuk  

peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka ditetapkan 

kebijakan baru yang dibuat menteri dalam negeri yakni Instruksi Mendagri Nomor 

188.52/1797/SJ Tahun 2012. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa setiap 

pemerintah daerah wajib melakukan pelaporan keuangan melalui website 

pemerintah daerah paling lambat 15 Juni 2012. Terdapat 12 dokumen keuangan 

yang disebutkan dalam instruksi tersebut antara lain: 

a) Ringkasan RKA SKPD 

b) Ringkasan RKA PPKD 

c) Rancangan Perda APBD 

d) Rancangan Perda Perubahan APBD 

e) Perda APBD 

f) Perda Perubahan APBD 

g) Ringkasan DPA SKPD 
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h) Ringkasan DPA PPKD 

i) LRA SKPD 

j) LRA PPKD 

k) LKPD yang telah diaudit 

l) Opini atas LKPD 

Suatu cara yang mungkin paling nyaman dan cost effective bagi pihak 

pemerintahan untuk menyebarkan informasi di zaman sekarang adalah 

menggunakan internet (Styles dan Tennyson, 2007). Beberapa keuntungan yang 

dapat diperoleh pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya 

melalui internet antara lain : 

a) Internet menawarkan biaya yang rendah baik bagi pengguna maupun 

penyedia. 

b) Internet dapat diakses dari mana saja tanpa terbatas tempat dan jam kerja. 

c) Informasi yang diungkapkan dapat disajikan dalam berbagai bentuk 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap IFR 

 Efisiensi merupakan salah satu komponen dalan indikator value for money. 

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Kinerja 

pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan efisien 

apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (Ulum, 2012). 

 Kurrohman (2013) menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih ekonomis 

dan efisien dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran 
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berbasis kinerja. Namun penelitian lain mengungkapkan rasio efektivitas dan 

efisiensi terbukti tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Syamsudin 

et al., 2015). Dalam penelitian sebelumnya, belum ada yang mengaitkan antara 

variabel rasio efisiensi dengan Internet Financial Reporting (IFR) disclosure, 

sehingga berdasarkan pemikiran logis sebagai ukuran kinerja pemerintahan, 

efisiensi yang baik akan cenderung mendorong pemerintah melakukan IFR terkait 

dengan transparansi dan akuntabilitas. 

H1 : Rasio efisiensi berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting (IFR) 

disclosure 

 

2. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap IFR 

 Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam setiap periode (Ulum, 

2012). Pertumbuhan PAD juga menunjukkan kemampuan pemda mengelola 

keuangan dengan ekonomis, efisien, dan efektif serta kurangnya campur tangan 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Syamsudin et al., 2015). 

 Selain itu rasio ini juga sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah untuk 

memperhatikan potensi-potensi yang ada, sehingga ketersediaan informasi yang 

mudah untuk diakses dan dikritisi oleh masyarakat sangat diperlukan dengan 

tujuan yang lebih baik (Ulum, 2012). 

H2 : Rasio pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap Internet Financial Reporting 

(IFR) disclosure 
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D. Kerangka Pikiran

Gambar 2.1. 

Desain Penelitian 

H1 

 H2 

RASIO EFISIENSI 

KEUANGAN 

DAERAH 

RASIO 

PERTUMBUHAN 

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

(PAD)

INTERNET 

FINANCIAL 

REPORTING (IFR) 

DISCLOSURE 


