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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian tentang PP No. 71 Tahun 

2010 mulai dari analisis kesiapan penerapan, penerapannya, hingga bagaimana 

kesesuaian laporan keuangan yang terbitkan oleh pemerintah daearah,  dengan  

obyek penelitian yang berbeda-beda. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan, yang peneliti sajikan dalam bentuk deskripsi dan tabel di bawah 

ini: 

Demak et al. (2014) meneliti tentang penerapan PP No.71 Tahun 2010 dalam 

pelaporan akuntansi belanja Dinas Pekerjaan Umum Kota Kotamobagu Tahun 

anggaran 2014 Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pengakuan atas pendapatan 

dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (Cash Basics). 

 Tresnawati dan Setiawan (2013) meneliti tentang ada apa dengan sap (aads) 

akrual ? Hasilnya adalah menunjukkan bahwa informasi laporan akrual sejatinya 

bukan merupakan kebutuhan urgen dan memiliki kecenderungan sulit diterapkan.  

Nurtanzila (2013) meneliti tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam 

Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah menemukan bahwa basis akrual tidak bisa 

diaplikasikan meski diyakini dapat memaintain aset daerah yang ada.   
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama 

(Tahun) 

Judul /Jurnal Objek/variabel/A

nalisis 

Hasil 

1 Langelo 

et al., 

(2015) 

Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

Berbasis Akrual  

Dalam Penyajian 

Laporan Keuangan 

Pada Pemerintah 

Kota Bitung 

Objek: 

Pemerintah Kota 

Bitung 

Teknik Analisis 

Data: Metode 

Analisis 

Deskriptif 

 Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pemerintah 

Kota Bitung belum 

menerapkan PP. 

No.71 Tahun 2010 

tetapi telah sesuai 

dengan PP. No.24 

Tahun 2005 yaitu 

menggunakan 

basis kas menuju 

akrual menuju 

akrual, 

2 Mentu 

dan 

Sondakh, 

(2016) 

Penyajian laporan 

keuangan daerah 

sesuai peraturan 

pemerintah No.71 

Tahun 2010 tentang 

standar akuntansi 

pemerintahan pada 

dinas  pendapatan 

daerah dan dinas 

sosial prov. Sulut 

Objek: Dinas  

pendapatan daerah 

dan dinas sosial 

prov. Sulut 

Teknik Analisis= 

Metode Analisi 

Deskriptif 

Hasil Penelitian 

Menunjukan 

Bahwa Dinas 

Pendapatan 

Daerah dan Dinas 

Sosial Provinsi 

Sulawesi Utara 

Tahun anggaran 

2014 dan 2015 

belum sesuai 

dengan Peraturan 

Pemerintah No.71 

Tahun 2010 
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3. Mohamad 

et al., 

(2014) 

Evaluasi penerapan 

akuntansi untuk 

belanja modal 

berdasarkan 

peraturan 

pemerintah  no. 71 

Tahun 2010 pada 

dinas pekerjaan 

umum kota manado 

Objek: 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Manado 

Teknik Analisis= 

Metode Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa  penerapan 

akuntansi untuk 

belanja modal pada 

Dinas Pekerjaan 

Umum Kota  

Manado sudah 

sesuai dengan PP  

No 71 Tahun 2010 

. 

4. Fitri.  

(2014) 

Evaluasi 

Implementasi 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Sap) 

Berbasis Akrual 

Pada Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah  

Kota Bandar 

Lampung  

Objek: 

Pemerintah 

Daerah  Kota 

Bandar Lampung 

Teknik Analisis: 

Metode Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Pemerintah 

Kota Bandar 

Lampung telah 

menerapkan basis 

akrual sejak tahun 

2013. 

5. Niu et al. 

(2014) 

Analisis Penerapan 

PP. No. 71 Tahun 

2010 Dalam 

Penyajian Laporan 

Keuangan Dinas 

Pendapatan 

Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset 

Objek: Kota 

Kotamobagu 

Teknik Analisis: 

Analisi Deskriptif 

Hasil penelitian ini 

yaitu DPPKAD 

Kota Kotamobagu 

belum menerapkan 

PP No. 71 Tahun 

2010 tetapi telah 

sesuai dengan PP 

No. 24 Tahun 

2005. 
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Daerah Kota 

Kotamobagu   

 

6. Ranuba et 

al. (2015) 

Analisis kesiapan 

Penerapan Standar 

Akuntansi Berbasis 

Akrual Berdasarkan 

PP No 71 Tahun 

2010 Pada DPKPA 

Minahasa Selatan 

 

 

Objek: Minahasa 

Selatan 

Teknik Analisis: 

Kualitatif 

Hasil penelitian 

menjelaskan 

bahwa DPKPA 

selaku pengelola 

keuangan daerah 

kabupaten 

minahasa selatan 

sudah siap 

terhadap 

penerapan SAP 

berbasis akrual, 

7. Pratiwi, 

(2014) 

Implementasi 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan Pada 

Pelaporan 

Keuangan Daerah 

Objek: Dinas Bina 

Marga Kabupaten 

Malang 

Teknik Analisis: 

Deskritif 

kuantitataif 

.Hasil penelitian 

ini menujukan 

bahwa pada tahun 

2013 Dinas Bina 

Marga Kabupaten 

Malang telah 

menyajikan 

laporan keuangan 

sesuai dengan 

Peraturan 

Pemerintah No 71 

Tahun 2010 dan 

tepat waktu. 
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2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

  Niu et al. (2014) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintah (SAP)  

merupakan suatu prinsip akuntansi yang digunakan dalam hal penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam hal ini dijadikan pedoman untuk menciptakan 

transparansi akuntabilitas penyelenggaraaan akuntasi pemerintah. Dijelaskan juga 

dalam pasal 1 ayat 11 PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi 

pemerintahan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik 

dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 

akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 

organisasi pemerintahan.  

2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

 PP No. 71 Tahun 2010 adalah peraturan pemerinah berbasis akrual yang 

berlaku mulai dari tanggal di tetapkan yaitu 22 Oktober Tahun 2010 sampai 

sekarang. Akan tetapi karena pada awalnya sektor publik menggunakan standar 

akuntansi yang berbasis kas, jadi dalam peraktinya untuk PP No 71 Tahun 2010 

mulai di wajibkan mulai Tahun 2015 dikarenakan ada beberapa pertimbangan yang 

mendasari hal tersebut seperti salah satunya adalah instansi pemerintah kurang siap 

menerapkan standar akuntansi berbasis akrual ini karena belum terbiasa. Jadi untuk 

menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang dimana 

sebelum Tahun 2015 instansi pmerintahan bisa membuat laporan keuangan yang 

berbasis kas menuju akrual. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut 
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diharapkan akan sangat membantu instansi pemerintah dalam hal memahami 

tentang bagaimana sistem akrul itu sendiri sebelum peraturan tersebut benar-benar 

diwajibkan. Lingkup PP No. 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual pada 

laporan keuangan seperti, Laporan Oprasional (LO), laporan perubahan ekuitas dan 

Neraca sedangkan SAP berbasis kas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).  

PP No 71 Tahun 2010 adalah standar akuntansi pemerintah yang berbasis 

akrual yang menggantikan PP No 24 Tahun 2005 yang berbasis kas menuju akrual. 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya 

pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.  Dengan ditetapkannya PP No. 71 

Tahun 2010 maka penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah 

mempunyai landasan hukum dan hal tesebut juga berarti bahwa pemerintah baik 

pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP 

yang baru yaitu SAP berbasis akrual.  Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-

undang RI No. 17 Tahun 2003 yang megamanatkan bahwa bentuk dan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah 

APBN/APBD disususn dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal tersebut 

ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa 

pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual.  

PP RI No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang 

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

berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 
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pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

APBN/APBD. Basis akrual neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana 

diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan 

saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (Langelo1 et al., 2015)  

2.2.3 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 Dengan PP No. 71 Tahun 2010 

Ada berberapa perbedaan yang sangat signifikan antara PP No. 24 Tahun 

2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010 misalnya dilihat dari segi laporan keuangan 

yang dihasilkan yaitu disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Perbedaan PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 

PP NO 4 TAHUN 2005 PP NO 71 TAHUN 2010 

LAPORAN PERUBAHAN SAL 

Tidak ada laporan tersendiri 

LAPORAN PERUBAHAN SAL 

Laporan perubahan SAL menyajikan 

secara komperhensif dengan periode 

sebelumnya pos-pos sebagai berikut: 

 Saldo anggaran lebih awal 

 Penggunaan saldo anggaran lebih 

 Sisa lebih/kurang pembiayaan 

anggaran Tahun berjalan 

 Koreksi kesalahan pembukuan 

Tahun sebelumnya 

 Saldo anggaran lebih akhir 

NERACA 

 Ekuitas dana terbagi: 

Ekuitas dana lancar = selisih antara 

aset lancar dan kewajiban lancar, 

NERACA 

 Hanya ekuitas,  

yaitu kekayaan bersih pemerintah 

yang merupakan selisih antara aset 

dan kewajiban pemerintah pada 
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termasuk sisa lebih pembiayaan 

anggaran/saldo anggaran lebih. 

 Ekuitas dana investasi: 

Mencerminkan kekayaan pemerintah 

yang tertanam dalam investasi jangka 

panjang, aset tetap, dan aset lainnya 

yang dikurangkan dengan dengan 

kewajiban jangkan panjang 

 Ekuitas dana cadangan: 

Mencerminkan kekayaan pemerintah 

yang dicadangkan untuk tujuan 

tertenu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di 

neraca berasal dari saldo akhir pada 

laporan perubahan ekuitas. 

LAPORAN ARUS KAS  

 Disajikan oleh unit yang mempunyai 

fungsi perbendaharaan  

 Arus masuk dan keluar kas 

diklasifikasih berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi aset non keuangan, 

pembiayaan, dan non anggaran. 

LAPORAN ARUS KAS 

 Disajikan oleh unit yang memiliki 

perbendaharaan umum  

 Arus masuk dan arus keluar kas 

diklasifikasikan berdasarkan 

aktivitas operasi, investasi, 

pendanaan, dan trasitoris. 

LAPORAN KINERJA KEUANGAN 

 Bersifat optimal 

Disususn oleh entitas pelaporan yang 

menyajikan laporan berbasis akrual 

sekurang-kurannya menyajikan pos-

pos 

1. Pendapatan  dari kegiatan 

oprasional 

LAPORAN OPRASIONAL 

Merupakan laporan keungan pokok 

yang menyajiakan pos-pos sebagai 

beikut: 

1. Pendapatan-LO dari kegiatan 

oprasioanal 

2. Beban dari kegiatan oprasional 

3. Surplus atau defisit dari kegiatan 

non oprasioanal bila ada 

4. Pos luar biasa bila ada 
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2. Beban berdasarkan klasifikasi 

fungsional dan klasifikasi 

ekonomi 

3. Surplus atau defisit 

5. Surplus atau defisit-LO 

 

 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

 Bersifat optimal 

Sekurang-kurangnya menyajikan pos-

pos: 

1. Sisa lebih ata kurang 

pembiayaan anggaran 

2. Setiap pos pendanaan dan 

belanja beseta totalnya seperti 

diisyaratkan dalam standar-

standar lainnya yang diakui 

secara langsung dalam ekuitas 

3. Efek kumulatif atas perubahan 

kebijakan akuntansi dan 

koreksi kesalahan yang 

mendasar diatur suatau standar 

terpisah. 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Merupakan laporan keuangan pokok 

sekurang-kurangya menyajiakan pos-

pos: 

1. Ekuitas 

2. Surplus atau defisit-LO pada 

periode bersangkutan 

3. Koreksi-koreksi yang langsung 

menambah atau mengurangai 

ekuitas misalnya:  Koreksi 

kesalahan mendasar dari 

persediaan yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya 

dan perubahan nilai aset tetap 

karena revaluasi aset tetap. 

4. Ekuitas akhir 

CALK 

Jika dilihat hampir sama dengan PP 

baru yaitu PP No. 71 Tahun 2010 

perbedaan yang muncul hanya karena 

komponen penyusun laporan keungan 

yang berbeda. 

CALK 

Hampir sama dengan PP lama yaitu PP 

No. 24 Tahun 2005 perbedaan yang 

muncul hanya karena komponen 

penyusun laporan keungan yang 

berbeda. 

2.2.4 Akuntansi Keuangan Daerah  

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas 

pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi 
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dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas 

pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Halim, 2004) 

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). Setelah itu laporan keuangan tersebut akan 

digabungkan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut Satuan Kerja Pengelolah 

Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga akan berubah menjadi laporan keuangan 

pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan keuangan yang di hasilkan 

yaitu terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL) 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Neraca 

5. Laporan Oprasional 

6. Laporan Arus Kas 

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

Agar laporan keuangan yang di hasilkan oleh setiap instansi pemerintahan baik 

itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik maka tentunya diperlukan 

komitmen yang kuat dari semua pihak yang terkait sehingga akan berdampak positif 

bagi akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

pemerintah. Mengingat saat ini juga sudah ada peraturan pemerintah yang bisa 

dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang jelas dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan 

pemerintah di Indonesia.. 
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Menurut Mulyasa (2002), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dapat di 

bagi menjadi 3 fase yaitu: 

1. Financial planning  

Merupakan kegitan mengkordinir semua sumberdaya yang tersedia untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek 

samping yang merugikan  

2. Implementation 

Merupakan kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dengan 

kemungkinan terjadi penyesuaian jika perlu. 

3. Evaluation 

Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang hendak di tujuh 

oleh suatu instansi pemerintah baik pusat maupun daerah 

Tanjung, (2012:12) dalam bukunya menyatakan pelaporan keuangan 

pemerintah seharusnya menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan 

ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut.  

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya 

keuangan.  

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran.  

3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan 

dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.  
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4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.  

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan 

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.  

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, 

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang 

dilakukan selama periode pelaporan. 

2.2.5 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyediakan berbagai 

informasi yang diperlukan seputar keuangan yang diperlukan oleh setiap pengguna 

yang berbeda-beda dengan tujuan dan kebutuhan yang berbeda-beda pula. 

Pengungkapan informasi yang dibutukan tersebut adalah untuk akuntabilitas dan  

pengambilan keputusan yang baik dan tepat sesuai dengan kondisi yang ada 

sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan yang diterbitkan. Menurut Afifah, 

(2009) adapun para pengguna biasanya dimasukan dalam katagori yang luas 

sebagai berikut: 

1. Penerima pelayanan atau manfaat atau wakil-wakilnya, contohnya seperti 

masyarakat, pembayar ajak, konsumen 

2. Penyedia sumber dana atau wakil-wakilnya contohnya seperti kreditor, 

investor, pemerintah pusat. 

3. Pihak-pihak lain contohnya seperti aparatur yang meliputi pimpinan 

SKPD/PPKD, asosiasi profesi, para pemerhati pemerintah daerah. 
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2.2.6 Peranan Pelaporan Keuangan 

Hariadi, Restianto, & Bawono (2010:122) menjelaskan bahwa laporan keuangan 

disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode 

pelaporan. Suatu entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan 

upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk 

kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi 

dan evaluasi kinerja. 

2.2.7 Lingkup Akuntansi Keuangan Daerah 

Menurut Halim, (2004:30) dalam buku akuntansi keuangan daerah 

menyatakan bahwa, laporan keunagan yang dihasilkan oleh daerah akan digunakan 

oleh berbagai pihak ekternal yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang disebut stakeholder yang meliputi 

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

2. Badan Pengawas Keuangan 

3. Investor, Kreditor dan Donatur 

4. Analis Ekonomo dan Pemerhati Pemerintah Derah 

5. Rakyat 

6. Pemerintah Pusat 

7. Pemerintah Daerah(Provinsi, Kabupaten, Kota) 

  



20 
 

 
 

2.2.8 Prinsip-prinsip Pokok Dalam Penganggaran dan Manajemen Keuangan 

Daerah. 

Menurut World Bank (dalam Mardiasmo, 2002) menyatakan ada enam prinsip 

pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah yang harus  

diterapkan pada setiap tahap siklus anggaran daerah. Sehingga anggaran daerah 

tersebut akan bener-benar dapat mencapai tujuan organisasi sekaligus dapat 

menjamin pengelolaan keuangan daerah selalu berorientasi pada kepentingan 

publik. Prinsp-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Komperhensif dan disiplin 

Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin 

terwujudnya disiplin dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itulah anggaran 

daerah tersebut harus disusun secara komperhensif yaitu menggunakan pendekatan 

yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang akan dihadapi. Analisis 

keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, serta evaluasi kapasitas 

kelembagaan yang dimiliki. Serta mencari cara-cara terbaik untuk 

memecahkannya.  

2. Fleksibilitas 

Pemerintah daerah haruslah diberi keleluasan yang baik dan tentunya sesuai 

dengan informasi-informasi relevan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. 

Memang segala hal di tentukan oleh pemerintah pusat akan tetapi jangan sampai 

mematikan inisiatif dan kreatifitas pemerintah daerah. Karena harus adanya kerja 

sama yang baik antar keduanya sehingga mampu mecipakan pemerintahan yang 

baik. 
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3. Terprediksi 

Kebijakan terprediksi ini merupakan suatau hal yang sangat penting pula dalam 

meningkatan kualaitas implementasi anggaran daerah. Hal tersebut bisa terwujud 

dengan baik jika kebijakan tidak sering berubah-ubah, dikarenakan hal tersebut 

akan berdampak pada prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan yang didanai 

oleh anggaran daerah cendrung kurang baik. 

4. Kejujuran  

Kejujura merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam hal mewujudkan 

manajemen keuangan daerah yang baik. Karena apabila terlalu banyak informasi 

yang disajikan dengan kurang jujur atau bias akan memunculkan inefesiensi dan 

infektivitas pelaksanaan keijakan-kebijakan yang sangat diperioritaskan. 

5. Informasi 

Informasi merupakan basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang 

baik. Oleh karena itulah pelaporan yang baik dan jujur mengenai biaya, output dan 

dampak dari suatu program sangatlah pening . 

6. Transparansi dan Akuntabilitas 

Transparansi ini mensyaratkan bahwa pembuatan kebijakan haruslah  

mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang ada di sekitar sebelum 

kebijakan ini di dijalankan. Sedangkan akuntabilitas mensyaratkan bahwa dalam 

pengambilan keputusan haruslah berlaku sesuai amanat yang diterima. 

 


