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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A.Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Fiorentina (2018) yang meneliti Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah, 

Laverage, dan Opini Audit terhadap Pelaporan Keuangan di Internet Secara 

Sukarela oleh Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ketiga 

variabel yang diteliti, hanya variabel opini audit yang dinyatakan berpengaruh 

secara positif signifikan tehadap pelaporan keuangan di     internet secara sukarela 

sedangkan variabel tipe pemerintah daerah dan laverage tidak berpengaruh 

signifikan. 

Pardosi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Ukuran 

Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, dan Opini 

BPK Terhadap Publikasi LKPD di Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Indonesia. Dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, didapati 

kesimpulan bahwa variabel ukuran pemerintah   daerah dan variabel kekayaan 

pemerintah daerah tidak mempengaruhi publikasi LKPD di website pemerintah 

daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia sedangan variabel Jumlah penduduk dan 

variabel Opini BPK dinyatakan mempengaruhi publikasi publiksi LKP di website 

pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Achmad (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Ukuran Pemerintah 

Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Hasil Audit BPK terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukan ukuran pemerintah 
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daerah  dan hasil opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap laporan kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap 

signifikan terhadap laporan kinerja keuangan sedangan Intergovernmental Revenue 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Susiyah, dkk (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan di Website 

Pemda. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dan 

kekayaan pemerintah daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD di 

website. Sedangkan variabel jumlah penduduk    tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan LKPD di website. 

Pratama, dkk (2015) yang meneliti mengenai Pengaruh Kompleksitas 

Pemerintah Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan 

Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa semua variabel yaitu kompleksitas pemerintah 

daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan   daerah dan belanja daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah 

daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas disajikan ringkasan tinjauan penelitian 

terdahulu pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1  

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Hasil 

1 Fiorentina 

(2018) 

Tipe Pemerintah 

Daerah, Laverage, 

dan Opini Audit 

Pelaporan 

Keuangan di 

Internet Secara 

Sukarela oleh 

Pemerintah 

Daerah 

1. Tipe Pemerintah 

Daerah tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pelaporan 

Keuangan di Internet 

Secara Sukarela oleh 

Pemerintah Daerah 

2.Laverage tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pelaporan 

Keuangan di Internet 

Secara Sukarela oleh 

Pemerintah Daerah 

3.Opini Audit 

berpengaruh secara 

positif signifikan 

terhadap Pelaporan 

Keuangan di Internet 

Secara Sukarela oleh 

Pemerintah Daerah 

2 Pardosi 

(2018) 

Ukuran 

Pemerintah 

Publikasi LKPD 

di Website 

1.Ukuran pemerintah 

daerah tidak 
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Daerah, Kekayaan 

Pemerintah 

Daerah, Jumlah 

Penduduk dan 

Opini BKP. 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

di Indonesia 

mempengaruhi 

publikasi LKPD di  

Website Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

di Indonesia 

2.Kekayaan pemerintah 

daerah tidak 

mempengaruhi 

publikasi LKPD di  

Website Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

di Indonesia 

3.Jumlah penduduk 

mempengaruhi 

publikasi LKPD di  

Website Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

di Indonesia 

4.Opini BPK 

mempengaruhi 

publikasi LKPD di  

Website Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

di Indonesia 

3 Achmad 

(2017) 

Ukuran 

Pemerintah 

Daerah, 

Kinerja 

Keuangan 

1.Ukuran pemerintah 

daerah berpengaruh 

positif signifikan 



10 
 

 
 

Intergovernmental 

Revenue dan Hasil 

Audit BPK. 

Pemerintah 

Daerah 

terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. 

2.Intergovernmental 

revenue berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. 

3.Hasil audit BPK 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja 

keuangan pemerintah 

daerah. 

4 Susiyah, dkk. 

(2017) 

Karakteristik 

Pemda 

Pengungkapan 

Laporan 

Keuangan di 

Website Pemda 

1.Ukuran pemerintah 

daerah mempengaruhi 

Pengungkapan Laporan 

Keuangan di Website 

Pemda 

2.Kekayaan pemerintah 

daerah mempengaruhi 

Pengungkapan Laporan 

Keuangan di Website 

Pemda 

3.Jumlah penduduk 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 
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Pengungkapan Laporan 

Keuangan di Website 

Pemda 

5 Pratama , 

dkk. (2015) 

Kompleksitas 

Pemerintah 

Daerah, Ukuran 

Pemrintah Daerah, 

Kekayaan Daerah 

dan Belanja 

Daerah 

Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kompleksitas 

Kompleksitas 

Pemerintah Daerah, 

Ukuran Pemrintah 

Daerah, Kekayaan 

Daerah dan Belanja 

Daerah berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan terhadap 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

 

A. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Agensi 

Agency Theory (Teori Agensi), menjelaskan tentang hubungan antar agen 

(manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik usaha) yang dalam hubungan 

keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih principal akan 

memberikan tanggung jawab dan perintah kepada orang lain (agen) untuk 

melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberikan wewenang kepada agen 

untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Jensen & Meckling, 1976). 

Dalam penelitian ini pemerintah daerah yang berperan sebagai agen di 

percaya oleh masyarakat selaku principal untuk mengambil kebijakan, membuat 

keputusan maupun mengelola berbagai sumber daya yang ada dengan tujuan untuk 
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meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu kewajiban dari pemerintah 

yang bertindak sebagai agen yaitu melakukan publikasi Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) pada website pemerintah daerah sebagai bentuk 

pertanggung jawaban pengelolaan laporan keuangan. Dengan adanya publikasi 

laporan keuangan pada website resmi pemerintah daerah, maka transparansi 

informasi keuangan daerah dapat dengan mudah dilakukan untuk mendapat 

pengawasan dan dukungan dari masyarakat. Sehingga dengan adanya kerja sama 

yang    baik antara pemerintah dan masyarakat, maka aktivitas pemerintahan daerah 

akan dapat berjalan dengan baik. 

2. Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ 2012 

Dalam rangkah meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah 

sebagai bentuk pencegahan tindak korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang 

bersih maka melalui instruksi mendagri 188.52/1797/SJ tahun 2012 seluruh 

pemerintah daerah di Indonesia diinstruksikan untuk menyiapkan menu konten 

dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” yang berisikan 12  

dokumen terkait pengelolaan anggaran daerah pada website resmi pemda selambat-

lambatnya tanggal 8 Juni 2012. Kedua belas dokumen resmi tersebut antara lain: 

(1) Ringkasan RKA SKPD, (2) Ringkasan RKA PPKD, (3) Rancangan Perda 

APBD, (4) Rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda APBD, (6) Perda 

Perubahan APBD, (7) Ringkasan    DPA SKPD, (8) Ringkasan DPA PPKD, (8) 

Ringkasan DPA PPKD, (9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah 

diaudit dan (12) Opini BPK. 
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Berdasarkan temuan temuan dari Pusat Telaah dan Informasi Regional 

(Pattiro) menyatakan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia tidak 

mengikuti instuksi mendagri. Salah satu faktor yang diduga    menjadi pemicu hal 

ini karena belum adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi 

pemerintah daerah yang melanggar instruksi tersebut. Pada tahun 2014 mayoritas 

pemerintah daerah sebanyak 72% belum mengikuti instruksi Mendagri dan hanya 

28% dari total    pemerintah daerah yang mematuhi intsruksi tersebut. (Oktaviani, 

2016:3) 

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan suatu data yang 

menyajikan beberapa informasi yang terdiri atas berbagai elemen struktur kekayaan 

dan struktur finansial yang dapat menggambarkan mengenai kondisi dan kinerja 

keuangan entitas tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara disebutkan dengan jelas bahwa setiap kepala instansi pemerintah 

wajib menyusun dan    melaporkan laporan keuangan (LK) atas instansi yang 

dipimpinnya yang nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Lebih lanjut lagi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 menyebutkan  bahwa 

setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyajikan  laporan keuangan dan 

laporan kinerja. Sejalan dengan wewenang yang diberikan, informasi mengenai 

pelayanan yang dilakukan serta pelaksanaan aktivitas dari wewenang yang 

diperoleh harus dipertanggungjawabkan karena luasnya cakupan principal yang 

harus diberikan informasi pertanggungjawaban, maka instansi pemerintah 

diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang terbuka bagi seluruh 
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masyarakat sebab sebagai stakeholder terbesar bagi pemerintah, masyarkat 

memiliki hak untuk mendapatkan informasi ini. 

Untuk menyusun LKPD, pemerintah daerah mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual. Dalam pasal 4 ayat (1) Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga 

ditegaskan bahwa pemda harus menerapkan SAP berbasis akrual dalam menyusun 

dan menyajikan LKPD. 

SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

menyebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan 

pokok terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan 

Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) 

Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan 

Atas Laporan Keuangan (CALK). 

4. Publikasi LKPD 

Publikasi LKPD melalui internet atau website adalah salah satu bentuk 

pengungkapan secara sukarela yang harus dilakukan oleh seluruh   pemerintah 

daerah di Indonesia sebagai perwujudan dari pelaksanaan e-government. 

Perkembangan e-government di Indonesia diawali dengan Instruksi Presiden RI 

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government. Dalam Inpres ini disebutkan bahwa tujuan pengembangan e-

Governement adalah untuk meningkatkan kualitas pelayaan publik yang lebih 

efektif dan efisien. Menurut Styles dan    Tennyson (2007) suatu cara yang mungkin 

paling nyaman dan cost effective bagi pihak pemerintah untuk menyebarkan 
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informasi di zaman sekarang adalah menggunakan internet sehingga melalui 

penerapan e-Government diharapkan mampu untuk memberikan informasi serta  

pelayanan publik  yang lebih muda diakses masyarakat yang dapat membantu 

kegiatan pemerintahan melalui proses kerja elektronis. 

Peraturan menggunakan internet untuk menyebarkan laporan tahunan 

pemerintahan kepada masyarakat juga telah menjadi perhatian Governance Finance 

Officers Association (GFOA) di Amerika Serikat. GFOA meyakini banyak manfaat 

dari publikasi dengan menggunakan internet (Sinaga,    2011). Diantaranya 

meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap   dokumen, Merupakan alat analisis 

yang lebih mudah untuk diaplikasikan, mencegah kelebihan pengungkapan dan 

menghemat biaya publikasi dan Meningkatkan pemakaian oleh stakeholders. 

Karakteristik pemerintah   daerah merupakan salah satu indikator yang 

mempengaruhi publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Choiriyah (2010) 

menyatakan bahwa karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan yang mana pernyataan tersebut bisa 

diterapkan dalam pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah diharapkan 

dapat menjelaskan kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. Karakteristik pemerintah daerah dapat berupa ukuran daerah, 

kekayaan daerah, kesejahteraan, functional differentiation, umur daerah, kepala 

daerah, leverage daerah, dan intergovernmental revenue (Suhardjanto, dkk., 

2010:15). Pada penelitian ini Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah 

Daerah, Jumlah  Penduduk dan Opini BPK dianggap mempengaruhi Publikasi 

LKPD di website Pemerintah Daerah. 
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5. Ukuran Pemerintah Daerah 

Ukuran Pemerintah Daerah, merupakan suatu variabel yang dapat diukur 

melalui perhitungan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat 

produktifitas (Damanpour, 1991). Besar kecilnya suatu pemerintahan daerah dapat 

ditunjukan dari ukuran pemerintah daerah. Suatu daerah dengan   ukuran 

pemerintahan yang yang besar dalam jumlah aset, pegawai, dan tingkat 

produktifitas diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada 

daerah yang lebih kecil (Patrick, 2007). 

Menurut Kristanto (2009) dalam konteks pemerintahan, total pendapat yang 

diperoleh dalam setahun dapat mengindikasikan besar kecilnya suatu ukuran 

pemerintah. Terdapat beragam cara yang dapat digunakan untuk menilai ukuran 

pemerintah daerah salah satunya melalui perhitungan total aset yanng dimiliki. 

Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang besar akan memiliki 

tuntutan dan kewajiban yang lebih besar pula dalam pengungkapan wajib kepada 

publik. 

6. Kekayaan Pemerintah Daerah 

Kekayaan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 33  Tahun 

2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

menyebutkan : “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah wajib dikelola dengan bijaksana 
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dan akan dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi kepentingan 

masyarakat. Kekayaan pemerintah daerah menggambarkan tingkat kemakmuran 

daerah tersebut (Sinaga,   2011). 

Pemerintah daerah dengan PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam 

mengelola dan memanfaatkan kekayaaan yang dimiliki demi pelayanan kepada 

masyarakat (Pardosi, 2018). Pemerintah daerah dengan kinerja yang buruk terkait 

pengelolaan PAD cenderung untuk membatasi akses informasi yang dimiliki 

kepada masyarakat agar terhindar dari   presepsi negatif sedangkan pemerintah 

daerah dengan tingkat PAD yang besar cenderung mampu untuk mengelolah 

daerahnya dengan baik dan  secara sukarela akan mengungkapkan lebih banyak 

informasi supaya dapat menunjukan dan membuktikan kepada masyarakat selaku 

principal bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai 

dengan teori keagenan (agency theory). 

7. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk merupakan sekelompok orang yang menetap dan 

mendiami suatu wilayah tertentu dalam jangkah waktu yang relatif lama. Jumlah 

penduduk yang ada di tiap daerah berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat 

lainnya sesuai dengan demografi. Proses demografi yang ada dipengaruhi oleh 

jumlah kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk  yang mana jumlah 

kelahiran dan kematian tidak terjadi serentak di tiap daerah, begitu juga dengan 

perpindahan (Rusli, 1995:131). 
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Sesuai dengan agency theory, penduduk merupakan principal yang 

memberikan wewenang dan  tanggung jawab kepada pemerintah sebagai agen 

dalam mengolah daerahnya. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk 

maka pressure yang dihadapi oleh pemerintah menjadi semakin besar pula dalam 

menghadapi masyarakat yang meminta informasi serta pertanggung jawaban untuk 

mengungkapkan LKPD. 

8. Opini Audit 

Opini Audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor terkait 

kewajaran laporan keuangan audit, dalam semua hal yang material, yang didasarkan 

atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berterima 

umum. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik   per 31 Maret 2011 (PSA 29 

SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan yaitu: 

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang 

ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (unqualified 

opinion with explanatory language) 

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 

4. Pendapat tidak wajar (adverse opinion) 

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion)  

Ketika memperoleh hasil audit dengan opini WTP atas LKPD  yang telah di 

audit oleh auditor, pemerintah daerah cenderung melakukan publikasi laporan 

keuangannya melalui website resmi pemda untuk menunjukan kepada masyarakat 

mengenai kualitas dan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan di satu 
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periode tertentu yang bisa dipertanggung jawabkan untuk membentuk kesan dan 

hubungan yang positif antara agen  dan principal sesuai dengan teori agensi. 

Sebaliknya, jika pemerintah daerah mendapatkan hasil audit dengan opini selain 

WTP, maka pemerintah daerah tersebut cenderung untuk menutupi informasi 

laporan keuangan yang  dimiliki supaya tidak menimbulkan presepsi akan adanya 

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Istikomah (2017) 

menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap publikasi   laporan 

keuangan pemerintah daerah di website. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Publikasi LKPD di Website 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

Ukuran pemerintah daerah dapat diukur malalui perhitungan total aset, 

jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991). 

Pada umumnya pemerintah daerah yang memiliki ukuran pemerintahan yang besar 

akan mendapatkan pengawasan yang sangat ketat sebab miliki total aset dalam 

jumlah besar, hal ini menuntut pemerintah daerah untuk menyajikan secara detail 

informasi keuangan yang harus dilaporkan sehingga meminimalisir terjadinya 

asimetri informasi. Pardosi (2018) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah 

tidak mempengaruhi publikasi LKPD di website pemerintah daerah di 

Kabupaten/Kota di Indonesia. Ningsih (2018) dalam penelitiannya juga 

menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Namun, hasil ini berbeda 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012) yang menunjukan bahwa 

ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan informasi 

keuangan pada website pemda.Berdasarkan uraian di atas peneliti membuat 

hipotesis pertama sebagai berikut : 

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap publikasi LKPD di 

website pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

2. Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Publikasi LKPD di Website 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

Kekayaan pemerintah daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

yang bersumber dan dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Pajak daerah, 

restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli 

daerah lainnya yang sah merupakan sumber dari PAD. (Warsito, 2001:128). Suatu 

daerah yang memiliki tingkat kekayaan dalam jumlah besar cenderung rentan 

terhadap penyalahgunaan, oleh sebab itu masyarakat sebagai principal mempunyai 

keinginan untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah melalui transparansi 

atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain pemerintah dengan total 

kekayaan yang     besar harus menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi 

dalam upaya memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat selaku principal. 

Sehingga melalui publikasi laporan keuangan laporan keuangan di website 

pemerintah daerah merupakan salah satu cara yang efektif untuk dapat 

menyampaikan informasi keuangan secara detail dengan biaya yang lebih murah 
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dan dapat dengan mudah untuk dijangkau guna mengurangi asimetri informasi yang 

terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat. 

Pratama, Dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kekayaan 

pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh   Susiyah, Dkk (2017) 

yang menyebutkan bahwa Kekayaan Pemerintah  Daerah (Wealth) berpengaruh 

terhadap tingkat pengungkapan LKPD di website. Namun, hasil yang berbeda 

didapatkan oleh penelitian Prabowo (2016) yang menunjukan bahwa kekayaan 

pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap publikasi laporan 

keuangan pemerintah daerah di website. Berdasarkan uraian di atas peneliti 

membuat hipotesis kedua sebagai berikut: 

H2 : Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi LKPD di 

website pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

3. Jumlah Penduduk terhadap Publikasi LKPD di Website Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

Semakin besar populasi penduduk yang ada di suatu daerah maka 

permintaan kepada pemerintah terkait pertanggung jawaban dalam pengungkapan 

LKPD juga akan semakin tinggi, sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada 

masyarakat. Hilmi dan Martani (2012) dan Fajri (2016) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap 

tingkat publikasi LKPD di website. Sedangkan   hal berbeda diungkapkan oleh 

Hasanah (2016) yang dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa jumlah 
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penduduk tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah 

daerah di website. Berdasarkan uraian di atas peneliti membuat hipotesis ketiga 

sebagai   berikut: 

H3 : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap publikasi LKPD di website 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

4. Opini Audit terhadap Publikasi LKPD di Website Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Indonesia 

Opini audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor   terdaftar 

yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma dan 

aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan   pendapat tentang kewajaran 

laporan keuangan yang diperiksa. (Tobing, 2004). Trisnawati dan Achmad (2004) 

menyatakan bahwa pemerintah   daerah yang memperoleh opini WTP atas suatu 

LKPD cenderung untuk melakukan publikasi LKPD melalui website, hal ini 

bertujuan untuk menunjukan kualitas dari pengelolaan keuangan yang dilakukan 

dengan    baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebaliknya, pemerintah 

cenderung untuk tidak mempublikasikan LKPD melalui website jika opini audit 

yang diperoleh dari auditor selain WTP  karena hal ini akan menimbulkan    presepsi 

akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Trisnawati dan 

Achmad (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa   opini audit tidak 

berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di website. 

Namun, hasil yang berbeda ditunjukn oleh penelitian Monica (2018) dan Istikomah 

(2017) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap 
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pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah di 

Indonesia. Berdasarkan uraian di atas peneliti membuat hipotesis keempat sebagai 

berikut: 

H4 : Opini audit berpengaruh positif terhadap publikasi LKPD di website 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia 

Berdasarkan perumusan hipotesis diatas maka diperoleh model kerangka 

teoritis dengan Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Jumlah 

Penduduk dan Opini Audit sebagai variabel independen (variabel X) dan Publikasi  

LKPD di Webiste pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai variabel 

dependen (variabel Y). Model kerangka teoritis dapat dilihat pada gambar 2.1 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

Ukuran Pemerintah Daerah 

(X1) 

Kekayaan Pemerintah Daerah 

(X2) 

Jumlah Penduduk                    

(X3) 

Opini Audit                                 

(X4) 

Publikasi LKPD di 

Website Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

di Indonesia 

(Y) 


