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ABSTRACT

The aim of this research is to identify the user information needs of the governmental  
financial reports and the suitability between the rules of the governmental financial reports  
and user needs of the governmental financial reports. Respondents in this research are the 
society  as  one  of  the  main  user  groups  of  the  governmental  financial  reports.  The  
respondents are 457 people from 10 provinces in Indonesia.

Data are collected by a survey method. Questionnaires are distributed by both directly  
and  mail.  The  statistic  method  used  in  testing  the  hypothesis  is  one  sample  t-test.  
Comparison  between  the  rules  of  the  governmental  financial  reports  and  the  user  
information needs of the governmental financial reports is done by using content analysis.  
An  additional  analysis  is  conducted  in  order  to  know  the  influences  of  respondents’  
characteristics towards the user information needs of the governmental financial reports by  
using Multivariate Analysis of Variance (MANOVA).

The  result  indicates  that  the  financial  information,  the  compliance  to  the  rules,  
performance, planning and budgeting, and narrative information are strongly needed in the  
governmental financial reports. The information about the economic condition is less needed 
in  the  governmental  financial  reports.  Having  been  compared  with  the  rules  of  the  
governmental  financial  reporting  in  The  Government  Regulation  No.  24,  2005 
(Government’s  Standard of Accounting) and The Regulation of the Minister of  Domestic  
Affairs No. 13, 2006, the rules of the governmental financial reporting did not completely  
accordance  with  the  user  needs.  Meanwhile,  the  MANOVA  result  indicates  that  the  
characteristics  of  respondents,  i.  e.  the  education  level  (senior  high  school,  diploma,  
undergraduate  and  graduate)  and  the  education  background  (accounting  and  non-
accounting) significantly influence the user information needs of the governmental financial  
reports.
Key  words:  user  information  needs  of  the  governmental  financial  reports, financial  

information, the compliance to the rules, performance, planning and budgeting,  
and narrative information 

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu upaya  untuk mewujudkan  good government governance adalah dengan 

meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara.  Dalam 

pemerintahan  yang  transparan  dan  akuntabel  tentunya  ada  suatu  jaminan  bahwa  segala 

informasi  atau  peristiwa penting  kegiatan  pemerintah  terekam dengan baik  dengan suatu 



ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk 

laporan  keuangan.  Melalui  laporan  keuangan  pemerintah,  informasi  yang  dibutuhkan 

berbagai  pihak  seperti  masyarakat,  para  wakil  rakyat,  lembaga  pengawas,  dan  lembaga 

pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, 

serta  pemerintah  itu  sendiri  untuk  pengambilan  keputusan  akan  dapat  disajikan  secara 

komprehensif.

Penelitian ini didasarkan pada fenomena dari beberapa studi tentang ketidaksesuaian 

informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  dengan  kebutuhan 

penggunanya,  yaitu  Carlson  (1986),  Daniels  and  Daniels  (1991)  serta  Yuliari  (2003). 

Beberapa studi juga telah berhasil mengidentifikasi kebutuhan pengguna laporan keuangan 

pemerintah yaitu Anthony (1978), Drebin (1981), Jones (1985), Daniels and Daniels (1991), 

serta Mack and Ryan (2006).

Selain itu, hasil audit BPK Semester II tahun 2007 menyebutkan bahwa 27,8% belum 

tertib  dalam mengelola  dan  menyajikan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD). 

Lebih  lanjut  disebutkan  bahwa  dari  97  LKPD,  BPK  memberikan  opini  wajar  dengan 

pengecualian terhadap 44 LKPD, disclaimer (ditolak) untuk 44 LPKD dan tidak wajar untuk 

9 LKPD. Penyebab kondisi ini disinyalir karena sumber daya manusia yang belum kompeten, 

perbedaan persepsi auditor dan auditee, lemahnya sistem pengendalian intern, serta regulasi 

yang belum harmonis (Manao, 2008).

Regulasi  akuntansi  pemerintah  di  Indonesia  menggunakan  referensi  internasional 

(International  Public  Sector  Accounting  Standards atau  IPSAS)  dengan  memperhatikan 

praktik yang lazim berlaku di Indonesia. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah tidak 

diawali  dengan  riset  ”kebutuhan  informasi  pemakai  laporan  keuangan  pemerintah  di 



Indonesia”. Akibatnya, proses awal penyusunan standar akuntansi pemerintah tentang ragam 

dan  isi  laporan  keuangan  lebih  merupakan  proses  kajian  pustaka.  Ini  tentunya  tidak 

mendasarkan  pada  kondisi  riil  kebutuhan  masyarakat  (Bastian,  2006).  Untuk  itu  perlu 

dilakukan riset dalam akuntansi sektor publik untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan 

pengguna dalam laporan keuangan pemerintah. 

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah (1) jenis informasi 

apa sajakah yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan pemerintah? dan (2) apakah 

aturan  tentang  laporan  keuangan  pemerintah  telah  sesuai  kebutuhan  pengguna  laporan 

keuangan pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan  penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui jenis informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna laporan keuangan pemerintah dan (2) untuk mengetahui  kesesuaian aturan 

tentang  laporan  keuangan  pemerintah  dengan  kebutuhan  pengguna  laporan  keuangan 

pemerintah.

1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi yaitu (1) Bagi masyarakat: 

mendorong  agar  lebih  peduli  dengan  informasi  keuangan  dari  pemerintah,  sehingga 

berpartisipasi dalam mengawasi dan mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah, 

(2) Bagi  pihak  eksekutif:  sebagai  pengguna  dan  sekaligus  sebagai  penyaji  laporan 

keuangan  pemerintah:  mendorong  agar  lebih  menyadari  pentingnya  penyajian  laporan 

keuangan secara lengkap dan pemberian kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses 

laporan keuangan tersebut,  (3) Bagi dunia pendidikan dan penelitian di bidang akuntansi: 



untuk menambah khazanah pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan juga memberi 

sumbangan pemikiran atau ide untuk penelitian selanjutnya, dan (4) Bagi  Komite 

Standar  Akuntansi  Pemerintah:  sebagai  bahan  pertimbangan  Komite  Standar  Akuntansi 

Pemerintah dalam menyempurnakan Standar Akuntansi Pemerintah khususnya Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintah No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

2. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Financial  Accounting  Standard  Board  (FASB)  mengartikan  pelaporan  keuangan 

sebagai sistem dan sarana penyampaian (means of communication) informasi tentang segala 

kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang 

dapat disampaikan melalui statemen keuangan (Suwardjono, 2006: 101). Pelaporan keuangan 

sektor publik oleh Governmental Accounting Standards Board (GASB) digambarkan sebagai 

berikut:

Gambar 2.1
Information Used by Financial Report Users

All Information Used to Assess
Accountability and Make Resource

Allocation, Investment, and Other Decisions
ALL FINANCIAL REPORTING  

General Purpose External Reporting   
(Includes Comprehensive Annual Financial Reports,   

Popular Reports, and other separate reports)   
General Purpose Supplementary Information Other Types of Other 
Financial 
Statements Supplementary 

Popular 
Reports

Financial 
Reporting Information

(includes notes to Information And Other (includes budgets,  
Financial 
statements) Reported in

Separate 
Reports

offering 
statements,  

 Comprehensive  Reports to grantor  

 
Annual 
Financial  

agencies, and so 
forth)  

 Report    
Sumber: GASB Concept Statement No.2



Dari gambar  2.1 terlihat bahwa pelaporan keuangan terdiri dari pelaporan keuangan 

eksternal  dan  tipe-tipe  pelaporan  keuangan  yang  lain.  Pelaporan  eksternal  tujuan  umum 

terdiri dari laporan keuangan tujuan umum (termasuk Catatan Atas Laporan Keuangan) dan 

informasi  pelengkap  yang  dilaporkan  dalam  Laporan  Keuangan  Tahunan  secara 

komprehensif  (Comprehensive  Annual  Financial  Report),  popular  reports dan  laporan 

terpisah lainnya.  Sementara itu, tipe pelaporan keuangan lain termasuk anggaran,  offering  

statements,  laporan  kepada  agen pemberi  grant,  dan  sebagainya.  Singkat  kata,  pelaporan 

keuangan lebih luas daripada laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 paragraf 9 menyatakan 

bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Tujuan  umum  laporan 

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus 

kas,  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, 

tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk 

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas 

dana pemerintah;

b. menyediakan informasi  mengenai  perubahan posisi  sumber  daya  ekonomi,  kewajiban, 

dan ekuitas dana pemerintah;

c. menyediakan  informasi  mengenai  sumber,  alokasi  dan  penggunaan  sumber  daya 

ekonomi;



d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. menyediakan  informasi  mengenai  cara  entitas  pelaporan  mendanai  aktivitasnya  dan 

memenuhi kebutuhan kasnya;

f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan;

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitias pelaporan 

dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan  pelaporan  keuangan  yang  dikemukakan  dalam  Lampiran  E.II  Peraturan 

Menteri  Dalam Negeri  (Permendagri)  No.  13  tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan 

Keuangan Daerah adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan 

baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. menyediakan  informasi  mengenai  apakah  penerimaan  periode  berjalan  cukup  untuk 

membiayai seluruh pengeluaran.

2. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan 

alokasinya  telah  sesuai  dengan  anggaran  yang  ditetapkan  dan  peraturan  perundang-

undangan.

3. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam 

kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

4. menyediakan  informasi  mengenai  bagaimana  pemerintah  daerah  mendanai  seluruh 

kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah yang 

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 pemerintah daerah, apakah 

mengalami  kenaikan  atau  penurunan,  sebagai  akibat  kegiatan  yang  dilakukan  selama 

periode pelaporan.

Kerangka  Konseptual  Akuntansi  Pemerintah  paragraf  16  menyatakan  bahwa  terdapat 

beberapa  kelompok  utama  pengguna laporan  keuangan pemerintah,  namun  tidak  terbatas 

pada:

(a) masyarakat;

(b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

(c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan

(d) pemerintah.

Menurut  Drebin  (1981),  tujuan  laporan  keuangan  pemerintah  diturunkan  dari 

kebutuhan penggunanya. Demikian juga yang dinyatakan oleh  International Federation of  

Accountants (IFAC)  Public  Sector  Committee (PSC)  Study  no  1  bahwa  tujuan  laporan 

keuangan  hanya  valid  jika  merefleksikan  informasi  pengguna  laporan  keuangan.  Studi 

tentang kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintahan diikhtisarkan sebagai berikut:



Tabel 2.1
Jenis Informasi Yang dibutuhkan Berbasis Riset Terdahulu dan Standard

Jenis 
Informasi

Anthony
(1978)

Drebin
(1981)

Jones
(1985)

Daniels 
& 

Daniels
(1991)

IFAC 
PSC 

Study 1 
(1991)

Mack 
& 

Ryan 
(2006)

IPSAS 
1

(2007)

Kondisi 
Keuangan

√ √ √ √ √ √ √

Kondisi 
Ekonomi

√ √ √

Kepatuhan 
terhadap 
aturan

√ √ √ √ √ √ √

Kinerja √ √ √ √ √ √
Perencanaan 
dan 
penganggaran

√ √ √ √ √

Naratif √
Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 2.1 terlihat bahwa kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintahan 

adalah kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap aturan, kinerja, perencanaan 

dan penganggaran, serta naratif. Oleh karena itu, hipotesis untuk menjawab rumusan masalah 

no. 1 yaitu jenis informasi apa sajakah yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan 

pemerintah adalah:

H1.1= informasi kondisi keuangan diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah

H1.2= informasi kondisi ekonomi diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah

H1.3= informasi kepatuhan terhadap aturan diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah

H1.4= informasi kinerja diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah

H1.5= informasi  perencanaan  dan  penganggaran  diperlukan  dalam  laporan  keuangan 

pemerintah

H1.6= informasi naratif diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah



Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Carlson (1986), Daniels & Daniels (1991) dan 

Yuliari  (2003)  tentang ketidaksesuaian  informasi  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan 

pemerintah dengan kebutuhan penggunanya, hipotesis untuk menjawab rumusan masalah no. 

2  yaitu  apakah  aturan  tentang  pelaporan  keuangan  pemerintah  telah  sesuai  kebutuhan 

pengguna laporan keuangan pemerintah:

H2= Aturan  mengenai  pelaporan  keuangan  pemerintahan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan 

pengguna laporan keuangan pemerintah

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi, Sampel dan Metode Pengumpulan data

Populasi  penelitian  ini  adalah  masyarakat  sebagai  salah  satu  kelompok  pengguna 

utama laporan keuangan pemerintah (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraf 

16).   Untuk  mewakili  seluruh  masyarakat  Indonesia  yang  tersebar  di  33  propinsi,  maka 

sampel diambil dari masyarakat di 10 propinsi ( lebih dari 30%) yaitu Propinsi Riau, Jawa 

Barat,  Jawa Tengah,  Jawa Timur,  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Kalimantan  Barat,  Bali, 

Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Penentuan sampel  dalam penelitian ini  menggunakan metode  pengambilan  sampel 

kumpulan (cluster sampling).  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu 

peneliti menyebar kuesioner secara langsung maupun melalui pos. 

3.2. Metode Analisis Data

Pertama  akan  diuji  apakah  variabel-variabel  yang  ditanyakan  dalam  penelitian 

menurut  pengguna  laporan  keuangan  pemerintah  diperlukan  dalam  laporan  keuangan 

pemerintah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan one sample t-test. Kemudian, peneliti 



akan melihat kesesuaian aturan laporan keuangan pemerintah (yaitu PP No. 24 Tahun 2005 

dan  Permendagri  No.  13  Tahun  2006)  dengan  kebutuhan  informasi  pengguna  laporan 

keuangan  pemerintah  dengan  melakukan  analisis  isi  (content  analysis).  Sebagai  analisis 

tambahan,  peneliti  juga  ingin  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  karakteristik  responden 

terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan MANOVA.  

4. Analisis Data dan Pembahasan

4.1. Pengujian Variabel Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Analisis pertama dilakukan untuk mengetahui jenis informasi apa saja yang penting 

disajikan  dalam  laporan  keuangan.  Pengujian  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  one-

sample t-test dengan uji satu sisi kanan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Hipotesis

NO HIPOTESIS YANG DIAJUKAN HASIL PENGUJIAN
HIPOTESIS

KESIMPULAN

1 Informasi kondisi keuangan 
diperlukan dalam laporan keuangan 
pemerintah

t-hitung = 10,536 >1,645 Terdukung

2 Informasi kondisi ekonomi 
diperlukan dalam laporan keuangan 
pemerintah

t-hitung = 0,694 <1,645 Tidak
Terdukung

3 Informasi kepatuhan terhadap aturan 
diperlukan dalam laporan keuangan 
pemerintah

t-hitung = 3,713 >1,645 Terdukung

4 Informasi kinerja diperlukan dalam 
laporan keuangan pemerintah

t-hitung = 8,244 >1,645 Terdukung

5 Informasi perencanaan dan 
penganggaran diperlukan dalam 
laporan keuangan pemerintah

t-hitung = 2,890 >1,645 Terdukung

6 Informasi naratif diperlukan dalam 
laporan keuangan pemerintah

t-hitung = 4,261 >1,645 Terdukung



Dari tabel 4.2 diketahui bahwa tidak semua hipotesis terdukung, karena ada 1 yang 

nilai  t-hitung lebih kecil  daripada nilai  t-tabel,  yaitu  variabel  informasi  kondisi  ekonomi. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam pelaporan keuangan pemerintah diperlukan 

informasi  keuangan,  kepatuhan  terhadap  aturan,  kinerja,  perencanaan  dan  penganggaran, 

serta informasi naratif.

4.2. Perbandingan  Kesesuaian  Aturan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  dengan 
Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Kesesuaian  aturan  pelaporan  keuangan  pemerintah  dengan  kebutuhan  informasi 

laporan keuangan pemerintah dilihat dari hasil  content analysis  PP No. 24 tahun 2005 dan 

Permendagri 13 tahun 2006 dibandingkan dengan hasil empiris tentang jenis informasi yang 

dibutuhkan pengguna laporan keuangan pemerintah, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Kesesuaian PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006

Dengan Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah 

No Jenis Informasi Hasil 
Empiris

PP 
No. 24/2005

Permendagri 
No. 13/2006

INFORMASI KONDISI 
KEUANGAN

1. Posisi aktiva, hutang dan aktiva 
bersih/ekuitas pemerintah pada 
akhir periode pelaporan.

Penting Tercantum Tercantum

2. Prediksi kebutuhan tambahan 
sumber keuangan.

Penting - -

3. Perubahan aktiva bersih/ekuitas. Penting Tidak 
diwajibkan

Tidak 
diwajibkan

4. Rincian hasil operasional 
(pendapatan dan pengeluaran) 
pemerintah selama 1 periode 
pelaporan.

Penting Tidak 
diwajibkan

Tidak 
diwajibkan

5. Sumber dan penggunaan sumber 
daya (aliran kas masuk dan kas 
keluar)

Penting Tercantum Tercantum

6. Kemampuan pemerintah untuk 
memenuhi kewajiban jangka 
pendek dan jangka panjang

Penting Tercantum Tercantum



7. Rincian dan analisis jumlah 
hutang pemerintah

Penting - -

INFORMASI KONDISI 
EKONOMI

8. Nilai dan sumber jasa potensial 
yang dikelola pemerintah.

Penting Tercantum Tercantum

9. Prediksi pertumbuhan 
pemerintah

Inter-
Mediate

- -

10. Kondisi ekonomi makro Penting Tercantum Tercantum
11 Dampak aktivitas operasional 

pemerintah terhadap 
perekonomian

Penting - -

INFORMASI KEPATUHAN 
TERHADAP ATURAN

12 Kesesuaian penggunaan sumber 
daya dengan aturan

Penting Tercantum Tercantum

13 Kecukupan kontribusi sumber 
daya untuk membiayai seluruh 
pengeluaran pemerintah

Penting Tercantum Tercantum

14 Kepatuhan Laporan Keuangan 
Terhadap Standar Akuntansi 
Pemerintahan

Penting Tercantum Tercantum

15 Perbandingan pengeluaran 
aktual dengan anggaran.

Penting Tercantum Tercantum

INFORMASI KINERJA
16 Perbandingan kinerja keuangan 

pemerintah tahun ini dengan 
tahun sebelumnya

Penting Tercantum Tercantum

17 Evaluasi pelayanan (termasuk 
biaya jasa) yang diberikan 
pemerintah.

Penting - -

18 Evaluasi efisiensi program dan 
aktivitas pemerintah.

Penting Tercantum Tercantum

19 Evaluasi efektivitas program 
dan aktivitas pemerintah.

Penting Tercantum Tercantum

20 Evaluasi program jangka pendek 
dan jangka panjang.

Penting Tercantum Tercantum

INFORMASI 
PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN

21 Perencanaan pemerintah 5 tahun 
ke depan 

Penting - Tercantum

22 Perencanaan alokasi sumber 
daya

Penting - Tercantum

23 Trend ketersediaan pendapatan 
yang akan datang untuk 

Inter-
Mediate

- -



mendanai pengeluaran yang 
akan datang

24 Prediksi jumlah kontribusi 
sumber daya untuk mendukung 
aktivitas pemerintah.

Penting - Tercantum

25 Prediksi keefektifan program 
dan aktivitas yang diusulkan

Penting - Tercantum

26 Prediksi kegagalan 
menyediakan sumber daya 
untuk operasional pemerintah.

Penting - -

INFORMASI NARATIF
27 Overview operasi pemerintah Penting Tercantum Tercantum
28 Deskripsi sebelum laporan 

keuangan
Penting - -

29 Laporan pertanggungjawaban 
kepala pemerintahan

Penting - Tercantum

30 Kebijakan akuntansi Penting Tercantum Tercantum
Persentase kesesuaian 56,67% 73,33%

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa kesesuaian PP No. 24 Tahun 2005 dengan kebutuhan informasi 

pengguna laporan keuangan pemerintah sebesar 56,67%, sedangkan kesesuaian Permendagri 

No. 13 Tahun 2006 dengan kebutuhan informasi  pengguna laporan keuangan pemerintah 

sebesar 73,33%.

4.3. Pengujian Pengaruh Karakteristik Responden Terhadap Kebutuhan Informasi 
Laporan Keuangan Pemerintah

Sebagai  analisis  tambahan,  peneliti  ingin mengetahui  kebutuhan informasi  laporan 

keuangan pemerintah berdasarkan karakteristik responden. Hasil analisis akan menunjukkan 

apakah  ada  karakteristik  tertentu  dari  responden  yang  menyebabkan  perbedaan  dalam 

pelaporan keuangan pemerintah. Peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh karakteristik 

responden yaitu tingkat pendidikan (SMU, Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana) dan latar 

belakang pendidikan (akuntansi dan non akuntansi) terhadap kebutuhan informasi pengguna 

laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan pengujian Multiple Analysis of Variance 

(MANOVA). Berikut adalah ringkasan hasil uji MANOVA :



Tabel 4.3
Hasil Uji MANOVA 

Variabel 
Independen

Kategori Sig &
Mean

KEU EKO PATUH KNRJ BUDG NAR

Tingkat 
Pendidikan

Sig 0,124 0,506 0,040** 0,607 0,055 0,077

SMU Mean 4,15 3,96 3,99 4,17 3,97 4,03

Diploma Mean 4,09 3,94 4,17 4,14 4,10 4,19
Sarjana Mean 4,25 4,05 4,16 4,24 4,11 4,17
Pasca 
Sarjana

Mean 4,25 4,00 4,05 4,19 4,16 4,03

Latar 
Belakang 
Pendidikan

Sig 0,10 0,158 0,025** 0,001** 0,221 0,010**
Akuntansi Mean 4,26 4,06 4,15 4,29 4,10 4,18
Non 
Akuntansi

Mean 4,16 3,98 4,04 4,12 4,04 4,04

** Signifikan karena < 0.05
Keterangan:
KEU : Kondisi Keuangan
EKO : Kondisi Ekonomi
PATUH : Kepatuhan terhadap Aturan
KNRJ : Kinerja
BUDG : Perencanaan dan Penganggaran
NAR  : Naratif

Hasil  uji  MANOVA  menunjukkan  bahwa  karakteristik  tingkat  pendidikan 

mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kebutuhan  informasi  kepatuhan  terhadap 

aturan. Sedangkan karakteristik latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja serta informasi naratif. Hal 

tersebut bisa dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil  dari 0,05 dan nilai  mean  yang 

hampir sama atau tidak berbeda secara absolut antar kategori. 

5. Kesimpulan, Keterbatasan, Saran dan Implikasi Penelitian

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan disimpulkan hal-hal berikut:



1. Informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah 

adalah informasi kondisi keuangan, kepatuhan terhadap aturan, kinerja, perencanaan dan 

penganggaran serta naratif.

2. Aturan laporan keuangan pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 

Tahun 2006) belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna laporan 

keuangan pemerintah.

3. Hasil  uji  MANOVA menunjukkan  bahwa  karakteristik  responden  tingkat  pendidikan 

memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kebutuhan  informasi  kepatuhan  terhadap 

aturan. Sedangkan karakteristik responden latar belakang pendidikan memiliki pengaruh 

yang  signifikan terhadap kebutuhan informasi  kepatuhan terhadap aturan,  kinerja  dan 

naratif.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian  ini  tidak  terlepas  dari  keterbatasan-keterbatasan  yang  diharapkan  dapat  diatasi 

pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  Metode  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  metode  kuesioner.  Dimana  metode 

kuesioner  ini  memiliki  keterbatasan  berupa  lemahnya  kontrol  terhadap  keakuratan 

jawaban responden karena ada kemungkinan responden tidak menjawab dengan keadaan 

yang sesungguhnya.

2. Penelitian ini banyak menggunakan hasil penelitian yang diadopsi dari penelitian yang 

dilakukan di luar Indonesia, sehingga masih mungkin ditemukan beberapa kelemahan. 

5.3 Saran

Saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang belum diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 atau Permendagri No. 13 tahun 



2006, serta rekomendasi jenis laporan keuangan yang dibutuhkan yaitu:

No. Jenis Informasi Rekomendasi Laporan 
Keuangan

1. Prediksi kebutuhan tambahan sumber 
keuangan

Informasi 
pelengkap/CALK

2. Rincian dan analisis jumlah hutang 
pemerintah

Laporan Hutang

3. Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) 
yang diberikan pemerintah

Informasi 
pelengkap/CALK

4. Perencanaan pemerintah 5 tahun ke depan Informasi 
pelengkap/CALK

5. Perencanaan alokasi sumber daya Informasi 
pelengkap/CALK

6. Prediksi  jumlah  kontribusi  sumber  daya 
untuk mendukung aktivitas pemerintah.

Informasi 
pelengkap/CALK

7. Prediksi keefektifan program dan aktivitas 
yang diusulkan

Informasi 
pelengkap/CALK

8. Prediksi  kegagalan  menyediakan  sumber 
daya untuk operasional pemerintah.

Informasi 
pelengkap/CALK

9. Deskripsi sebelum laporan keuangan Informasi 
pelengkap/CALK

10. Laporan pertanggungjawaban kepala 
pemerintahan

Laporan 
Pertanggungjawaban 
(Statement of  
Responsibility)

2. Laporan keuangan pokok pemerintah Indonesia yang ada saat ini seharusnya ditambah 

Laporan  Kinerja  Keuangan  (Laporan  Surplus/Defisit),  Laporan  Perubahan  Ekuitas, 

Laporan Hutang serta Laporan Pertanggungjawaban.

3. Selain  laporan  keuangan  pokok,  pemerintah  disarankan  menambah  informasi 

pendukung/pelengkap lain  sesuai  rekomendasi  di  atas  sebagai  sarana transparansi  dan 

akuntabilitas publik.

5.4. Implikasi Penelitian

Masalah-masalah yang dapat dikaji bagi peneliti selanjutnya adalah:



1. Responden dapat  diperluas  pada masyarakat  di  provinsi  lain  di  Indonesia dan kepada 

kelompok  lain  pengguna  laporan  keuangan  pemerintah,  seperti  pihak-pihak  yang 

memberikan donasi/pinjaman (World Bank, IMF).

2. Penelitian selanjutnya  dapat mengambil  tema  popular reporting  yang bertujuan untuk 

memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan pemerintah.
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