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ABSTRACT  

 This Research aims to empirically examine whether the accessibility of 
local financial reports and presentation of them influence the usefulness of local 
financial information by the stakeholders. Financial report have been seen as an 
important component that should be disclosed by local government since regional 
autonomy has been launched by the central government. As a consequence of  
him, the financial reports should be reported transparency and be accessible for 
stakeholders. This is because such reports are reflection of local government’s 
commitment to fulfill the mandate of citizen and show implementation good 
governance in their local government. 

This research was carried out in ex district residency Banyumas. The 
method used to collect data is through survey questionnaire of which the 
respondents were the members of local legislative council, Inspectorate, and Non 
Governmental Organization (NGO). By the purposive sampling method, fixed get 
sample from 180 members of local legislative council, 84 members of 
Inspectorate, and 40 members of  NGO. Analysis method used in this research is 
multiple regression. 

The result of hypothesis test showed that the presentation of  local 
financial reports has a significant influence the enhancement of usefulness of  
local financial information by the stakeholders. And then accessibility of financial 
reports has a significant influence the enhancement of usefulness of  local 
financial information by the stakeholders. Simultaneously, both the presentation 
accessibility of financial reports and influenced usefulness of local financial 
information. 
 
Keywords: local financial reports, accessibility, local financial information. 
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A. PENDAHULUAN 

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di indonesia telah 

membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta 

ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan 

pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi 

daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut di tandai dengan 

diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas 

membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun 

daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Sebagai 

operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah 

merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan 

yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi 

kepada pemerintah daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, 

maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk 

mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah 

tersebut (Safitri, 2009). 
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Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor 

publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif 

sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya 

bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana 

publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).  

 Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah 

No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuagan Daerah dan Permendagri No.13 

tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 

tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, 

pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. 

Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada 

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. 

Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi (PP. No. 58 

tahun 2005). Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah 

dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak 

terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik, Haryanto (2007) dalam Rohman (2009). Pengelolaan keuangan 

daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 Menurut Wilson dan Kattelus (2002) dalam Rohman (2009). Akuntabilitas 

publik pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dengan penyajian 

laporan keuangan yang terdiri dari laporan periodik (periodic reports), laporan 

keuangan interim (interim financial reports), dan laporan keuangan tahunan 

(annual financial reports). Dari ketiga laporan keuangan tersebut, yang wajib 

dipublikasikan oleh pemerintah agar dapat diakses publik adalah laporan 

keuangan tahunan. Masyarakat sebagai pihak yang memeberi kepercayaan kepada 
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pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan 

informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi pemerintah 

(Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan 

informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, 

sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan 

akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting 

untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur 

kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan 

sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan 

politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan 

tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. 

 Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD) tiga tahun terakhir (2004-2006) menunjukkan transparansi dan 

akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk (BPK, 2008). Hal ini 

disesalkan karena buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah 

tersebut meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah 

daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. 

Isu rendahnya transparansi dan akuntabilitas semakin dipertegas dengan 

adanya laporan audit yang disampaikan oleh BPK yang menyatakan bahwa 

mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah diseluruh Indonesia masih 

mendapatkan penilaian buruk Kompas (2008) dalam Rohman (2009).  Pernyataan 

tersebut didasarkan pada kembalinya BPK memberikan opini tidak memberikan 

pendapat (disclaimer) atas mayoritas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 

2007. Penilaian yang buruk ini juga diberikan kepada laporan keuangan 

pemerintah pusat. Bahkan selama empat tahun berturut-turut, sampai tahun 2007, 

opini disclaimer ini diberikan untuk laporan keuangan pemerintah pusat.  Alasan 

masih banyaknya pemerintah daerah yang dinilai buruk dalam melaporkan 

keuangannya, karena belum adanya UU yang mewajibkan pemerintah daerah 
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untuk menyusun laporan keuangan secara rinci. Kepala BPK, Anwar Nasution 

menegaskan pemerintah daerah yang mendapatkan opini buruk dalam laporan 

keuangannya harus memperbaiki dan membenahi berbagai kelemahannya (BPK, 

2008). 

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah (pusat dan daerah) 

adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengguna laporan 

keuangan berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara 

transaparan dan akuntabel serta dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi 

laporan keuangan tersebut. Pemberlakuan PP No 58 tahun 2005 tentang 

pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti PP No 105 tahun 2000 yang 

mewajibkan penyampaian pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan menjadikan pemerintah harus menyajikan secara lengkap laporan 

keuangan tersebut. Hal ini menjadi masalah tersendiri bagi beberapa pemerintah 

daerah karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif kearah 

tersebut (Halim ( 2002) dalam Mulyana (2006).  

Menurut Jones et al. (1985) dalam Stecollini (2002), ketidakmampuan 

laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena 

laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan 

pera pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung 

tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, 

penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel berimbas pada 

ketertarikan pengguna informasi keuangan daerah untuk memanfaatkan informasi 

yang ada secara optimal. Maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: 

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh  terhadap manfaat 

informasi keuangan daerah. 

2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap manfaat 

informasi keuangan daerah. 

Studi ini mengambil dasar dari mata kuliah akuntansi sektor publik yang 

mengkhususkan pada sub studi keuangan daerah, yang bertujuan untuk mengkaji 
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kebijakan pengungkapan laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap pengelolaan 

keuangan daerah. Dalam kaitannya dengan masalah ini, tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah: 

1. Mengkaji dan  menjelaskan pengaruh penyajian laporan keuangan daerah 

terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan daerah. 

2. Mengkaji dan menjelaskan pengaruh aksesibilitas laporan keuangan 

daerah terhadap upaya mengoptimalkan penggunaan informasi keuangan 

daerah. 

 

B. TELAAH TEORI 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak 

diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini 

dapat di telaah dari dua persepektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, 

dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam 

bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku 

opportunistic (Subaweh, 2008). Hal tersebut terjadi karena  pihak agen memiliki 

keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari 

pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (self interest) karena 

memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif 

cenderung memaksimalkan self interst-nya yang dimulai dari proses 

penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan 

keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka 

selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata 

legislatif dan rakyat. 

 Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunis 

dan cenderung tidak menyukai resiko (risk averse) (Herawati dan Baridwan, 2007 

dalam Safitri 2009). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai 

pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan 

wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para 

pengguna laporan keuangan (stakeholders). Pemerintah daerah sebagai agen akan 
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menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja 

mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan 

bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah 

yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan 

strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai 

pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari 

agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan 

pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang 

baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila 

kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. 

Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan 

masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen. 

2. Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (PIKD) 

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi 

keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan 

juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih 

penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002). 

Berdasarkan Deniski (1973) yang dikutip dalam Sujana (2002), yang dikenal 

dengan Impossibility Theory bahwa banyak jenis pengguna informasi untuk 

laporan keuangan dan pengguna ini mempunyai bermacam kepentingan, oleh 

karena itu sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan  

semua jenis pengguna. 

Untuk memuaskan pengguna informasi, sangat perlu dilakukan upaya 

untuk menggali apa saja informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 

laporan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) bagi organisasi 

pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah; memberikan 

informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social, politik, 

serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan 
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(stewardship); serta memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja manajerial dan organisasional. 

Laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah terhadap publik. Publik mempunyai hak untuk mengetahui laporan 

keuangan pemerintah. Adanya tingkat kepuasan yang berbeda-beda untuk tiap 

pengguna informasi keuangan, menyebabkan kebutuhan informasi yang berbeda 

pula yang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. 

Penggunaan informasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah seberapa 

besar kebutuhan informasi dari pihak-pihak di luar manajeman internal pemda 

terpengaruh oleh penyajian laporan keuangan daerah itu dan atas keterbukaan 

akses yang diberIkan. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Transparansi adalah 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 (SAP, 2005). Menurut 

Mardiasmo (2005) Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya 

publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.Transparansi suatu 

kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan 

keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam 

melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan pryeksi 

fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu. 

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, 

penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 

2003). 
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Mohamad dkk. (2004) dalam Mulyana (2006) berpendapat bahwa 

akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan information 

asymmetry. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi 

kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung 

terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar 

manajemen. Scott (1997) dalam Mulyana (2006) menjelaskan bahwa 

kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan 

informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

 

4. Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005). 

Berdasarkan pada Impossibility Theory (Deniski, 1973 dalam Sujana, 

2002), bahwa sangat sulit untuk menyiapkan informasi yang dapat memuaskan 

semua kelompok pengguna yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Oleh 

karena itu Wilson and Kattelus (2002) dalam Rohman (2009) menyatakan bahwa 

sistem akuntansi pemerintahan harus: Menyajikan secara wajar dan 

mengungkapkan secara lengkap dana dan aktivitas dari unit pemerintah sesuai 

dengan GAAP; dan menentukan dan membuktikan kesesuaian dengan peraturan 

keuangan yang terkait dan syarat-syarat kontraktual agar laporan keuangan yang 

disajikan dapat memenuhi harapan pengguna. 

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Terdapat beberapa 

kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas 

pada, masyarakat, para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga 

pemeriksa, serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi 

dan pinjaman; dan pemerintah 

Menurut UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan 

keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidak-tidaknya meliputi: 
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Laporan Realisasi APBD; Neraca; Laporan Arus Kas; dan  Catatan atas Laporan 

Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. 

 

5. Aksesibilitas Laporan Keuangan 

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk 

memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah 

aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan 

minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan 

mau berusaha untuk memahaminya (Henley et al, 1990, dalam rohman, 2009). 

Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti 

surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum 

yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas 

pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informasi yang 

disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip 

transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem informasi Keuangan 

Daerah (SIKD) (Kawedar, 2008). 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem informasi 

terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat (UU No. 33 

Tahun 2004). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada 

stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya 

dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, 

atau cara lainnya (Permendagri No. 13 Tahun 2006). 

Gambar Kerangka Pemikiran 
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    H2(+) 

 

Penyajian laporan 

keuangan daerah 

Aksesibilitas laporan 

keuangan daerah 

Penggunaan informasi 

keuangan daerah. 
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Hipotesis 

Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi 

keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan 

juga laporan akuntabilitas itu sendiri (Sujana, 2002 dalam Rohman, 2009). 

Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam 

kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan 

yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan 

secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan 

keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna (Wilson dan Kattelus 

2002 dalam Rohman 2009). 

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa perwujudan 

akuntabilitas publik belum tercapai sesuai harapan pengguna informasi. Hal ini 

terbukti dari masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mampu untuk 

menyajikan laporan pengelolaan keuangan daerah secara terbuka kepada publik. 

Faktor utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan 

penyajian laporan keuangan  yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik. Bagaimana penilaian tanggung jawab itu selanjutnya kita 

kembalikan lagi kepada pihak-pihak pengguna laporan keuangan. 

Fungsi laporan keuangan daerah yaitu untuk menyajikan informasi posisi 

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan informasi-informasi terkait lainnya 

sebagai alat ukur kinerja manajemen di pemerintah daerah yang kemudian dinilai 

oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pertanggungjawaban perlu dilakukan 

melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal 

maupun eksternal (publik) sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan secara 

sukarela. Hasil feedback dari pengguna informasi atas penyajian laporan keuangan 

inilah yang kemudian menjadi bahan koreksi bagi pemerintah daerah atas kinerja 

mereka selama tahun anggaran berlangsung. 
 

H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap 

penggunaan informasi keuangan daerah. 
 

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau 

ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan 
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seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Koestoer, 2002 dalam Rohman, 

2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk 

memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Penyajian adalah 

aspek yang penting dari aksesibilitas. Dengan kata lain laporan keuangan 

minimalnya harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan 

mau berusaha untuk memahaminya (Henley et al, 1990, dalam Rohman, 2009). 

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, 

tidak hanya disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua 

informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena 

laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibilitas pada 

pengguna potensial (Jones et al., 1985 dalam Mulyana 2006). Oleh karena itu, 

pemerintah daerah mendapat motivasi agar mampu menyajikan laporan keuangan 

tidak hanya kepada DPRD tetapi juga harus menyajikan fasilitas kepada 

masyarakat berupa kemudahan dalam mengetahui atau memperoleh informasi 

laporan keuangan. 

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap akhir tahun periode anggaran 

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyajikan Laporan Keuangan pokok yang 

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan 

Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja Keuangan serta 

ikhtisar Laporan Keuangan BUMD. Tuntutan pemerintah pusat yang 

mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat 

Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif 

terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan 

merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah 

daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh 

terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. 

H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap 

penggunaan informasi keuangan daerah. 
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C. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah berasal dari responden yang penulis gunakan, yaitu anggota DPRD, 

pegawai Bawasda dan pembayar pajak badan yang berada di lingkungan eks 

Karesidenan Banyumas. Melalui cara ini, peneliti memutuskan untuk terjun 

sendiri dalam mencari, mengumpulkan, dan mengolah data untuk mendapatkan 

data yang  relevan dan riil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara 

dengan melakukan pengelolaan kuesioner untuk mendapatkan data. Kuesioner 

dalam penelitian ini dirancang untuk penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, 

bentuk pertanyaan dalam kuesioner bersifat closed-ended questions untuk 

memudahkan dalam pengukuran respon dari responden. 

2. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan 

pemerintah daerah kabupaten se-eks Karesidenan Banyumas, yaitu anggota 

DPRD, pegawai Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Masyarakat. Sampel dipilih 

berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan 

sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel terikat ( dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti. Melalui analisis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk 

menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran,2006). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah penggunaan informasi keuangan daerah (PIKD). 

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi 

keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan 

juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih 

penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002 

dalam Rohman, 2009). Informasi laporan keuangan yang berkualitas seringkali 

tidak diketahui oleh pengguna informasi jika mereka tidak memanfaatkan akses 
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yang dibuka oleh pemerintah daerah. Menurut Safitri (2009) Penggunaan 

informasi keuangan daerah diukur dengan indikator apakah laporan keuangan itu 

benar-benar digunakan oleh pengguna informasi, dengan menggunakan instrumen 

kuesioner, dengan skala pengukuran respon 5 (lima) poin skala likert. 

b. Variabel bebas (independent variable) 

 Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat 

sacara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLK) 

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan daerah digunakan 

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi 

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan 

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Penyajian Laporan Keuangan Daerah diukur menggunakan instrumen 

kuesioner dengan skala pengukuran respon yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 5 (lima) poin skala likert. 

2) Aksesibilitas laporan keuangan (ALK) 

 Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan 

keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan 

keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara 

publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi 

keuangan daerah yang efektif. Aksesibilitas Laporan Keuangan diukur 

menggunakan instrumen kuesioner dengan skala pengukuran respon yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) poin skala likert. 
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4. Alat Analisis 

a.   Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas Data, bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai 

distribusi normal atau tidak.  

b) Uji Multikolinieritas, bertujuan untuk menguji apakah tiap-tiap variabel 

independen saling berhubungan secara linier. 

c) Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. 

b. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel 

(variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). 

Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk 

menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, 

selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian-pengujian 

tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2+ e 

Keterangan: 

Y :Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 

X1 :Penyajian Laporan Keuangan Daerah 

X2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah  

a : Konstanta 

b1 : slope regresi atau koefisien regresi dari X1 

b2 : slope regresi atau koefisien regresi dari X2 

e : kesalahan residual (error turn) 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Nilai R² digunakan untuk mengukur  tingkat kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independen.   
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d. Uji Statistik F  

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. 

e. Uji Statistik t 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh sebuah 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 

D. HASIL PENELITIAN DAN INTERPRETASI HASIL 

Tingkat respon merupakan proporsi dari sampel yang melengkapi 

kuisioner (Mulyana, 2006). Berikut ini ringkasan proporsi tingkat respon yang 

diperoleh dalam penelitian ini: 

Tabel 
Tingkat Respon 

Keterangan DPRD Inspektorat Masyarakat Total 
Kuesioner yang dikirim 180 84 40 304 

Kuesioner yang kembali (hasil) 78 51 28 157 
Kuesioner yang tidak dapat 

digunakan 
47 17 9 73 

Kuesioner yang dapat 
digunakan 

31 

(17.2%) 

34 
 

(40.4%) 

19 

(47.5%) 

84 

(27.6%) 
Sumber: Data yang diolah, 2011 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat respon secara keseluruhan hanya 

sebesar 27,6%. Menurut Punch (2003) dalam Mulyana (2006) tingkat respon 

sebesar 30%-40% atau kurang merupakan sesuatu yang umum atau lazim bila 

distribusi surat dipilih dalam strategi pengumpulan data. 

Analisis Statistik Deskriptif 

 Dalam penelitian diketahui bahwa skor terendah dari jawaban responden 

untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLK) adalah 62 dan skor 

tertinggi dari jawaban responden adalah 100, sehingga rata-rata (mean) jumlah  

skor jawaban Penyajian Laporan Keuangan Daerah (PLK) adalah 85,15, hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata responden mengerti dan memahami tentang 
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Penyajian Laporan Keuangan Daerah  sesuai dengan peraturan yang ada serta 

Laporan Keuangan yang telah disajikan sesuai dengan kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan. 

 Selain itu, dapat diketahui pula bahwa skor terendah dari jawaban 

responden untuk variabel Aksesibiltas Laporan Keuangan (ALK) adalah 9 dan 

skor tertinggi dari jawaban responden adalah 25, sehingga rata-rata (mean) jumlah  

skor jawaban Aksesibilitas Laporan Keuangan (ALK) adalah 21,32, hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan laporan keuangan yang telah 

diterbitkan dapat diakses masyarakat, dan sudah cukup transparan. 

 Dari hasil analisi statistik deskriptif dapat diketahui bahwa skor terendah 

dari jawaban  responden untuk variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 

(PIKD) adalah 12 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 25, sehingga 

rata-rata (mean) jumlah  skor jawaban Penggunaan Informasi Keuangan Daerah 

(PIKD) adalah 21,79, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden manyatakan 

bahwa informasi yang terkandung dalam Laporan keuangan Pemerintah Daerah 

bermanfaat untuk para pengguna dan telah disajikan secara lengkap. 

Hasil Uji Reliabilitas 

 Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini  menunjukkan bahwa variabel 

Penyajian Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari 20 item pertanyaan 

memberikan nilai Cronbach’s Alpha based on Standardized items sebesar 90,8% 

yang menurut kriterian Nunnally (1967) dapat dikatakan reliabel. Untuk variabel 

Aksesibilitas Laporan Keuangan yang terdiri dari 5 item pertanyaan memberikan 

nilai Cronbach’s Alpha based on Standardized items sebesar 86,0% yang menurut 

kriterian Nunnally (1967) dapat dikatakan reliabel. Dan variabel Penggunaan 

Informasi Keuangan Daerah menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha based on 

Standardized items sebesar 79,40%. Nilai ini berarti variabel Penggunaan 

Informasi Keuangan Daerah sesuai dengan kriteria Nunnally (1967) dapat 

dikatakan reliabel. 

Hasil Uji Validitas 

 Dari uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan 

adalah valid. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil output SPSS yang menunjukkan 
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adanya tanda bintang pada tiap variabel yang digunakan. Level signifikansi dalam 

variabel Penyajian Laporan Keuangan adalah 0,01 dan 0,05, level signifikansi 

dalam variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan adalah 0,01, sedangkan level 

signifikansi dalam variabel Penggunaan Informasi Keuangan Daerah adalah 0,01 

dan 0,05. 
 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Multikolinieritas  

Tabel 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

Penyajian Laporan Keuangan .904 1.106 

Aksesibilitas Laporan Keuangan .904 1.106 

Sumber: Output SPSS 16.0, 2011 

 

Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan semua variabel 

independen mempunyai nilai lebih dari 0,10, begitu pula dengan nilai VIF, semua 

variabel independen mempunyai nilai kurang dari 10. Artinya tidak ada korelasi 

antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Kesimpulannya adalah 

tidak terdapat multikolinieritas yang serius pada model regresi penelitian ini. 

 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Dalam penelitian ini hasil uji heteroskedastisitas dalam gambar 

menunjukkan bahwa grafik scaterplot tidak membentuk pola yang teratur seperti 

bergelombang, melebar ataupun menyempit, tetapi menyebar diatas maupun 

dibawah nilai nol pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas atau dapat disebut homokedastisitas. 
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Grafik  
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
  Sumber: Output SPSS 16.0, 2011 

 

Hasil Uji Normalitas 

 Berdasarkan grafik histogram  dan grafik normal plot serta uji statistik 

sederhana dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji statistik menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel 4.7 

dapat dilihat signifikansi nilai Kolmogorov-Smirnov yang diatas tingkat 

kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,640, hal tersebut menunjukkan bahwa data 

terdistribusi normal. 

Tabel  
Hasil Uji Normalitas 

 

  Sumber: Output SPSS 16.0, 2011 

 Bentuk grafik histogram  pada gambar  juga menunjukkan bahwa data 

terdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak menceng ke kanan atau 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

84

.0000000

1.68703452

.081

.050

-.081

.742

.640

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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ke kiri. Grafik normal plot juga mendukung hasil pengujian dengan grafik 

histogram.  

Grafik 
Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram 

 
  
  Sumber: Output SPSS 16.0, 2011 

 Dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Grafik 
Hasil Uji Normalitas – Grafik Normal Plot 

 
     
   Sumber: Output SPSS 16.0, 2011 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model 

regresi. Tabel dibawah ini menunjukkan besarnya nilai adjusted R square sebesar 

0,542 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas variabel independen sebesar 54,2% sementara 45,8% sisanya 

dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini 
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Hasil Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Dari hasil penelitian dapat diketahui nilai uji statistik F adalah sebesar 

50,048 dan dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti variabel independen 

penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-

sama mempengaruhi penggunaan informasi keuangan daerah. 

Hasil Uji signifikansi Parameter Individual (Uji St atistik t) 

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa variabel penyajian laporan 

keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan 

daerah dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah 0,05. Sementara itu, 

variabel aksesibilitas laporan keuangan juga secara signifikan berpengaruh 

terhadap penggunaan informasi keuangan daerah dengan nilaia signifikansi 0,005 

yang nilai ini berada dibawah 0,05. Maka dapat disimpulkan persamaan 

sistematisnya adalah: 

PIKD = 3.589 + 0.71 PLK + 0.571 ALK + e 

 Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. konstantan (a) = 3,589, menunjukkan harga konstan, dimana jika tidak ada 

variabel penyajian laporan keuangan dan variabel aksesibilitas laporan 

keuangan yang mempengaruhi penggunaan informasi keuangan daerah, 

maka penggunaan informasi keuangan daerah (Y) sebesar 3,589. 

b. koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan (X1) = 0,71, 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel penyajian 

laporan keuangan (X1) akan mendorong peningkatan penggunaan 

informasi keuangan daerah sebesar 0,71 satuan dengan anggapan variabel 

aksesibilitas laporan keuangan (X2) adalah tetap/konstan. 

c. koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan (X2) = 0,571, 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel aksesibilitas 

laporan keuangan (X2) akan mendorong peningkatan penggunaan 

informasi keuangan daerah sebesar 0,751 satuan dengan anggapan variabel 

penyajian laporan keuangan (X1) adalah tetap/konstan. 

d. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu. 
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Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan 

Informasi Keuangan Daerah 

 Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan 

daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil 

regresi menunjukkan bahwa variabel bebas penyajian laporan keuangan daerah 

(PLK) memiliki nilai t-hitung sebesar 2.868 dengan signifikansi sebesar 0,005. 

Nilai signifikansi 0,005 lebih kecil daripada derajat kepercayaan (α) 0,05 sehingga 

hipotesis pertama (H1) diterima. 

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan  

Informasi Keuangan Daerah 

 Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan 

daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil 

regresi menunjukkan bahwa variabel bebas aksesibilitas laporan keuangan (ALK) 

memiliki nilai t-hitung sebesar 8,223 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai 

signifikansi 0,000 jauh dibawah derajat kepercayaan (α) 0,05 sehingga hipotesis 

kedua (H2) diterima. 
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E. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap 

penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang 

lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibel bagi pengguna informasi 

menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah tersebut. Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah: 

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penggunaan informasi keuangan daerah. 

2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. 

Implikasi 

 Hasil penelitian ini member beberapa implikasi khususnya bagi 

pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan penggunaan 

informasi keuangan daerah: 

1. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk melihat 

sejauh mana daerah mampu dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Penilaian terhadap penyajian laporan keuangan daerah hanya dapat 

dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai kapabilitas dan 

pengetahuan yang cukup tentang aktivitas penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). 

2. Penilaian informasi keuangan yang efektif dapat dibangun melalui 

kemudahan akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun 

laporan keuangan daerah yang efektif tersebut, pemerintah daerah dapat 

mempublikasikan laporan keuangannya melalui media seperti: surat kabar, 

majalah, televise, maupun internet. 

3. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas yang mulai diusahakan oleh 

pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Dewan ternyata belum 

mendapat perhatian serius dari masyarakat. Terbukti dari keterbukaan 
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yang diberikan dari mulai proses penganggaran sampai kepada evaluasi 

pelaksanaan anggaran, dalam sidang oleh panitia anggaran, ternyata belum 

mendapat respon dari masyarakat. Akan lebih baik jika peran masyarakat 

sebagai pengguna informasi sekaligus pengawas eksternal dari kinerja 

pemerintah daerah turut ditingkatkan. 

Keterbatasan 

 Keterbatan atau hambatan yang dihadapi penulis selama melakukan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat respon dari DPRD rendah yang hanya sebesar 17,2% 

menimbulkan masalah apakah sampel masih representatif dari populasi 

dan apakah sampel menjadi tidak bias. Konsekuensinya tingkat respon 

dapat mempengaruhi validitas eksternal dari hasil penelitian. Tingkat 

respon yang rendah disebabkan pada saat penulis melakukan penelitian, 

sebagian besar anggota RD sedang melakukan studi banding ke daerah 

lain, dan melakukan banyak sidang paripurna yang menyebabkan para 

anggota DPRD sibuk dan tidak ada waktu untuk ditemui.  

2. Sampel dari LSM sebagai wakil masyarakat, juga belum mampu meraih 

jumlah responden yang diharapkan. Hal ini dikarenakan jumlah LSM yang 

ada setelah dilakukan penyortiran, ternyata yang pernah menyoroti 

penyajian laporan keuangan daerah masih sedikit. 

Saran 

1. Penelitian ini hanya meninjau penggunaan informasi keuangan daerah dari 

aspek laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan saja, untuk 

penelitian selanjutnya dapat pula ditambahkan atau diganti variabel 

lainnya yang mampu membuktikan praktik penggunaan informasi 

keuangan daerah dan perwujudan akuntabilitasnya oleh pemerintah 

daerah. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas lagi sampel 

penelitian. Terutama untuk sampel yang mewakili masyarakat, diharapkan 

tidak hanya LSM saja yang menjadi sampel penelitian, melainkan 

misalnya dari pihak pers atau lembaga-lembaga keuangan. 
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