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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Kontruksi, Variabel Penelitian 

2.1.1 Penyelesaian Temuan Audit 

2.1.1.1 Pengertian Auditing 

Secara etimologi, pemeriksaan (audit) berasal dari bahasa latin dengan kata 

“auderee” yang berarti mendengar. Mendengar yang efektif adalah sebuah aktivitas 

menyerap informasi dalam suatu media dengan menggunakan alat pendengaran yang 

diikuti dengan respon yang terprogram. Dengan demikian agar kegiatan mendengar 

terjadi, maka: 

1. Harus ada informasi. 

2. Harus ada media. 

3. Harus ada alat pendengaran. 

4. Harus direspon. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan adalah suatu kegiatan 

menyerap, mengolah, dan merespon data yang dilakukan oleh pihak yang dapat 

dipercaya dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan: 

1. Terdiri dari beberapa kegiatan. 

2. Dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya. 

3. Disampaikan kepada pihak yang berkepentingan 

4. Pihak yang berkepentingan menindaklanjuti. (Rahmadi, dkk. 2011:1) 
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Terkait dengan praktek akuntansi sebuah entitas, Arens, Elder, dan Beasley 

(2010:6) mendefinisikan auditing sebagai berikut: 

“Auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan 

bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat 

kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan.” 

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2004:4) auditing didefinisikan sebagai 

berikut: 

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh 

pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun 

oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” 

Selain itu, Mulyadi (2002:2) mendefinisikan auditing sebagai: 

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti 

secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 

kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian 

antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan.” 

Berdasarkan beberapa pengertian auditing di atas maka audit mengandung 

unsur-unsur: 

1. Suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang 

logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu urutan 

langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan. 

2. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses 

sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang 
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dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak 

atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. 

3. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan 

mengenai kegiatan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi. 

4. Menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai 

pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut 

dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria 

yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria 

tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat 

kualitatif. 

5. Kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai 

dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa: 

a) peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif, 

b) anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen, 

c) prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di Indonesia. 

6. Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan secara 

tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report). 

7. Pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan 

audit adalah para pemakai informasi keuangan. 
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2.1.1.2 Audit Sektor Publik 

Audit terhadap sektor publik menjadi fokus perhatian karena dinilai instansi 

pemerintah tidak terbuka terhadap masyarakat mengenai kondisi keuangan sebenarnya 

dan instansi sektor publik rawan akan penyalahgunaan dana sehingga dibutuhkan 

aturan yang ketat dan audit yang independen terhadap pemeriksaan laporan keuangan 

instansi pemerintahan. 

Audit terhadap sektor publik sangat penting dilakukan hal ini merupakan 

bentuk tanggung jawab sektor publik (pemerintah pusat dan daerah) untuk 

mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan oleh instansi sehingga dapat 

diketahui pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan sesuai prosedur dan standar atau 

tidak. 

Di tengah berbagai kritik bahwa keberadaan sektor publik tak efisien dan jauh 

tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta lembaga 

sektor publik masih memiliki kesempatan yang ekonomis dan efektif. Istilah 

akuntabilitas publik value for money reformasi sektor publik privatisasi good public 

governance telah begitu cepat masuk kedalam kamus sektor publik (Mardiasmo, 

2004). Bahkan istilah pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus yang diperkirakan 

mengandung unsur penyimpangan yang merugikan pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

(Karni, 2000). 

Pemerintah (pusat dan daerah) saat ini sedang melakukan perubahan tata 

pembukuan dari sistem pembukuan menjadi sistem akuntansi dalam menyusun laporan 
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keuangannya. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan pijakan awal kewajiban 

pemerintah daerah menerapkan akuntansi yang menghasilkan laporan 

pertanggungjawaban berupa Laporan perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan 

Neraca Daerah. Unsur laporan tersebut berbeda dari laporan pertanggungjawaban yang 

lama, terutama adanya Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah. 

Perubahan tata usaha keuangan daerah tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan 

dengan penyiapan proses auditing (pemeriksaan). Audit atas tata usaha keuangan 

pemda (audit sektor publik) juga harus mengalami perubahan dimana tujuannya adalah 

menunjukkan, dengan dasar yang cukup dan tepat dari bukti-bukti audit, apakah 

laporan keuangan disajikan secara wajar posisi keuangan pemerintah daerah, hasil 

operasi, dan perubahan ekuitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan 

memaksakan hukum dalam organisasi atau kelompoknya. Dalam arti yang luas, 

pemerintah berarti kekuasaan untuk mengadministrasi suatu wilayah tertentu, 

sekelompok orang tertentu atau sekelompok aset tertentu. Pengertian pemerintahan ini 

berkaitan erat dengan sektor publik. (Rahmadi, dkk, 2011:8)  

Ada definisi lain dari sektor publik yang mencakup sektor pemerintahan dan 

sektor nirlaba. Dengan demikian, praktik akuntansi dan auditing sektor publik 

mencakup dua bagian utama, yaitu: 

1. Akuntansi dan Auditing Sektor Pemerintah (Pusat/Daerah), dan 
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2. Akuntansi dan Auditing Sektor Organisasi Nirlaba yang dimiliki oleh Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan dan sebagainya yang ditujukan untuk 

kegiatan pelayanan sosial. 

Perkembangan paradigma kepemerintahan di berbagai negara yang bergeser 

dan berproses dari ruling government menuju ke arah governance dan penciptaan 

administrasi pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkeadilan telah 

membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa 

tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan yang 

terbaik, secara transparan dan berakuntabilitas. (Rahmadi, dkk, 2011:8) 

Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang 

lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) dalam Rahmadi, dkk (2011:5) 

mengilustrasikan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak 

ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi oleh interaksi dan 

kekuatan sosial dalam masyarakat. Kekuatan sosial masyarakat yang umumnya 

berbentuk pemerintahan organisasi sektor publik ini dapat diklarifikasikan dalam: 

1. Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit) 

2. Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Events) 

3. Inovasi teknologi (Technology Innovation) 

Pengertian audit sektor publik menurut Indra Bastian (2007:12) adalah 

sebagai berikut: 

“Audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas 

organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai.” 
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Sedangkan pengertian audit sektor publik menurut I Gusti Agung Rai 

(2008:29) adalah sebagai berikut: 

“Audit sektor publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas 

yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang 

pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara 

lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang 

ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan.” 

Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit 

keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentag 

Pemeriksaan Keuangan Negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan 

warisan Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Instructie en verdure 

bepalingan voor de Algemene Rekankamer (IAR), yang mengatur prosedur audit atas 

akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. 

Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima 

umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta kegiatan operasi 

entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam 

keterbatasan yang ada, audit tetap perlu dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik 

yang lebih transparan dan akuntabel. (Rahmadi, dkk, 2011:230) 

Menurut Jones dan Bates (1990) dalam Rahmadi, dkk (2011:18), terdapat 

empat faktor yang melatarbelakangi pentingnya audit dalam sektor publik, yaitu: 

1. Pertumbuhan volume dan kompleksitas transaksi ekonomi, 

2. Pemisahan sumber dana, 

3. Rendahnya independensi pihak manajemen, dan 
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4. Pengaruh keputusan organisasi sektor publik terhadap masyarakat (sosial). 

2.1.1.3 Jenis Audit Sektor Publik 

Dalam setiap audit, perlu dimulai dengan penetapan tujuan untuk menentukan 

jenis audit yang dilaksanakan serta standar audit yang harus diikuti oleh auditor. 

Berdasarkan tujuannya, audit sektor publik dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Audit Keuangan 

Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk 

memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah 

menyajikan secara wajar tentang poisis keuangan, hasil operasi/usaha, dan arus 

kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 

Pemeriksaan Keuangan adalah meliputi pemeriksaan atas atas laporan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK 

dalam rangka memberikan pelayanan opini tentang tingkat kewajaran informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, dalam 

audit keuangan, BPK hanya memiliki wewenang untuk memeriksa laporan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah. 

Hasil pemeriksaa atas laporan keuangan disajikan dalam dua kategori, 

yaitu, opini Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan. Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas 
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penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan 

Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pengendalian intern pada 

pemerintah kota dan daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP). Selain memberikan opini, pelaksanaan pemeriksaan keuangan oleh BPK 

juga mengungkapkan temuan yang terkait dengan SPI. Kelompok temuan SPI atas 

pemeriksaan keuangan yaitu (a) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 

pelaporan, (b) kelemahan sistem pengendalian pelaksaan APBD, (c) kelemahan 

struktur pengendalian intern. 

Selain opini dan penilaian atas efektifitas SPI, hasil pemeriksaan juga 

mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. 

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan mengakibatkan kerugian 

daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan 

adimistrasi, ketidakhematan, ketidakefisien dan ketidakefektifan. (SPKN, 2007) 

2. Audit Kinerja (Audit Operasional) 

Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap 

berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas 

kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit. Audit kinerja 

dimkasudkan untuk dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dan 

memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk 

mengawasi dan memprakarsai tindakan koreksi. Audit kinerja mencakup audit 

tentang ekonomi, efisien, dan program. 
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3. Audit untuk Tujuan Tertentu 

Pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang 

dilakukan untuk tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan 

kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas 

hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan bersifat investigatif ataupun audit 

ketaatan tertentu. 

a. Audit Investigasi 

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, 

periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban 

yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang 

dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada 

derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. 

Tujuan audit investigasi adalah mengadakan temuan lebih lanjut atas 

temuan audit sebelumnya, serta melaksanakan audit untuk membuktikan 

kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi masyarakat. 

b. Audit Ketaatan 

Audit ketaatan bertujuan untuk menentukan apakah auditan telah 

memenuhi atau mengikuti prosedur dan peraturan tertentu yang telah 

ditetapkan. 
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2.1.1.4 Temuan Audit 

Selain untuk menguji kelayakan penyajian laporan keuangan auditan, dalam 

audit atas laporan keuangan, auditor juga disyaratkan untuk menguji efektivitas 

pengendalian intern, memeriksa kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap 

peraturan perundangan serta memeriksa kemungkinan terjadinya kecurangan dan 

ketidakpatutan. Temuan audit yang berupa temuan atas pengendalian intern, temuan 

atas ketaatan terhadap peraturan perundangan dan temuan kecurangan dan 

ketidakpatutan selanjutnya harus disajikan menurut elemen temuan yang terdiri dari 

kriteria, kondisi, sebab dan akibat. Hal ini dimaksudkan untuk membantu manajemen 

atau lembaga pengawas auditan dalam memahami perlunya untuk melakukan tindakan 

perbaikan. Sebagai tambahan auditor juga harus memberikan rekomendasi untuk 

tindakan perbaikan. (SPKN, 2007) 

Secara umum temuan audit didefinisikan sebagai suatu himpunan data dan 

informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas 

kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang 

dianggap bermanfaat.(Rahmadi, dkk, 2011:275) 

Temuan audit dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Temuan audit sering 

disebut kekurangan (deficiencies). Istilah temuan cenderung terlalu negatif, sedang 

kondisi relatif lebih tepat dan tidak menimbulkan sifat defensif bagi auditee. Temuan 

audit menjelaskan bahwa sesuatu yang baik saat sekarang (current) atau masa lalu 

(histories) serta yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (future) terdapat 

kesalahan. (Rahmadi, dkk, 2011:280) 
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2.1.1.5 Penyajian Temuan 

Dalam audit atas laporan keuangan, temuan audit harus disajikan menurut 

elemen-elemen baik dalam laporan terpisah maupun menjadi satu dengan laporan audit 

yang berisi opini atas laporan keuangan. Penyajian temuan audit berdasarkan elemen-

elemennya menjadi penting untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya 

pengambilan tindakan perbaikan kepada manajemen dan lembaga pengawasan auditan. 

Menurut Indra Bastian (2007:108), sistematika penyajian temuan audit 

adalah: 

Gambar 2.1 

Penyajian Temuan Audit 
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dimana sejalan dengan GAS 2003 revision, bentuk temuan audit yang efektif terdiri 

dari 5 (lima) elemen yaitu: 

1. Kondisi 

Sawyer dan Dittenhofer dalam Indra Bastian (2007) mendefinisikan 

kondisi sebagai semua fakta yang dikumpulkan selama pelaksanaan audit. Kondisi 

adalah inti dari temuan sehingga informasinya haruslah cukup, kompeten, relevan. 

Menurut Indra Bastian, kondisi menunjukkan suatu kesimpulan, masalah, atau 

kesempatan yang dicatat selama telaah audit. Kondisi ini dapat berhubungan 

dengan tujuan pengendalian atau standar kinerja lainnya. 

2. Kriteria 

Kriteria menggambarkan kondisi yang ideal yang dapat merujuk pada suatu 

kebijakan, prosedur, atau peraturan pemerintah yang soesifik. Menurut Sawyer 

dan Dittenhofer, kriteria adalah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh 

manajemen dalam operasinya 

3. Akibat 

Pernyataan akibat menggambarkan risiko-risiko tertentu yang muncul 

sebagai dampak dari perbedaan antara apa yang ditemukan auditor (kondisi) dan 

apa yang seharusnya (kriteria). Satu catatan yang harus diperhatikan dalam 

pernyataan akibat adalah risiko yang dikemukakan oleh pernyataan akibat tidak 

boleh dilebih-lebihkan (overblown). 

4. Sebab 
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Pernyataan sebab menerangkan mengapa terjadi penyimpangan dari 

kriteria, dan mengapa tujuan dan sasaran tidak tercapai. Menurut Indra Bastian, 

pernyataan sebab mungkin merupakan atribut paling kritis dalam penyusunan 

temuan. 

5. Rekomendasi 

Aspek temuan ini menyarankan bagaimana memperbaiki penyimpangan 

yang terjadi. Rekomendasi yang efektif berkaitan secara langsung dengan 

penghilangan sebab. Tidak cukup bagi manajemen jika rekomendasi juga harus 

menjelaskan bagaimana perbaikan itu dilakukan. 

Temuan audit dapat berupa temuan-temuan positif atau temuan negatif. 

Temuan positif adalah temuan dimana kondisi melebihi kriteria yang digunakan. 

Temuan positif biasanya kurang memerlukan pengembangan dan penejelasan 

lebih lanjut bila dibandingkan dengan temuan negatif. 

Temuan negatif merupakan dasar bagi auditor untuk menyusun 

rekomendasi dan opini. Karena itu auditor harus berhati-hati dalam meyediakan 

dukungan terhadap temuan tersebut dengan fakta-fakta yang meyakinkan. Jenis 

temuan negatif antara lain salah saji, prosedur atau sistem akuntansi yang buruk, 

atau aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan. 
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2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

2.1.2.1 Laporan Keuangan Sektor Publik 

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode 

akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan 

dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat 

berubah informasi apabila diubah ke dalam konteks yang memberikan makna 

(Wilkinson, 2000). 

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. 

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. 

Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi dan 

perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi 

stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, 

handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan 

sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal 

organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. 

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan 

keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan 

laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, 
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pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan 

keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. (Mardiasmo, 2004:159) 

Langenderfer (1973) dalam Mardiasmo (2004:147) menyatakan bahwa 

akuntansi secara normatif memiliki tiga aspek, yaitu: 

1. Sifat informasi yang diberikan, 

2. Kepada siapa informasi tersebut diberikan, 

3. Tujuan informasi tersebut diberikan. 

Lebih lanjut Langenderfer menyatakan bahwa: 

“Akuntansi merupakan suatu sistem pengukuran dan sistem komunikasi 

untuk memberikan informasi ekonomi dan sosial atas suatu entitas yang 

dapat diidentifikasi sehingga memungkinkan pemakai untuk membuat 

pertimbangan dan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang optimal 

dan tingkat pencapaian tujuan organisasi”. 

Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan 

eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Surplus/Defisit, 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Rugi/Laba, Laporan Aliran Kas, Neraca, serta 

Laporan Kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. 

Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari 

sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan 

evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, 

laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 
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2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik 

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: 

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship) 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada 

pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan 

sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain 

yang telah ditetapkan. 

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and Retrospective 

Reporting) 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi 

manajamen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, 

pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan 

kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. 

3. Perencanaan dan Informasi Otoritas (Planning and Authorization Information) 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan 

kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi 

untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana. 

4. Kelangsungan Organisasi (Viability) 

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan 

apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan 

jasa (pelayanan) di masa yang akan datang. 
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5. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada 

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai 

kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan 

berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. 

6. Sumber Fakta dan Gambaran 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai 

kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. 

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan 

adalah 

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban 

(accountability) dan pengelolaan (stewardship), 

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organisasional. 

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, 

dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk: 

1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, 

2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, 

3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang 

terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, 
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4. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. 

Governmental Accounting Standard Board (GASB) dalam Concepts Statement 

No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas 

merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas merupakan 

tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterkaitan 

akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut: 

“Accountability requires governments to answer to the citizenry to justify the 

raising of public resources and the purpose for which they are used. 

Governmental accountability is based on the belief that the citizenry has a 

“right now”, a right to receive openly declared facts that may lead to public 

debate by the citizens and their elected representatives. Financial reporting 

plays a major role in fulfilling government’s duty to be publicly accountable 

in a democratic society.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian 

informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan 

bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang 

dilakukan, bukan hanya aktivitas finansial saja. Concepts Statement No. 1 menekankan 

bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat meberikan informasi untuk 

membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 

2.1.2.3 Kualitas Sistem Informasi 

Konsep kualitas sistem informasi menurut Wilkinson (2000:18) dalam 

bukunya Accounting Information System adalah: 

“The value of information, and hence the soundness of decisions, can be 

affected by qualities that attach to the information. Useful information 

qualities are relevance, accuracy, timeliness, conciseness, clarity, 

quantifibility, consistency.” 
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Definisi kualitas informasi tersebut dapat dijadikan dasar bahwa sebuah 

informasi yang dihasilkan memiliki karakteristik: relevan, akurat, tepat waktu, ringkas, 

jelas, dapat diukur dan konsisten. 

Lebih lanjut Wilkinson (2000:35) menyatakan bahwa kualitas informasi yang 

dihasilkan dari sebuah sistem informasi sangat tergantung pada resources inputs 

berupa: Manpower, Material, Facilities, Funds dan Data. 

Menurut Lani Sidharta (1995:33-34) dalam bukunya Sistem Informasi Bisnis, 

menyatakan bahwa karakteristik kualitas informasi terdiri atas kemengertian 

(understandbility), hubungan (relevance), ketepatan waktu (timeliness), nilai perkiraan 

(predictive value), dan nilai umpan balik (feedback value), keabsahan (validity), 

keakuratan (accuracy), kelengkapan (completeness), kepastian (verifiability), 

kenetralan (neutrality), dapat dibandingkan (comparability) dan konsisten (consistent). 

2.1.2.4 Dimensi Kualitas Informasi 

Wilkinson (2000) mendefinisikan limabelas dimensi kualitas informasi yang 

dikelompokkan menjadi empat kelas, yaitu: 

1. Kualitas intrinsik: akurasi, obyektivitas, believability, dan reputasi, 

2. Kualitas aksesibilitas: akses, dan keamanan, 

3. Kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan 

jumlah data, dan 

4. Kualitas representasi: interpretasi, kemudahan pemahaman, representasi ringkas, 

dan perwalian konsisten. 
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Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif 

yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki: 

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan 

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan 

demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 

maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi 

ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang 

akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 

c. Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 
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d. Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkim yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi 

setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan. 

2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 

dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara 

potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

a. Penyajian jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan 

untuk disajikan. 

b. Dapat diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya 

tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 

c. Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 

kebutuhan pihak tertentu. 
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3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode. Sebelumnya atau laporan 

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbndingkan dapat dilakukan 

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 

suatu entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. 

Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik 

daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut 

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

4. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 

pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas 

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud. 

2.1.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan 

Keuangan 

Berikut ini akan mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Adapun penjelasan untuk masing-

masing faktor adalah sebagai berikut: 
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1. Sumber Daya Manusia 

Kharis (2010) dalam Tantriani (2012) menjelaskan kompetensi sumber 

daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksnakan tugas 

dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, 

pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia yang 

kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. 

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan 

menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan 

yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan 

(Warisno, 2008). 

2. Sistem Pengendalian Intern 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan pengendalian terutama 

atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan 

kelengkapan informasi. 

3. Faktor Eksternal 
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Faktor eksternal atau lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan yang 

berada diluar kendala organisasi yang berpengaruh signifikan pada rencana 

strategic dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung 

berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan. Faktor 

eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan 

kualitas laporan keuangan meningkat atau menurun. (Rahmadi,dkk. 2011:174) 

Organisasi tidak dapat menghindar dari adanya pengaruh faktor eksternal 

yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi itu sendiri, seperti kemajuan teknologi 

dan perubahan regulasi. Dalam kondisi ekonomi global, organisasi lebih terbuka 

pada organisasi lain atau egara lain. Faktor eksternal memang tidak dapat 

dikontrol, tetapi dapat diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam 

organisasi tersebut. Orang-orang dalam organisasi harus waspada terhadap isu-isu 

global dan mengembangkan sebuah pemehaman serta dampaknya pada organisasi. 

2.1.2.6 Hubungan Penyelesaian Temuan Audit dengan Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang masih dalam bentuk 

konsep dan mengacu pada Government Auditing Standards yang diterbitkan GAO, 

menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kata kunci yang memunculkan kebutuhan akan 

akuntansi dan auditing. Demikian pula dalam proses-proses pelaksanaan pemerintah di 

Indonesia, konsep akuntabilitas merupakan kunci penyelenggaraan kepemerintahan 
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yang baik. Berbagai stakeholder organisasi pemerintahan, baik legislatif, eksekutif, 

maupun masyarakat luas, memerlukan informasi tentang: 

1. Penggunaan sumber daya publik secara benar sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Penyelenggaraan program-program pemerintah yang mencapai tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran yang diharapkan. 

3. Penyediaan layanan kepada masyarakat secara efisien, ekonomis dan efektif. 

Sebagai suatu proses, auditing berhubungan dengan prinsip dan prosedur 

akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Auditor mengeluarkan suatu opini atas 

laporan keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan hasil dari sebuah sistem 

akuntansi dan diputuskan atau dibuat oleh pihak pengelola. Pengelola suatu entitas 

menggunakan data-data mentah akuntansi untuk kemudian dialokasikan ke masing-

masing laporan surplus-defisit dan neraca serta menyajikan hasilnya dalam bentuk 

suatu laporan keuangan. 

Ketika memasuki tahapan proses audit, auditor mengumpulkan bukti audit 

untuk memenuhi tujuan audit spesifik dan menarik kesimpulan mengenai tujuan audit 

umum yang berkaitan. Pada akhir periode audit, auditor harus memiliki bukti audit 

yang cukup dan memadai untuk mendukung opini auditor mengenai apakah laporan 

keuangan telah menyajikan gambaran yang adil dan benar tentang posisi keuangan dan 

kinerja organisasi (tujuan audit menyeluruh/overall audit objective). Standar auditing 

mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai yang 

memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan yang beralasan sebagai dasar opini 
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mereka. Metode-metode yang digunakan untuk mengumpulkan bukti audit adalah 

prosedur audit. Setelah melakukan prosedur-prosedur audit dalam lima jenis pengujian 

selama tahapan-tahapan audit, auditor akan memperoleh temuan-temuan dalam audit 

sebagai dasar bagi mereka dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum mendapatkan opini 

WTP perlu perbaikan. Terkait opini LKPD, opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara 

instan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input yang 

baik, proses yang baik, dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu 

dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk 

komitmen pimpinan daerah dan jajarannya. (Kurniawan, 2011). 

2.1.2.7 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai akuntansi secara umum atau 

akuntansi sektor publik khususnya mengenai pemerintahan pusat atau pemerintah 

daerah, dan yang menyangkut beberapa variabel berbeda telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, yaitu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Persamaan dan 

Perbedaan 

Diana Sari 

(2012) 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah, 

Implementasi Standar 

Akuntansi 

Pemerintahan, 

Penyelesaian Temuan 

Sistem pengendalian 

intern pemerintah, 

implementasi standar 

akuntansi 

pemerintahan, 

penyelesaian temuan 

audit dan kualitas 

Persamaan: 

Meneliti 

penyelesaian temuan 

audit dan kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

Perbedaan: 
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Audit dan Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Terhadap Penerapan 

Prinsip-prinsip Tata 

Kelola Pemerintahan 

yang Baik 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

berpengaruh positif 

terhadap tata kelola 

pemerintahan yang 

baik. 

Tidak meneliti sistem 

pengendalian intern 

pemerintah, 

implementasi standar 

akuntansi 

pemerintahan, dan 

penerapan prinsip 

tata kelola 

pemerintahan yang 

baik. 

 

Dari Tabel 2.1 tersebut dapat terlihat penelitiaan yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain, dan dapat disimpulkan orisinalitas penelitian pada skripsi ini adalah 

meneliti variabel penelitian pengaruh penyelesaian temuan audit terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Penelitian mengenai Pengaruh Penyelesaian Temuan Audit terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih sangat terbatas, karena belum ada 

penelitian yang secara spesifik membahas mengenai pengaruh variabel-variabel 

tersebut. 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dijelaskan 

bahwa BPK mempunyai sembilan orang anggota dan susunan BPK terdiri atas seorang 

Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang 

anggota. Tugas dan wewenang BPK adalah memeriksan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang 
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mengelola keuangan Negara. Pemeriksaan tersebut sudah pasti dilakukan berdasarkan 

undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara. Cakupan pemeriksaan BPK antara lain; (1) pemeriksaan keuangan, (2) 

pemeriksaan kinerja, (3) dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan 

pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, BPK melakukan 

pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan 

standar pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaa 

keuangan negara. 

Di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan 

profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 

Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria; 

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 

2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclousures), 

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 

4. Efektivitas sistem pengendalian intern. 

Pasal tersebut juga menjelaskan jenis-jenis opini yang dapat diberikan oleh  

pemeriksa. Terdapat empat jenis opini yang diberikan, yakni:  

1. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified  opinion), 

2. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), 

3. Opini tidak wajar (adversed opinion), 

4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). 
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Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang 

dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten 

untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan 

BPK wajib dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa. Pimpinan entitas yang 

diperiksa tersebut wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang 

tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah 

laporan hasil pemeriksaan diterima. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban atau 

penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk 

menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. Dalam rangka pemantauan tindak 

lanjut hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan 

menginvetarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas 

rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Temuan-temuan pemeriksaan yang 

oleh BPK dinyatakan ditindaklanjuti sesuai saran adalah temuan-temuan pemeriksaan 

yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak 

entitas yang diperiksa sesuai dengan saran/rekomendasi BPK. Dengan demikian 

diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. 

Tujuan tindak lanjut audit adalah untuk: 

1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi auditor yang dimuat dalam laporan hasil 

audit telah dilaksanakan secara memadai, dan tepat waktu oleh entitas yang 

diperiksa. 

2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil 

Audit lalu yang masih belum selesai. 
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3. Memonitor koreksi yang sudah dilakukan manajemen serta hasil dan pengaruhnya 

bagi entitas yang diperiksa, dan 

4. Memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam audit sebelumnya tidak dijumpai 

lagi dalam audit yang sedang dilaksanakan. 

Sesuai dengan direktif Presiden agar kepala daerah meningkatkan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Negara, kinerja daerah, dan pengadaan barang dan jasa agar 

kualitas laporan keuangan daerah dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) sehingga diperlukan adanya suatu pedoman kegiatan peningkatan kualitas 

laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor: PER/247/K/D4/2012 tentang Pedoman Peingkatan Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa penyusunan laporan 

keuangan pemerintah daerah harus melalui suatu proses berdasarkan Sistem Akuntansi 

Pemerintahan. 

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

pembangunan Nomor: PER/247/K/D4/2012 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan keuangan pemerintah daerah yang 

berkualitas dituangkan dalam rencana kerja komprehensif yang terdiri dari: 

1. Seluruh langkah kerja termasuk hasil (output) yang akan dicapai, 

2. Batasan waktu yang dibutuhkan untuk melasanakan rencana aksi, 

3. Alokasi pembiayaan rencana aksi telah ditetapkan dalam APBD, dan 

4. Adanya pemilahan langkah kerja yang akan dilaksanakan oleh perwakilan BPKP 
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Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat dicapai melalui 

kegiatan pendampingan; (1) perbaikan sistem pengendalian intern, dan (2) peningkatan 

kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, penulis menyajikan hipotesis 

sebagai berikut: 

Hipotesis 1 : Penyelesaian Temuan Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Gambar 2.2 

Hipotesis Penelitian 
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