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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.   Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya 

sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini 

baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.  Dengan demikian 

maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus 

dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan 

suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan 

kegiatan pada suatu Instansi  Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan 

efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset 

negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini 

dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, 

kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut. 

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai 

sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan 

Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi 



13 
 

 
 

pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, 

dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang 

memadai, bukan keyakinan mutlak. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian 

Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian 

efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur 

Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (cost and 

benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan 

perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. 

 

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Dijelaskan oleh Mahmudi (2010: 20) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat 

dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah 

sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. 

Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk 

memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan 

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

undangan. 

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 
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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 Pemerintah, yang 

selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan 

secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

 

2.1.1.1 Tujuan Pengendalian Internal 

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib 

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian 

atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah ini. 

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah 

pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang 

melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk 
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melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem 

pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah : 

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara 

2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat 

3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal 

4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)  

5. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi 

6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

 

 

2.1.1.2 Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur:  

1. Lingkungan pengendalian; 

2. Penilaian risiko; 

3. Kegiatan pengendalian; 

4. Informasi dan komunikasi; dan 

5. Pemantauan pengendalian intern. 

 

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. 

1. Lingkungan Pengendalian 

Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 di jelaskan bahwa Pimpinan Instansi 

Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang 

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian 

Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika; 

b. Komitmen terhadap kompetensi; 

c. Kepemimpinan yang kondusif; 
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d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM 

 

2. Penilaian Risiko 

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan 

tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. Penilaian risiko ini terdiri atas: 

a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan 

b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan 

c. Identifikasi risiko 

d. Analisi risiko 

e. Mengelola risiko selama perubahan 

 

3. Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian 

sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. 

Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP NO. 60 tahun 2008 

pasal 18 ayat (3) terdiri atas: 

a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 

b. Pembinaan sumber daya manusia; 

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 

d. Pengendalian fisik atas aset; 

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 

f.  Pemisahan fungsi; 

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 

i.  Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 

j.  Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan 

kejadian penting. 
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Menurut Mahmudi (2010:22) Komponen penting yang terkait dengan sistem 

pengendalian internal khususnya kegiatan pengendalian antara lain: 

 

a. Sistem dan prosedur akuntansi 

b. Otorisasi 

c. Formulir, dokumen dan catatan 

d. Pemisahan tugas 

 

4. Informasi dan Komunikasi 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.  Komunikasi atas 

informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk 

menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya : 

a.Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan  

b.Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus 

menerus. 

5. Pemantauan 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian 

Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut 

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 

diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, 

rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. 
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2.1.1.3 Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal 

   Menurut Jalu Aribowo (2009) peran dan tanggung jawab orang-orang dalam 

organisasi terhadap SPIP adalah: 

a. Manajemen 

Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan, lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota 

serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pimpinan inilah yang paling 

bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan kerjanya. Disamping itu 

pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan 

keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya 

dari lingkungan pengendalian yang positif. 

b. Seluruh pegawai 

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam 

suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap 

pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern 

atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian. 

Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah 

dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan prilaku, serta 

pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang illegal lainnya. 

c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  memiliki peran yang penting untuk 

mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap 

efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi APIP independen 
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dari manajemen serta otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam fungsi 

pemantauan.  

d. Auditor Eksternal dan Pihak Luar Instansi 

Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan 

instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, 

mengkontribusikan langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan 

tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan 

tanggung jawabnya termasuk sistem pengendalian intern.  

Pihak lain yang juga memberikan pengaruh kepada instansi adalah legislator, 

regulator dan stakeholders lainnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait 

dengan instansi. Namun pihak luar tidak bertanggung jawab atau tidak menjadi 

bagian dalam sistem pengendalian intern.  

 

2.1.1.4 Keterbatasan Pengendalian Internal 

Menurut Hiro Tugiman (2006:9) menyatakan bahwa permasalahan 

pengendalian yang merupakan keterbatasan, antara lain: 

1. Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas. 

2. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan sebagai 

atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. 

3. Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (over controlling) tanpa memperhatikan 

sisi manfaat dan biayanya. 
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4. Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan berkurangnya 

atau hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang. 

5. Pengendalian tidak memperhitungkan aspek perilaku ( behavioral ) padahal faktor 

manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu pengendalian. 

 

2.1.2 Efektivitas Pengendalian Internal 

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang 

dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikatakan 

efektif bila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan 

keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum, dan regulasi yang 

berlaku dipatuhi. 

Menurut mardiasmo (2004: 134) pengertian efektivitas adalah sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut 

dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa 

efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah 

dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. 

Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mncapai 

tujuan yang telah ditetapkan.”  

  

Berdasarkan pengertian diatas jika dikaitkan dengan penerapan pengendalian 

internal dapat dikatakan bahwa tercapainya tujuan suatu organisasi ditetapkan oleh 

pihak manajemen melalui penerapan sistem pengendalian internal.   
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 Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk 

mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, 

keterladanan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan 

peraturan serta kebijakan yang berlaku. 

 

2.2    Laporan Keuangan Daerah 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu 

stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga 

keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2010:12). Laporan 

keuangan harus disajikan sesuai prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang 

diterima secara umum atau generally accepted accounting principle (GAAP). 

Laporan keuangan menurut PSAK Nomor 01 tentang penyajian laporan 

keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan infomasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 
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2.2.2 Pengertian Laporan Keuangan Daerah 

Praktik pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia saat ini masih berdasarkan 

konsep dan sistem yang berasal dari beberapa dasawarsa lalu, belum dilakukan 

perubahan secara fundamental. Beberapa pencatatan di berbagai entitas terhadap 

pelaksanaan anggaran masih diselenggarakan secara tata buku tunggal, dan 

diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah dengan jenis akuntansi yang 

berbeda-beda pula. Pelaporan keuangan di beberapa entitas masih sederhana yaitu 

untuk pertanggungjawaban saja, belum dapat menyajikan informasi untuk tujuan 

manajerial. 

Menurut Nordiawan (2012:35) laporan keuangan daerah adalah: 

“Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”  

Kemudian disebutkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat 

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula 

bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab 

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan mafaat untuk masyarakat. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pengertian laporan 

keuangan adalah: 

“ Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.” 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan 

adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kualitatif tentang posisi keuangan 

dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.  

 

2.2.3 Tujuan Laporan Keuangan Daerah 

Menurut Mardiasmo (2004:161) mengatakan bahwa secara umum, tujuan dan 

fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: 

1. Kepatuhan dan pengelolaan (Compliance and Stewardhip) 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada para pengguna 

laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya 

yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah 

ditetapkan. 

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (Accounting and Retrospective Reporting) 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. 

Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi 

manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar waktu, pencapaian 

atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja 

organisasi lain yang sejenis. 
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3. Perencanaan dan informasi otorisasi (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 dan menentukan apakah 

suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di 

masa yang akan datang. 

5. Hubungan masyarakat ( Public Relation) 

Laporan keuangan berfungsi 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 (Source of Fact and Figures) 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai 

kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. 

Secara spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan 

bahwa tujuan pelaporan 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; 
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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 pemerintah; 

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

 

2.2.4 Komponen Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAP Nomor 71 tahun 2010 komponen-komponen yang terdapat 

dalam suatu aset laporan keuangan pokok adalah: 

a.   Laporan Realisasi Anggaran 

PSAP Nomor 02 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, 

transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi 

tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan 

mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 

pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai 

berikut: 

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. 

2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan 

anggaran.  
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LRA menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya 

ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah 

dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. 

b.   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos 

berikut, yaitu: saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

(SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, 

lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut 

disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. 

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo 

anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus 

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. 

c.   Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas 

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan 

kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca 

menyajikan pos-pos yang mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 

piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, 

kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas. 
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Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode 

sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam 

neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan 

suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.  

d.   Laporan Arus Kas 

 

Dalam Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk 

setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan 

keuangan pokok. Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan, kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi 

serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 

e.   Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO dan 

beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiaanya 

disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun untuk 

melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual ( full accrual accounting 

cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, dan 

Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.  

f.   Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas 

awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan 
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dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi 

kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya 

berupa nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Disamping itu, suatu entitas 

pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam 

Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

g.   Catatan atas Laporan Keuangan 

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan 

digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai 

pertanggungjawaban keuangan negara maka diperlukan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan 

kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan 

negara. Selain itu, CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada 

dalam laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami.   

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas 

pelaporan kecuali, Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan. 

 

2.2.5 Pengguna Laporan Keuangan Daerah  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan 

keuangan pemerintah, yaitu: 
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a. Masyarakat  

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa 

c. Pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman 

d. Pemerintah  

 

2.2.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Terdapat empat karakteristik kualitatif utama laporan keuangan yang harus 

dipenuhi sehingga laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan 

sebagaimana dijelaskan pada kerangka dasar Standar Akuntansi Pemeintah Nomor 71 

tahun 2010. Keempat karakteristik kualitatif tersebut adalah dapat dipahami, 

relevansi, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan. Penjelasan dari keempat 

karakteristik kualitatif tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Relevan  

    Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini. Informasi yang relevan meliputi: 

a. Memiliki manfaat unpan balik (feedback value) 

    Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspetasi   

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. 
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c. Tepat waktu 

     Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam  

pengambil keputusan. 

d.  Lengkap 

     Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mencakup 

semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

dengan memperhatikan kendala yang ada.  

2.      Andal atau dapat dipercaya 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 

Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

a.  Penyajian jujur 

     Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 

seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b.  Dapat diverifikasi 

     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. Perbandingan dapat dilakukan secara internal 

dan eksternal. 

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal 

dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi 

yang sama. 

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.   
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2.3 Reviu Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

Penelitian Sebelumnya 

 

Nama 

Penulis 

Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

 

Arfianti 

(2011) 

 

Pengaruh 

kualitas sumber 

daya manusia, 

sistem 

pengendalian 

intern dan 

pengawasan 

keuangan daerah 

terhadap nilai 

informasi 

laporan 

keuangan 

pernah 

dilakukan yang 

meneliti tentang 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

nilai informasi 

pelaporan 

keuangan 

pemerintah Kota 

Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunjukkan 

bahwa sistem 

pengendalian 

internal 

pemerintah 

signifikan 

berpengaruh 

positif, 

sedangkan  

kualitas sumber 

daya manusia, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi, dan 

pengawasan 

keuangan daerah 

tidak 

berpengaruh. 

 

a.Variabel 

independen 

 

b.Sistem 

pengendalia

n internal 

 

c.Pengawas

an 

Keuangan 

Daerah  

 

 

 

a.Variabel 

dependen  

 

b.Kualitas 

sumber 

daya 

Manusia 

 

c.Metode 

Penelitian 

 

d.Studi 

kasus 
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Indriasari 

(2008) 

 

Pengaruh 

kapasitas 

sumber daya 

manusia, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi, dan 

pengendalian 

intern akuntansi 

terhadap nilai 

informasi 

pelaporan 

keuangan 

pemerintah Kota 

Palembang. 

 

Menunjukkan 

bahwa  pertama, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dan 

pengendalian 

intern akuntansi 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

keterandalan 

pelaporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah, 

sedangkan 

kapasitas 

sumber daya 

manusia tidak 

berpengaruh. 

Kedua, 

kapasitas 

sumber daya 

manusia dan 

pemanfataan 

teknologi 

informasi 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

ketepatwaktuan 

pelaporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah. 

 

a.Variabel 

Independen 

 

b.Pengendal

ian internal 

 

a.Variabel 

Dependen 

 

b.Kapasit 

as sumber 

daya 

manusia 

 

c.Pemanfa

atan 

teknologi 

informasi 

 

d.Studi 

Kasus 
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Tendi 

Septiadi 

(2014) 

 

Pengaruh 

Pengawasan dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Pemerintah 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Bandung oleh 

Tendi Septiadi 

(2011) 

 

Menyatakan 

bahwa 

Pengawasan 

berpengaruh 

signifikan 

positif, dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Pemerintah juga 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

. 

 

a.Sistem 

Pengendalia

n Internal 

 

b.Fenomena 

 

c.Pengawas

an  

 

 

 

a.Metode 

Penelitian 

 

 

 

 

Rieska 

Widiani 

(2013) 

 

Pengaruh 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan Pada 

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Jawa Barat 

 

Menyatakan 

bahwa 

Efektivitas 

Pengendalian 

Internal 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

 

a.Efektivita

s 

Pengendalia

n Internal 

  

b. Kualitas 

Informasi 

Laporan 

Keuangan 

 

a.Variabel 

independe

n dan 

dependen 

 

b.Studi 

kasus 

 

c.Kemamp

uan 

organisasi 

 

Winidya 

ningrum  

Rahmawati 

 

Pengaruh 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Informasi 

Teknologi 

 

Menyatakan 

sumber daya 

manusia 

berpengaruh 

positif 

 

a.Pengendal

ian Internal 

 

b.Studi 

Kasus 

 

a.Variabel 

independe

n dan 

dependen 
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(2010) Pemanfaatan 

Keandalan dan 

Ketepatanwaktu 

Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah dengan 

Variabel 

intervening 

Pengendalian 

Internal 

Akuntansi Kota 

Bandung. 

signifikan 

terhadap 

keterandalan 

pelaporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah, tetapi 

tidak signifikan 

terhadap 

ketepatanwaktu. 

 

 

Yuliarta 

(2013) 

 

Pengaruh 

kompetensi 

penatausahaan 

keuangan, 

sistem 

pengendalian 

intern 

pemerintah dan 

pengawasan 

keuanga daerah 

terhadap nilai 

informasi 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah kota 

Padang. 

 

Menunjukkan 

bahwa semua 

faktor di atas 

berpengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

nilai informasi 

laporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah. Artinya, 

jika kompetensi 

pejabat 

penatausahaan 

keuangan, 

sistem 

pengendalian 

intern dan 

pengawasan 

keuangan daerah 

semakin baik 

maka nilai 

informasi dari 

laporan 

keuangan yang 

dihasilkan 

pemerintah akan 

semakin baik  

 

a.Sistem 

Pengendalia

n Internal 

 

b.Pengawas

an 

Keuangan 

Daerah 

 

c.Nilai 

informasi 

laporan 

keuangan  

 

d.Fenomena 

 

a.Kompete

nsi 

penatausah

aan 

keuangan 

 

b.Metode 

Penelitian 

 

c.Studi 

kasus 
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Cris Defera 

(2013) 

 

Pengaruh 

Kelemahan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal dan 

Ketidakpatuhan 

pada Ketentuan 

Perundang-

undangan 

terhadap 

Penentuan Opini 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah di 

Indonesia tahun 

2008-2011 

 

 

Menunjukkan 

bahwa hanya  

kelemahan 

sistem 

pengendalian 

akuntansi dan 

pelaporan yang 

selalu 

berpengaruh  

negatif pada 

seluruh pemda 

di Indonesia 

dalam 

penentuan opini 

LKPDnya.  

Dengan kata 

lain, variabel 

selain 

kelemahan 

sistem 

pengendalian 

akuntansi dan  

pelaporan sangat 

bergantung pada 

karakteristik 

masing-masing 

regional di  

Indonesia dalam 

mempengaruhi 

penentuan opini 

LKPD. 

 

a.Sistem 

Pengendalia

n Internal 

 

b.Opini 

Laporan 

Keuangan 

 

 

 

a.Variabel 

independe

n dan 

dependen 

 

b.Metode 

penelitian 

 

c.Studi 

Kasus 

 

Bagita 

Widiyanto 

(2010) 

 

Pengaruh 

Pengawasan 

Interrn terhadap 

Akuntantabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Pemerintah Kota 

Bandung  

 

Menunjukkan 

bahwa pengaruh 

pengawasan 

intern 

berpengaruh 

positif terhadap 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan daerah 

 

a.Fenomena 

b.Studi 

kasus 

 

a.Variabel 

dependen 

dan 

independe

n 

 

b.Metode 

Penelitian 
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2.4     Kerangka Pemikiran 

2.4.1 Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap  

Kualitas  Laporan Keuangan  

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah 

yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diperbaharui dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar 

lebih accountable dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan 

pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, 

kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. 

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah 

akuntanbilitas dan transparan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun 

daerah. Tuntutan reformasi ini menyebabkan demokratisasi pengelolaan organisasi 

melalui aspek transparansi dan akuntansi. Secara khusus, tuntutan ini lebih terkait 

dengan bidang pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas dan transparansi tersebut 
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dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang 

dilakukakan aparatur pemerintah berjalan dengan baik.  (Indra Bastian, 2010:5) 

 Agar informasi akuntansi yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik oleh 

pemakai, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terdapat kriteria dan unsur-unsur pembentuk 

kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah 

berkualitas yang terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) 

dapat dipahami. 

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukan 

kapasitas sumber daya manusia yang cukup agar mampu menjalankan sistem yang 

ada dengan baik. Selain sumber daya manusia, hal lain yang mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan adalah pengendalian internal. Pengendalian internal pemerintah 

daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah.   

Pada dasarnya pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan dan 

dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan yaitu, a) efektifitas dan efisiensi operasi, b) keandalan laporan 

keuangan, c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku menurut Coso dalam Bastian (2009). 

         Definisi di atas memberikan pengertian bahwa pengendalian internal adalah 

proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara 

layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam 
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penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya 

efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan operasi perusahaan dan diterapkannya 

peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. 

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan 

oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum 

memenuhi karakteristik nilai informasi yang disyaratkan. Representasi kewajaran 

dituangkan dalam bentuk opini itu sendiri dengan mempertimbangkan kriteria 

kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); kecukupan 

pengungkapan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas 

pengendalian intern ( BPK, 2009). BPK memberikan opini Disclaimer diantaranya 

disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal. Permasalahan penting yang 

masih ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPD mengenai pengendalian intern 

antara lain adalah: 

1. Pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah belum memadai, di antaranya 

penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah tidak tertib, penggunaan 

langsung atas pendapatan daerah, adanya kekurangan penetapan dan penerimaan 

pajak dan retribusi daerah, penyetoran retribusi daerah tidak dilakukan secara tepat 

waktu, dan piutang pajak yang telah kadaluarsa serta tunggakan pajak yang 

berpotensi tidak tertagih. 

2. Sistem pengendalian intern yang lemah atas pengelolaan  hibah, bantuan sosial dan 

bantuan keuangan yang pada umumnya belum didukung dengan laporan 
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pertanggungjawaban dari para penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan 

keuangan.  

Dalam penyusunan keuangan daerah yang baik, selain SKPD harus memiliki 

sumber daya manusia yang kompeten, SKPD juga harus memiliki sistem 

pengendalian intern yang baik. Lemahnya sistem pengendalian intern dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. 

Dan salah satu tolak ukur apakah sudah tercapainya tujuan SPIP terhadap 

keandalan laporan keuangan adalah ditaatinya peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang dicerminkan melalui opini BPK yang menjadi ukuran lain 

mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rieska Widiani (2013) Pengaruh 

Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian nya 

Menyatakan bahwa Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh 

signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara 

variabel dependen yaitu Kualitas Laporan keuangan Pemerintahan Daerah dengan 

variabel independen yaitu Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan.  
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Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Paradigma Penelitian 

 

 

 

2.5    Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berdasarkan kajian teori maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari 

penelitian ini adalah: 

H0 : Tidak ada Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. 

Ha : Ada Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. 

 

Efektivitas Sistem 

Pengendalian Internal 

Pemerintah  

Kualitas Laporan 

Pemerintah Daerah  


