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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian  

2.1.1 Pengawasan Keuangan Daerah  

2.1.1.1 Pengertian Pengawasan 

Griffin (2004: 44) yang dialih bahasakan oleh Gina Gania menyatakan 

bahwa berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen 

diantaranya adalah fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian 

(Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan 

(Controlling). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh 

seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan 

organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya 

agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

Schermeron dalam Ernie dan Saefullah (2005: 317) mendefinisikan 

pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan 

ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson  

(2006: 303) menyatakan bahwa pengawasan sebagai proses pemantauan kinerja 

karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas 

penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik 

pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. 
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Adisasmita (2011) menyebutkan bahwa suatu pengawasan dapat dinilai 

efektif, apabila mempunyai karakteristik: 

1. Pengawasan mudah dipahami 

2. Pengawasan memberikan informasi yang akurat dan tepat 

3. Pengawasan bersifat ekonomis  

4. Pengawasan diterima oleh pekerja/pegawai dan pimpinan 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan dan untuk mencapai 

tujuan dari yang telah direncanakan. Maka perlu ada pengawasan, karena dengan 

pengawasan tersebut tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan 

berpedoman pada rencana (planning) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan 

yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. 

Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. 

Pengawasan oleh DPRD dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, 

penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh 

eksekutif, maka pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan 

yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dioptimalisasi peran DPRD 

sebagai kekuatan penyeimbangan (balance of power) bagi eksekutif secara 

langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

dan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai bentuk social control. 

Dengan demikian dapat dilakukan bahwa pada prinsipnya pengawasan itu 

sangat penting dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan (Adisasmita, 2011) 

sehingga pengawasan diadakan dengan maksud yakni: 
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1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak. 

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 

mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan 

yang sama atau timbulnya kesalahan baru. 

3. Mengetahui apakah penggunaan anggaran (budget) yang telah ditetapkan 

dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 

direncakan. 

4. Mengetahui rencana kerja sesuai dengan program (fase tingkat 

pelaksanaan) seperti telah ditentukan dalam planning  atau tidak. 

5. Mengetahui hasil pekerjaan disbanding dengan yang telah ditetapkan 

dalam planning.  

 

2.1.1.2 Pengertian Keuangan Daerah 

 Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyatakan bahwa: 

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat 

dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat 

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut”.  

 

2.1.1.3 Pengertian Pengawasan Keuangan Daerah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010, Pengawasan 

Keuangan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 

agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana 
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dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan pada dasarnya 

diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan 

atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, 

diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan utnuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.  

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang 

Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) 

menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan 

yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan 

rencana  dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD pada kesempatan ini meliputi: 

pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, 

pengawasan berupa Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 

Persetujuan DPRD Atas Rencana Kerjasama Daerah, Pemindatanganan Barang 

Milik Daerah, dan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD; Pelaksanaan 

Kunjungan Kerja dan Studi Komperasi; Pelaksanaan Konsultasi; Pelaksanaan 

Reses; Pengelolaan Aspirasi; Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP); dan 

Pelaksanaan Rapat Kerja. Pengawasan oleh DPRD dilakukan agar tidak terjadi 

penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan 

wewenangan oleh eksekutif, pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan 

pengawasan yang kuat, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan 

menjadi relevan (Pedansa, Raru dan Suerani. 2013) 
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UU No. 23 tahun 2014, DPRD mempunyai tugas dan wewenang 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-

undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah 

dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional 

di daerah. Selain kewenangan pengawasan seperti diatas, DPRD juga 

melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam kerangka fungsi pengawasan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan 

atau menindaklanjuti beberapa hal terkait kinerja pemerintah daerah antara lain 

laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan 

akhir masa jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaaan BPK atas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan 

agar terdapat jaminan terciptanya pada pengelolaan anggaran daerah yang 

terhindar dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) baik mulai 

dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. 

Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, 

DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang 

independen terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan 

tahap penyusunan dan pelaporan APBD. Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup 

pengawasan pengelolaan keuangan daerah ialah:  
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1) Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah  

2) Pertanggungjawaban keuangan daerah  

3) Pendapatan dan belanja daerah  

 

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern  

 Pengendalian internal merupakan salah satu fungsi manajemen. Penerapan 

sistem pengendalian intern harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian 

tujuan, dengan demikian melalui penerapan sistem pengendalian internal dapat 

diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan 

kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk penyempurnaan kegiatan dan 

pengambilan keputusan oleh pimpinan. 

  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 1 menyatakan : 

“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapaianya 

tujuan  organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 

yang kemudian disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intenal yang 

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.” 

 

 Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : 

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

dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan 

bupati/walikota wajib  melakukan pengendalian atas penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan”.  
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2.1.2.2 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern 

 Penjelasan Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terdiri dari : 

1. Lingkungan Pengendalian 

2. Penilaian Risiko 

3. Kegiatan Pengendalian 

4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pemantauan Pengendalian Internal 

 Unsur-unsur Sistem Pengendalian tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif 

untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya. 

  Lingkungan pengendalian terdiri dari : 

a.   Penegakan integritas dan nilai etika; 

b. Komitmen terhadap kompetensi; 

c. Kepemimpinan yang kondusif; 

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 

sumber daya manusia; 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; 
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h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 

2.   Penilaian Risiko 

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat 

menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, 

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko 

terdiri dari : 

a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan 

b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan 

c. Identifikasi risiko 

d. Analisis risiko 

e. Mengelola risiko selama perubahan 

3.   Kegiatan Pengendalian 

 Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian  sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas 

dan fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian 

terdiri dari : 

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 review atas indikator dan ukuran kinerja; 

f.   Pemisahan fungsi; 

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 
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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 

dalam kejadian penting. 

4.   Informasi dan Komunikasi 

  Pimpinan instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan  

  mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.  

  Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. 

a.   Informasi 

b.   Komunikasi 

c.   Bentuk dan sarana komunikasi 

5.   Pemantauan  

  Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem  

  Pengendalian Internal melalui : 

a.   Pemantauan berkelanjutan 

b.   Evaluasi terpisah 

c.   Penyelesaian audit 

  

2.1.2.3 Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 ayat (3) tujuan Sistem Pengendalian 

Internal, yaitu:  
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Untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya: 

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan 

negara  

2. Keandalan laporan keuangan 

3. Pengamanan aset negara 

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Tujuan Sistem Pengendalian Internal menurut Arens et. Al. (2011) yang 

dialih bahasakan oleh Herman Wibowo dalam Septiadi memaparkan tiga tujuan 

dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu: 

1. Reliability Of Financial Reporting (Keandalan Pelaporan Keuangan) 

Manajemen bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan serta 

memiliki tanggungjawab hukum maupun professional untuk meyakinkan 

bahwa informasi disajikan dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan 

pelaporan.   

2. Efficiency and Effectiveness Of Operations (Efesiensi dan efektifitas 

Operasi)  

Pengendalian dalam organisasi akan mendorong pemekaian sumber daya 

yang efektif dan efesien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran 

organisasi. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh 

informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi 

perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. 
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3. Complience With Laws and Regulations (Ketaatan pada Hukum dan 

Peraturan) 

Organisasi-organisasi publik, non-publik, dan irlaba diwajibkan menaati 

berbagai hokum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak 

langsung dengan akuntansi, seperti Undang-Undang perlindungan hukum 

dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi 

seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan. 

 

2.1.2.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2007: 182) terdapat pihak-pihak yang 

bertanggungjawab atas pengendalian internal organisasi, diantaranya adalah: 

1. Manajemen  

Manajemen bertanggungjawab untuk mengembangkan dan 

menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. 

Direktur utama perusahaan bertanggungjawab untuk menciptakan 

atmosfer pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap 

pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi. 

2. Dewan Komisaris dan Komite Audit 

Dewan komisaris bertanggungjawab untuk menentukan apakah 

manajemen bertanggungjawab dalam mengembangkan dan 

menyelenggarakan pengendalian intern. 
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3. Auditor Intern 

Auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi 

memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat 

rekomendasi peningkatannya. 

4. Personel lain entitas 

Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan 

informasi atau yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh 

pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. 

5. Auditor independen 

Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor 

dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya, sehingga ia 

dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, 

komite audit, atau dewan komisaris. Berdasarkan temuan auditor tersebut, 

manajemen dapat melakukan peningkatan pengendalian intern entitas. 

 

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

  Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan 

keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas 

yang jelas. 
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  Peraturan Menteri 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 di dalamnya 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 maanfaat untuk 

masyarakat. 

  Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan 

keuangan adalah sebagai berikut: 

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan.”  

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang 

terdiri dari: 

- Pemerintah pusat; 

- Pemerintah daerah; 
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- Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi 

lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi 

dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 

  Bastian (2010: 297) menyatakan bahwa laporan keuangan sektor publik 

merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas sektor publik. 

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja 

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 

daya.” 

 

  Menurut Darise (2009) mekanisme penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah diatur pada Pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003 

tentang keuangan negara dan pasal 184 undang-undang nomor 32 tahun 2004 

tentang pemerintah dan pasal 99, pasal 100, pasal 101, dan pasal 102 peraturan 

pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah 

menyatakan : 

1.   Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas 

transaksi keuangan yang berada dalam tanggung jawabnya dan    

menyiapkan laporan keuangan terdiri dari : 

a. Laporan realisasi anggaran 

b. Neraca 

c. Catatan atas laporan keuangan 
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Laporan keuangan dimaksud disampaikan kepada kepala daerah melalui 

pejabat pengelola keuangan daerah (kepala badan pengelola keuangan daerah) 

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

1. Berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing SKPD, 

 pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan keuangan pemerintah 

 daerah terdiri dari : 

a. Laporan realisasi anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan arus kas;dan 

d. Catatan atas laporan keuangan; 

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disususun dan disajikan sesuai 

 dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaiman diatur dalam peraturan 

 pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. 

Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, pemerintah daerah 

 diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari Laporan 

 Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana. 

2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 2 disampaikan kepada 

 Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 

 tahun anggaran berakhir. 

3. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

 diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan 

 keuangan dari pemerintah daerah. 
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4. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 

 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan 

 keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

 lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

5. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana pada poin (4) Badan 

 Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan maka 

 rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada poin (5) diajukan 

 ke DPRD. 

 

2.1.3.1 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan 

 Menurut Mardiasmo (2009: 161) secara umum, tujuan dan fungsi laporan 

keuangan sektor publik adalah : 

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) 

2.   Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and 

retrospective) 

3.   Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization 

information) 

4.   Kelangsungan Organisasi (viability) 

5.   Hubungan Masyarakat (public relation) 

6.   Sumber Fakta dan Gambaran (source of facts and figures) 

Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut : 
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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 diterapkan.  

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 manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar  

kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan 

membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. 

Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh 

informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan

 bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber 

 daya organisasi. 

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. 
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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. 

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 (source of facts and figures) 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara 

lebih dalam. 

PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaporan keuangan 

pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan 

ekonomi, sosial, maupun politik dengan : 

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber 

daya keuangan; 

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 

 untuk membiayai seluruh pengeluaran; 
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c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 

dicapai; 

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan 

 pajak dan pinjaman; 

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 

 

2.1.3.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari : 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

3. Neraca 

4. Laporan Operasional 

5. Laporan Arus Kas 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

7. Catatan atas Laporan Keuangan 
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Komponen laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1.   Laporan Realisasi Anggaran 

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. 

2.   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

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

berikut, yaitu : saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), 

penggunaan 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. 

3.   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. 
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4. Laporan Operasional 

 Laporan operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh 

 kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam 

 pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas 

 pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

5. Laporan Arus Kas 

Tujuan pelaporan 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. Laporan 

arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi 

penerimaan  dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang 

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan 

transitoris. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos 

Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit LO pada 

periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung 

menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak 

kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan 

koreksi kesalahan mendasar. 

7. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 
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SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan 

Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup 

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas 

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 

diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. 

 

2.1.3.3 Entitas Pelaporan dan Pengguna Laporan Keuangan 

 Menurut Renyowijoyo (2008:174) Entitas pelaporan adalah unit 

pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut 

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari : 

a. Pemerintah pusat 

b. Pemerintah daerah 

c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi  

  lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan wajib menyajikan  

  laporan keuangan. 

 Dalam peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama 

pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada : 

1. Masyarakat; 

2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 
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3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 

 pinjaman; 

4. Pemerintah. 

 Sedangkan menurut Nordiawan dan Ayuningtyas (2011: 128) pengguna 

laporan keuangan sektor publik diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Masyarakat pengguna jasa publik; 

2. Masyarakat pembayar pajak; 

3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan 

publik sebagai input atas aktivitas organisasi; 

4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah; 

5. Badan-badan internasional; 

6. Investor asing dan analis negara (country analyst); 

7. Generasi mendatang; 

8. Lembaga negara; 

9. Kelompok politik; 

10. Manajer publik; 

11. Pegawai pemerintah. 

 

2.1.3.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

  Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 

sebagai berikut: 
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“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 

2. Andal 

3. Dapat dibandingkan 

4. Dapat dipahami 

  Karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1.   Relevan 

Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat di 

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi 

masa lalu dan  memprediksi masa depan, seperti : 

1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value); 

2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value); 

3. Tepat waktu; 

4. Lengkap, disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan. 
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2.   Andal 

Informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan  

 kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat  

 diverifikasi. 

3.   Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan 

dengan laporan periode sebelumnya, atau dengan laporan keuangan entitas 

lain. 

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. 

 

2.1.3.5 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan 

yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar 

akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam 

melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami 

laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang 

digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah (PSAP, Kerangka 

Konseptual, 2010) : 
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a. Basis Akuntansi 

  Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah 

 adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, 

 kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan  

disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib 

menyajikan laporan demikian. 

  Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak 

 untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum 

diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas 

pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan 

 penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum 

 dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas 

 pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa 

 disajikan pula pada LO. 

Dalam hal anggaran disusun  dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka 

LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan 

penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas 

Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer 

dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari 

Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana 

anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA 

disusun berdasarkan basis akrual. 
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Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas 

diakui  dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian 

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

b.   Nilai Historis (Historical Cost) 

 Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset 

tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan 

 setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di 

 masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. 

   Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena 

lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai 

historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 

c.   Realisasi (Realization) 

  Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah 

diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan 

digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. 

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, makan 

pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah di otorisasi melalui 

anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. 

  Prinsip layak temubiaya-pendapatan (matching-cost against revenue 

principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan 

sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial. 
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d. Substansi Menguguli Bentuk Formal (Substance Over Form) 

 Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta 

peristiwa lain yang yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau 

peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi 

dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila 

 substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berada dengan  

aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas 

 dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

e.   Periodisitas (Periodicity) 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi 

menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur 

dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama 

yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan 

semesteran juga dianjurkan. 

f. Konsistensi (Consistency) 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari 

periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi 

internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari 

satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi 

yang dipakai  dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru 

diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik 

dibandingmetode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
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g.   Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) 

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 

oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan 

keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan 

keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

h.   Penyajian Wajar (Fair Presentation) 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaram Lebih, 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan 

Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi 

penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa 

dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan 

mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan 

pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan 

tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu 

rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak 

memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja 

menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau tinggi, sehingga laporan 

keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 
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2.1.4   Reviu Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penilitian yang telah dilakukan, salah satunya dilakukan oleh 

Gerry Armando (2013) mengenai pengaruh sistem pengendalian intern 

pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan 

keuangan pemerintah daerah, menyatakan hasil penelitiannya yaitu hasil penilitian 

ini menunjukan bahwa pengawasan keuangan daerah dan SPIP menunjukan 

hubungan yang positif signikan terhadap nilai informasi laporan keuangan 

pemerintah. Ini membuktikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern 

pemerintah akan semakin baik pula pengawasan keuangan daerah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Erwan Rizkiriansyah (2013) tentang 

pengaruh pengawasan keuangan daerah  terhadap akuntabilitas keuangan daerah 

dengan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran sebagai variabel 

moderating, menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah terhadap 

akuntabilitas keuangan daerah dengan pengetahuan anggota dewan tentang 

Anggaran memiliki hubungan yang positif signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tendy Septiadi (2014) tentang pengaruh 

pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah, menyatakan bahwa secara simultan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pengawasan dan sistem pengendalian intern 

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
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Tabel 2.1 

Reviu Penilitian Sebelumnya 

 

No 

Nama 

(Tahun) 

Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  Gerry 

Armando 

(2013) 

Pengaruh sistem 

pengendalian 

intern pemerintah 

dan pengawasan 

keuangan daerah 

terhadap nilai 

informasi laporan 

keuangan 

pemerintah 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

pengawasan keuangan 

daerah dan SPIP 

menunjukan hubungan 

yang positif signikan 

terhadap nilai 

informasi laporan 

keuangan pemerintah. 

Ini membuktikan 

bahwa semakin baik 

sistem pengendalian 

intern pemerintah akan 

semakin baik pula 

pengawasan keuangan 

daerah.  

 

 Pengawasan 

Keuangan 

Daerah 

 Sistem 

Pengendalian 

Internal  

 

 Nilai 

Informasi 

Laporan 

Keuangan 

Daerah 

 Metode 

Penelitian  
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2. Erwan 

Rizkirians

yah 

(2013) 

Pengaruh 

Pengawasan 

Keuangan Daerah  

Terhadap 

Akuntabilitas 

Keuangan Daerah 

Dengan 

Pengetahuan 

Anggota Dewan 

Tentang 

Anggaran 

Sebagai Variabel 

Moderating 

Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

pengawasan keuangan 

daerah terhadap 

akuntabilitas keuangan 

daerah dengan  

pengetahuan anggota 

dewan tentang 

Anggaran memiliki 

hubungan yang positif 

signifikan.  

 Pengawasan 

Keuangan 

Daerah 

 

 Akuntabilitas 

Keuangan 

Daerah 

 Pengetahuan 

Anggota 

Dewan 

Tentang 

Anggaran 

 Variabel 

moderating 

 

 

3. Tendy 

Septiadi 

(2014) 

Pengaruh 

Pengawasan dan 

Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Pemerintah 

Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

secara simultan 

terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara Pengawasan 

dan Sistem 

Pengendalian 

Internal Pemerintah 

terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

 Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Pemerintah 

 Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

 

 Pengawasan  
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2.1.5    Kerangka Pemikiran 

2.1.5.1 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

UU No. 23 tahun 2014, DPRD mempunyai tugas dan wewenang 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-

undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah 

dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional 

di daerah. Selain kewenangan pengawasan seperti tersebut, DPRD juga 

melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam kerangka fungsi pengawasan yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain melakukan pembahasan 

atau menindaklanjuti beberapa hal terkait kinerja pemerintah daerah antara lain 

laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun anggaran dan 

akhir masa jabatan, menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaaan BPK atas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Pelaksanaan fungsi pengawasan pada kesempatan ini meliputi: 

pengawasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, 

pengawasan berupa Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 

Persetujuan DPRD Atas Rencana Kerjasama Daerah, Pemindatanganan Barang 

Milik Daerah, dan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD; Pelaksanaan 

Kunjungan Kerja dan Studi Komperasi; Pelaksanaan Konsultasi; Pelaksanaan 

Reses; Pengelolaan Aspirasi; Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP); dan 

Pelaksanaan Rapat Kerja. Pengawasan oleh DPRD dilakukan agar tidak terjadi 
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penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan 

wewenangan oleh eksekutif, pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan 

pengawasan yang kuat, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan 

menjadi relevan (Pedansa, Raru dan Suerani. 2013) 

Tuasikal (2007) menyatakan bahwa untuk menyajikan informasi keuangan 

yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, 

diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan 

daerah. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan 

daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan 

yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah 

daerah. Diperlukan pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang 

dilakukan secara terus-menerus. 

 

2.1.5.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 

menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) 

terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang 

memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang 

berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI 

berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai 
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nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan 

dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak 

mempunyai nilai informasi yang baik. 

Pengendalian intern menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses 

yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai 

pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari ke-andalan laporan 

keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta 

dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Indriasari (2008), Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan 

positif terhadap nilai informasi laporan keuangan. 

 

2.1.5.3 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah 

disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut 

Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan 

Penyelengaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan 

pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 

pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pada dasarnya diarahkan 

sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau 
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penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan 

dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai 

tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk 

pengawasan dalam sistem pengendalian intern pemerintah yaitu adanya 

pemeriksaan mendadak oleh pimpinan, baik pimpinan SKPD maupun pimpinan 

daerah terhadap kinerja bawahan agar laporan keuangan yang dihasilkan 

mempunyai nilai informasi.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

antara variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

dengan variabel bebas yaitu Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang 

telah dibahas sebelumnya, berikut adalah paradigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Paradigma 
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2.1.6 Hipotesis 

  Menurut Sekaran (2011) hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang 

diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Adapun hipotesis yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Adanya pengaruh dari Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

H2 : Adanya pengaruh dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

H3 : Adanya pengaruh dari Pengawasan Keuangan Daerah dan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

  

 


