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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kompetensi

2.1.1 Pengertian Kompetensi

Kompentensi menurut SK. Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 Tentang

Standar Kompetensi Pegawai adalah kemampuan dan karakteristik yang harus

dimliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan

sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Menurut Lucia &

R.Lepsinger (1999) Competency is a models that identify the skills, knowledge

and characteristic needed to perform a jod. Sedangkan pentingnya kompetensi

dikemukakan oleh Dharma (2001:20) dengan mengatakan, bahwa penentuan

tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tempat kerja yang

diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang batas

kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses

seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya

manusia.

Definisi sudah banyak dikemukakan para ahli, namun dalam

mendefinisikan menggunakan perspektif yang berbeda, tergantung siapa yang

medefinisikan (Whiddent dan Hollyforde, 1999:3) :

“There is a bewedering number of definition of ‘competency’ in part this is
because organizations and competency ‘expert’ seem to prefer their own
definitions of competencies to those that have gone before. Howefer, the
majority of these definitions are simply variation on two them which have
different origins.”



Whiddent dan Hollyforde selanjutnya menjelaskan dua pedekatan

definisi kompetensi sebagai berikut :

 Pendekatan tugas dan hasil pekerjaan. Pendekatan ini
digunakan oleh The National/Scottish Vocational Qualification
dan The Management Charter Initiative (MCI), yang
mendefiniskan kompetensi sebagai “kemampuan seorang
manajer untuk melaksanakan tugas sesuai dengn standar
kepegawaian” (MCI, 1992). Pendekatan ini menekankan
kompetensi pada standar kinerja.

 Pendekatan perilaku. Definisi kompetensi pada pendeketan
perilaku, antara lain dikemukakan oleh (Spencer dan Spencer
1993 : 3), yang mengemukakan pengertian kompetensi sebagai
berikut, “A competency is underlying characteristic of an
individual thet is casually related to criterion-referenced
effective and/or superior performance in a job situation”.

Spencer dan Spencer (1993:3) selanjutnya menganalisis unsur-unsur

yang terkandung dalam penertian kompetensi sebagai berikut :

 Underlying characteristic mempunyai makna, bahwa kompetensi
merupakan bagian dari dalam keprobadian seseorang yang mendalam,
dan melekat dalam dirinya, dan dapat memprediksi perilaku dalam
berbagai tugas pekerjaan dan keadaan,

 Criterion-referenced mempunyai pengertian bahwa kompetensi secara
nyata dapat memprediksi siapa yang memiliki kinerja baik dan tidak,
yang diukur dengan kriteria atau standar tertentu. Misalnya, kriteria
jumlah penjualan yang dihasilkan oleh seseorang.

2.1.2 Karakteristik Kompetensi

Kompetensi tersebut oleh Spencer dan Spencer (1993 : 9) selanjutnya

dibagi menjadi 5 (lima) karakteristik kometensi sebagai berikut :

1. Motives (motif)

Sesuatu yang selalu dipikirkan, atau diinginkan seseorang, yang

menyebabkan seseorang berperilaku, atau bertindak.Motif mendorong,

mengarahkan, dan menuntun perilaku kepada suatu tindakan tertentu, atau



tujuan.Contoh : orang yang memiliki motivasi berprestasi selalu

menciptakan tujuan-tujuan yang memberi tantangan pada dirinya, dan

berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut,

serta mengharapkan umpan balik untuk bekerja dengan lebih baik lagi

(Spencer dan Spencer 1993 : 9 ).

2. Trait (ciri kepribadian)

Karakteristik fisik yang membuat seseorang berperilaku, atau

bagaimana seseorang merespon keadaan, atau informasi.Contoh :

kecepatan bertindak, dan penglihatan yang prima adalah karakteristik fisik

dari seorang pilot pesawat tempur ( Sepencer dan Spencer 1993 : 10 )

3. Self-concept (konsep diri)

Sikap, nilai-nilai atau image yang dimiliki seseorang.Contoh : percaya

diri adalah keyakinan sesorang yang dapat menjadi efektif pada hampir

semua situasi, yang juga merupakan bagian dari konsep diri seseorang.

Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui

bagaimana nilai yang dimiliki seseorang melakukan sesuatu. Seseorang

yang dinilai pemimpin, seharusnyamemiliki perilaku kepemimpinan,

sehingga perlu adanya tes tentang kepemimpinan ( Spencer dan Spencer

1993 : 10 )

4. Knowledge (pengetahuan)

Informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.Contoh :

pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Nilai dari tes

pengetahuan sering gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan yang



senyatanya dibutuhkan untuk pekerjaan.Tes pengetahuan hanya mengukur

kemampuan memilih jawaban yang paling benar (kemmpuan mengingat),

sehingga tidak dapat mengetahui kemampuan seseorang untuk melakukan

pekerjaan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pengethuan seharusnya

dapat memprediksi siapa, atau apa yang akan dikerjakan ( Spencer dan

Spencer 1993:10 ).

5. Skill (keterampilan)

Kemampuan untuk melaksankan pekerjaan, baik secara fisik maupun

metal.Contoh : seorang dokter gigi secara fisik mempunyai keahlian

mencabut dan menambal gigi tanpa merusak syaraf, atau seorang

programmer computer yang mempunyai keahlian mengolah 50.000

baris kode perintah atau program ( Spencer dan Spencer 1993:11 ).

Sedangkan Menurut SK. Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 Tentang

Standar Kompetensi PNS, kompetensi dibagi dua yaitu :

 Kompetensi umum
Adalah kemmpuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh
seorang pegaai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku
yang diperlukan dalam melaksanakan tuga jabatan struktual
yang dipangkunya.Kompetensi untuk dapat diperolh melalui
pendidikan formal mupun diklat kepemimpinan.
 Kompetensi khusus
Adalah kemampuan dan karakteristik yang hrus dimiliki
seseoraang pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk
melaksankan tugas jabatan struktual yang
dipangkunya.Kompetensi khusus dapat diperoleh melalui diklat
teknis.

Berdasarkan SK. Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 Tentang Standar

Kompetensi Pegawai dapat disimpulkan memiliki bahwa kompetensi memiliki



karakteristik yaitu pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) sehingga

dalam hal ini menjadi indikator untuk mengukur kompetensi pegawai dala

penelitian yang dilakukan.

Spencer dn Spencer (1993:11) menambahkan bahwa tingkat

kompetensi mempunyai implikasi terhadap perencanaan sumber daya

manuasia. Gambar 2.1 kompetensi pengetahuan dan keahlian cenderung lebih

nyata dan relatif berada dipermukaan sebagai salah satu karakteristik

seseorang.Kompetensi konsep diri ciri kepribadian dan motif lebih

tersembunyi, dan berada pada titik sentral terdalam kepribadian seseorang.

Gambar 2.1 karaktersitk kompetensi

Sumber: Spencer, L & Spencer, S. (1993). Competence at Work: Models for
Superior Performance. New York: John Wile & Sons, Inc.

Kompetensi pengetahuan dan keahlian yang ada dipermukaan relatif

lebih mudah untuk dikembangkan, sehingga program pelatihan adalah cara

yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Kompetensi

motif dan ciri pribadi berada pada personality iceberg, oleh karena itu lebih

sulit dikembangkan, sehingga salah satu cara yang paling efektif adalah



memilih karakteristik tersebut dalam proses seleksi ( Spencer dan Spencer

1993 : 12 ). Kompetensi tidak muncul secara tiba-tiba.Pada dasarnya diri sejak

lahir seseorang sudah membawa kompetensi ini, seperti ciri priadi, sifat atau

watak yang mendasari seseorang dalam berperilaku dan bertindak, karena

kompetensi ini pada awalnya diturunkan pada orang tua.Selain faktor

keturunan, faktor pendidikan dari keluarga, sekolah dan masyarakat juga

mempengaruhi terbentuknya kompetensi ini.

Pendidikan dari keluarga terutama dipengaruhi dari pendidikan yang

diberikan pada orang tua dan perlakuan anggota keluarga.Faktor pendidikan

yang diberikan pada orang tua dan perlakuakan anggota keluarga. Faktor

pendidikan dan orang tua inilah yang sangat menentukan terbentuknyaciri

pribadi, sift dan watak seorang kelak. Oleh karena itu faktor pendidikan dalam

keluarga menjadi dasar yang fundamental dalam kehidupan seseorang.

Penddikan dari masyarakat diperoleh pada waktu seseorang bersosialisasi

dengan lingkungan (Dharma 2004 : 24 ).

Dari karakteristik tersebut penulis mengambil dua karakteristik

kompetensi yaitu dimensi pegetahuan adalah pendidikan dengan indikator

tingkat pendidikan formal pegawai, kesesuaian kompetensi bidang pendidikan,

tingkat raihan indeks prestasi kumulatif (IPK) dari calon pejabat

penatausahaan keuangan (PPK) serta kemampuan penyajian laporan sesuai

standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan dimensi keterampilan adalah

pelatihan dengan indikator adanya pelatihan yang diikuti staf pegawai bagian

akuntansi dan PPK di SKPD-SKPD Kota Bandung, lama pelatihan akuntansi,



jarak antar waktu pelatihan, kesesuian materi serta manfaat pelatihan bagi

pegawai. Pelatihan tidak hanya berlaku untuk pegawai baru, tetapi juga untuk

pegawai lama di pemda Kota Bandung.

Pada bagian lain Spencer dan Spencer ( 1993 : 13 ), mengemukakan

bahwa kriteria kompetensi penting untuk definisi kompotensi. Suatu

karakteristik bukan merupakan komptensi penting untuk memprediksi sesuatu

yang sangat berarti.Suatu ‘karaktersitik’ yang tidak dapat menimbulkan

perbedaan dalam kinerja adalah sebuah ‘kompetensi’ dan sebaiknya tidak

dapat digunakan untuk menilai seseorang. Kriteria yang paling sering

digunakan untuk studi kompetensi adalah :

 Kinerja superior, kriteria ini secara statistik digambarkan
sebagai suatu standar defiasi diatas kinerja rata-rata.

 Kinerja efektif, kriteria ini biasanya dijadikan sebagai standar
kinerja minimal yang dapat diterima, pegawai dengan kinerja
dibawah standar di anggap sebagai pegawai yang tidak
kompeten utnutk melaksanakan pekerjaan.

Selanjutnya Spencer dan Spencer ( 1993 : 15 ) juga membuat

kategorisasi kompetensi yaitu threshold dan differentiating. Menurut kriteria

yang digunakan untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan, komptensi terdiri

dari :

 Threshold competencies. Adalah karakteristik utama (biasanya
pengetahuan, atau keahlian dasar , seperti kemampuan untuk
membaca) yang harus dimilki seseorang agar dapat melakukan
pekerjaannya, tetapi kompetensi ini tidak dapat untuk membedakan
orang yang berkinerja tinggi dan tidak. Threshold competencies untuk
seorang sales adalah pengetahuan tentang produk, atau kemampuan
mengisi formulir.

 Differentiating competencies. Adalah faktor-faktor yang dapat
membedakan orang yang berkinerja tinggi atau kinerja rata-rata.



Sebagai contoh, seseorang yang memiliki orientasi motivasi yang
tinggi biasanya menetapkan tujuan melebihi apa yang telah ditetapkan
organisasi. Kompetensi seorang sales yang bermotivasi tinggi
menetapkan target jauh lebih tinggi dari pada sales yang berkinerja
rata-rata.
Dari uraian mengenai kompetensi diatas, selanjutnya timbul

pertanyaan apakah terdapat perbedaan antara kompetensi dan kompeten.

Whiddent dan Hollyforde (1999 : 5) mengemukakan bahwa banyak orang

ragu, apakah terdapat peredaan antara kompeten dan kompetensi. Suatu

kesepakatan umum telah ditetapkan, namun tidak selalu dipedomani, yang

mana perbedaan antara kompten dan kompetensi “keahlian yang didasarkan

pada tugas-tugas pekerjaan atau hasil-hasil dari suatu pekerjaan cenderung

disebut kompeten”, sedang keahlian “yang didasarkan pada perilaku

cenderung disebut sebagai kompetensi”. Pakar lain mengemukakan perbedaan

antara kompeten dan kompetensi adalah Fletcher ( 1997 : 8 ) yaitu sebagai

berikut :

1. Kompeten adalah terminologi yang biasanya merujuk kepada
keluaran hasil pekerjaan yang dilakukan dengan kompten,
sebagaimana yang telh dikembangkan oleh National Vocational
(NVQs), yang menggunakan pendekatan output.

2. Kompetensi adalah terminolgi yang biasanya merujuk kepada
perilaku yang didasarkan pada diskripsi kinerja, mereka
menggambarkan bahwa yang membuat kinerja suatu pekerjaan
baik adalah input.

Secara sederhana Fletcher ( 1997 : 8 ) menggambarkan perbedaan antara

kompten dan kompetensi, bahwa kompten berkaitan dengan pekerjaan dan

hasilnya, sedangkan kompetensi berkaitan dengan orang yang melakukan

pekerjaan.



2.1.3 Definisi Pendidikan

Kiryanto, Dedi Rusdi, dan Sutapa (2001) mengemukakan hasil

penelitiannya adalah bahwa proses belajar dimana merupakan faktor internal

(internal set factor) mempengaruhi persepsi manajer atas informasi keuangan.

Pendidikan merupakan bagian dari periode belajar, yaitu proses belajar bukan

hanya menyangkut proses belajar formal yang biasa dilakukan dibangku

sekolah tetapi juga segala bentuk pengalaman, yang merupakan hasil kontak

antara manusia dengan lingkungannya.

Sedangkan Dorien Kartikawangi (2002) mengemukakan bahwa :

pendidikan adalah indikator dari Knowledge : what the person know, yaitu

pengetahuan yang dimiliki baik formal maupun non formal yang di

persyaratkan seperti latar belakang pendidikan, IPK, pengalaman.

Flippo ( 1984) mengemukakan bahwa : education is concerned with

increastig general knowledge and understanding of our total environtment.

Azahari (2000) mengemukakan bahwa :

“pendidikan formal merupakan tempat untuk mengembangkan kemampuan
berfikir logis dan kemampuan analisis dengan menggunakan rasio,
berkomunikasi dengan bahasa, mengekspresikan ide, kerja sama serta
pembentukan sikap untuk menjadi manusia yang siap berpatisipasi serta
berbudaya “.

Abdul Djalil Idris Saputra (2002) mengemukakan bahwa :

“pendidikan merupakan katalisator dalam upaya pengembangan sumber daya
manusia. Pendidikan adalah kompenen mendasar dari upaya pengembangan
sumberdaya manusia.Sumberdaya manusia berkualitas yang memilki
keunggulan kompetitif, semua itu hanya dapat diperoleh melalui pendidikan“.



Berbagai pendapat tersebut diatas menunjukan bahwa peningkatan

kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui jalur pendidikan

formal.Pendidikan formal membekali seseorang dengan dasar-dasar

pengetahuan teori, logika pengetahuan umum, kemampuan analisis, serta

pengembangan watak dan keperibadian. Dengan kata lain, pendidikan

merupakan proses untuk merubah perilaku dan mental untuk memajukan atau

meningkatkan efektifitas pemecahan masalah dalam pekerjaan sehingga dapat

diharapkan hasil kerja yang baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang

memamadai akan membuat pegawai dibidang akuntansi akan lebih mudah

mengerti dan memahami pekerjaan yang dilakukannya. Indikator pendidikan

yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah tingkat pendidikan formal

pegawai, kesesuain komptensi bidang pendidikan, tingkat raihan Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) dari calon pegawai serta kemampuan penyajian

laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

2.1.4 Definisi Pelatihan

Pelatihan merupakan salah satu faktor sumber daya manusia dilakukan

untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.Tujuan pelatihan tercapai jika

efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang dimilikinya

meningkatk.Pengembangan sumber daya manuasia dapat dilakukan melalui

program pelatihan.Pelatihan diadakan dengan tujuan meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan pegawai sesuai dengan kebutuhan pemerintah

daerah. Pemerintah daerah selalu berusaha beradaptasi dengan lingkungan



yang selalu berkembang akan selalu berusaha memiliki pegaai pengetahuan

dan keterampilan yang tinggi.

Pelatihan dinyatakan oleh Dessler (2000 : 249 ) sebagai berikut :

training refers to the methods used to give new or present employes the skill

they need used to perfume their jobs. Lebih jauh Dessler (2000 : 253)

mengungkapkan : Training is essentially a learning process.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa pelatihan adalah

proses belajar untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan pegawai baru

atau lama yang mendapat tugas baru, agar mampu melaksanakan tugasnya

dengan baik.

Pelatihan pada dasarnya adalah suatu proses pembelajaran. Azril

Azahari (2000) mengemukakan bahwa :

“perusahaan yang memperkenalkan dan menjalankan program pelatihan dan
pendidikan akan memberikan kepuasan pemakai yang lebih tinggi daripada
perusahaan yang tidak memiliki program pelatihan dan pendidikan. Pelatian
tersebut akan berdampka pada informasi yang akan dihasilkan, ehingga akan
menghasilkan informai yang berkualitas sejala dengan tujuan good corporate
governance pada perusahaan”.

Pendapat para ahli mengenai pelatihan adalah sebagai berikut :

Gomez-Meija et, AI ( 1995 : 29 ) merupakan tentang pelatihan

(training) sebagai berikut : “training is the process of providing employes with

pecific skills or helping correct deficiencies in their performance”.Byars and

Rue (1997 : 210) mendefinisikan pelatihan adalah : “ training is learning

process that involves the acquation if skills, concept, rules, or attitudes yo

enhance emoloyece performance”. Dikemukakan juga oleh Greer (2001 : 239)



bahwa : training also may beviewed as the solution to a number of problem,

such as ubsntandard quality resuting from skill deficiencie and voluntary

turnover of employees seeking more rewarding jobs”. Ivancevich (2001 : 383)

medefinisikan pelatihan (training) adalah :“training the systematic process of

altering the behavior of employes in a direction that will achieve organization

goals. Training is realeted to present job skills and abilities. It has current

orientation and helps employees master specific skills abilities needed to be

successful”.

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas bahwa pelatihan merupakan

suatu proses sistematis yang bertujuan mengubah perilaku, pengetahuan dan

motivasi pegawai, dalam rangka meningkatkan kesesuaian antara karakteristik

pegawai dengan kriteria/syarat-syarat yang dibutuhkan pada suatu pekerjaan.

Pelatihan dapat berupa program-program yang dirancang untuk meningkatkan

prestasi kerja pegawai pada tingkat individu maupun kelompok pada

organisasi. Peningkatan prestasi kerja sebagai hasil pelatihan akan terlihat dari

perubahan yang terjadi pada pengetahuan keahlian, dan perilaku sosial

pegawai.

Secara umum tujuan suatu pelatihan adalah untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pemerintahan serta menjembatani kesenjanganantara

pengetahuan dengan keterampilan pada pegawai yang ada. Hasil pelatihan

diharapkan diperoleh pada masa sekarang maupun pada masa yang akan

datang, disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah. Pelatihan

mempunyai andil besar dalam menentukan efektifitas dan efisiensi



organisasi.Noe (2002 : 4) mengemukakan tujuan dari pelatihan adalah : “the

good of training is for employees to master the knowledge, skill and behaviors

emphasized training programs and to aplly them to their day-to-day

activities”.

Selain itu pelatihan dibutuhkan dalam proses perubahan dari kondisi

yang tidak sesuai dengan standar, berubah sesuai dengan standar yang

diinginkan. Pelatihan yang diikuti Pemda membantu pegawai lebih menguasai

pekerjaannya dan memiliki keterampilan yang memadai, baik pada bidang

akuntansi berkaita dengan proses penyajian laporan keuangan. Indikator

pelatihan dalam penelitian ini adalah adanya pelatihan akuntansi di SKPD-

SKPD Kota Bandung, lamanya pelatihan akuntansi, jarak waktu pelatihan,

kesesuaian materi serta manfaat bagi pegawai.

2.1.5 Definisi Pengalaman

Pengalaman menurut Cascio dalam Fadilah (2008) adalah suatu fkctor

untuk menilai seberapa lama seseorang mengetahui pengetahuan dengan orang

lain untuk melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Pengalaman akan

menentukan keterampilan dalam melaksanakan suatu tugas tertentu.

Pengalaman kerja dapat berdampak positif atau negative terhadap kemampuan

seseorang.Menurut Notoatmodjo (2003) pengalaman merupakn guru yang

terbak, pepatah tersebut dapat diartikan bahwa pengalaman merupakan sumber

pengetahuan. Pengalaman akan menghasilkan pemahaman yang berbeda bagi

tiap individu., maka pengalaman mempunyai kaitan dengan

pengetahuanseseorang yang mempunai pengalaman banyak akan menambah



pengetahuan. Pengalaman kerja meliputi banyaknya jenis pekerjaan atau

jabatan yang pernah diduduki seseorangdan lamanya mereka bekerja pada

masing-masing pekerjaan atau jabatan tersebut.

Pengalaman kerja yang dimiliki oleh pegawai dalam organiasi yang

berbeda-beda, hal ini disebabkan bahwa setiap pegawai mempunyai

pengalaman dari pekerjaan yang berbeda-beda yang telah dilakukan secara

berulang-ulang. Oleh karena itu pengalaman kerja yang didapatkan seseorang

akan meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pekerjaan (Siagian,

2009 dalam Yuliarti, 2013).

2.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan

Berdasarkan Pemendagri No. 13 Tahun 2006, untuk melaksanakan

anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat

yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-

SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang berfungsi

melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara/atau PPTK.

Berikut adalah tugas-tugas yang dilaksanakan PPK-SKPD :

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui oleh

PPTK.

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji, dan

tunjangan PNS serta penghailan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara

pengeluaran.



c. Melalukan verifikasi SPP.

d. Menyiapkan SPM.

e. Melakukan verifikasi harian atau penerimaan.

f. Melakukan akuntansi SKPD.

g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Kualitas

Menurut Davis dalam yamit (2004 : 8) kualitas merupakan suatu

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

2.2.2 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Deddi

Nordiawan, 2007:151).Sedangkan menurut PP No.71 Tahun 2010, laporan

keuangan merupakan laporan keuangn yang terstruktur mengenai posisi

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

Laporan keuangan sektor publik adalah representasi posisi keuangan

dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik untuk

menciptakan akuntabilitas sektor publik.Semakin besarnya tuntutan

masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun pusat dalam pelaksanaan

akuntabilitas publik salah satunya berupa laporan keuangan.



2.2.3 Pengguna Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Adapun

pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu:

1. Masyarakat

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

3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi

dan pinjaman dan,

4. Pemerintah.

Sumber: PP No.71 Tahun 2010

2.2.4 Perananan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

2.2.4.1 Peranan Pelaporan Keuangan

Menurut PP 71 Tahun 2010 laporan keuangan disusun untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dana seluruh

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode

pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi

pendapatan, belanja,transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi

suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundanga-undangan.

Suatu entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan

upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan



kegiatan secara sistematis dan tersruktur pada suatu periode pelaporan untuk

kepentingan :

a) Akuntanbilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolan sumber daya tas

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara

periodik

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan suatu entitas pelaporan dlam periode pelaporan

sehingga memudahka fungsi perencanaan, pengeloalaan,

pengendalian atas seluruh aste, kewajiban, dan ekuitas dana

pemerintah untuk kepentingan masyarakat

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam

pengeloalaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada perarturan perundang-undangan

d) Keseimbangan antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan

penerimaan pemerintah pada period pelaporan untuk



membiayai selurh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah

generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung

beban pengeluaran tersebut.

e) Evaluasi kerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah

untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Menurut Pemendagri No. 13  Tahun 2006 dan Perubahannya No. 59

Tahun 2007 peranan laporan keuangan adalah laporan keuangan pemerintah

daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi

keuangan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama

periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan

untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi

pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap

peraturan perundang-undangan.

2.2.4.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan penyajian laporan keuangan dalam PSAK No.45 yaitu

pelaporan keuangan organisasi nirlaba mengemukakan tujuan utama laporan

keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi

kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lain

yang menyediakan sumber daya bagi kegiatan organisasi nirlaba. Dengan

adanya pertanggungjawaban dari pemerintah diharapkan pemakai laporan



keuangan pemerintah bisa mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan

dengan pelaksanaan APBD.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tujuan umum laporan keuagan adalah

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo

anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas, suatu entitas

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik,

tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercyakan kepadanya,

dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban dan ekuitas pemerintah.

b. Menyedikan informasi mengenai perubahan posisi suber daya

ekonomi, kewajiban dan ekuitas 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 mendnai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.



g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.2.4.3 Tanggungjawab dan Komponen Laporan Keuangan

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PP No 71 (2010 : 01-13)

menjelaskan bahwa tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan

keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintah daerah

yang dimaksud dengan pimpinan entitas adalah setiap Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap

gubernur/bupati/walikota sebagai entitas pelaporan (STAN, 2007).

Kewajiban dan tanggungjawab penyusunan dan penyajian laporn

keungan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2)

huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

yaitu Kepala SKPD selaku pengguna anggran atau pengguna barang

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan

realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan

keuangan SKPD tersebut selanjutnya disampaikan Kepala SKPD kepad

Kepala Daerah melalui pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD),

sehingga menurut PP No. 71 (2010 : 01-14) seluruh komponen sebagai

berikut:

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

2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan harus dapat memberikan manfaat bagi para

pemakainya,oleh karena itu laporan keuangan harus mempunyai nilai

informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif,

menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PP No 71 (2010: 01-35)

karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah dengan

memenuhi 4 karakteristik yaitu:

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 dimasa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang

relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. Informasi yang

relevan :

 Memiliki manfaat umpan bali (feedback value)



 Memiliki manfaat prediktif (predetive value)

 Tepat waktu

 Lengkap

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesuaikan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,

serta dapat diverikikasi.Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi

karakteristik:

 Penyajian jujur

 Dapat diverifikasi

 Netralitas

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat di dalam laporan keuangan akan lebih berguna

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umunya. Apabila entitas

pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yng lebih baik daripada

kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut

diungkapakan 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.

2.4 Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Tinjauan Atas Penlitian

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil
1 Reni Rufaida

Amalia (2009)
Pengaruh Kompetensi
Pegawai Terhadap Kualitas
Penyajian Laporan
Keuangan

Kompetensi
pegawai
berpengaruh positif
signifikan terhadap
kualitas penyajian
laporan keuangan

2 Iman Budiman
(2010)

Pengaruh Implementasi
Pengendalian Internal dan
Kompetensi PPK-SKPD
Terhadap Kualita Laporan
Keuangan di Pemerintahan
Kota Tasikmalaya

Implementasi
pengendalian
internal dan
kompetensi PPK-
SKPD berpengaruh
positif secara
simultan dan secara
parsial mempunyai
pengaruh langsung
terhadap kualitas
laporan keuangan
SKPD

3 Cut Yunina Eriva,
Islahuddin dan
Darwanis (2013)

Pengaruh Tingkat
Pendidikan, Pelatihan,Masa
Kerja dan Jabatan Terhadap
Pemahaman Laporan
Keuangan Daerah (Studi
pada Pemerintahan Aceh)

Tingkat pendidikan,
masa kerja dan
jabtan tidak
berpengaruh
terhadap
pemahaman laporan
keuangan daerah
pemerintah Aceh.
Sedangkan peatihan
mempunyai
pengaruh terhadap
pemahaman laporan
keuangan
pemerintah daerah



4 Wiwin Mulyani
(2009)

Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah
Terhadap Kualitas Laporan
Pemerintah Daerah

Penerapan SAP
mempunyai
pengaruh positif
signifikan terhadap
kualitas laporan
keuangan
pemerintah daerah

5 Nadya Gita (2014) Pengaruh Kompetensi
Pejabat Penatusahaan
Keuangan dan Pegawai
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan

Kompetensi PPK
dan Pegawai
berpengaruh positif
signifikansi tehadap
kualitas laporan
keuangan

6 Yolanda Yoneva
(2014)

Pengaruh Kompetensi
Pejabat Penatausahaan
Keuangan dan Peran
Inspektorat Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
(studi di 6 kota kabupaten
dan kota Sumatera Barat)

Kompetensi PPK
dan Peran
Inspektorat
berpengaruh positif
signifikansi tehadap
kualitas laporan
keuangan

2.5 Kerangka Pemikiran

Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan
Komponen:

a. Pengetahuan (diukur oleh pendidikan )
b. Keterampilan (diukur oleh pelatihan)
c. Karakteristik dan Sikap

Sumber : Spencer dan Spencer (1993), Lucia & R.Lepsinger (1999), PP
No.101 (2000)

Kualitas Laporan Keuangan
Komponen :

a. Relevan
b. Andal
c. Dapat dibandingkan
d. Dapat dipahami

Sumber : PP No.71 Tahun 2010, Roomney 2007

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Kompentensi menurut SK Kepala BKN No.43 Tahun 2001 tentang

Standar Kompetensi Pegawai adalah kemampuan dan karakteristik yang harus

dimliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian dan

sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pentingnya kompetensi,

bahwa penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui

tempat kerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan

ambang batas kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan

dasar bagi proses seleksi, perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan

sumber daya manusia (Dharma, 2001).

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk

menyelesaikan tugas (Guy et al, 2002). Kompetensi sumber daya manusia

yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan

nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA. Pada dasarnya

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai

sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik yang memerlukan

kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian

(kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping

pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Dalam hal ini semakin

tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam pengeleolaan laporan

keuangan daerah maka akan semakin tinggi juga kualitas laporan keuangan

daerah yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang

terbentuk adalah sebagai berikut :



Ho : Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan (PPK) tidak berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ha : Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan (PPK) berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.


