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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Landasan Teori 

2.1.1 Definisi Pengawasan 

 Pelaksanaan dalam Otonomi Daerah yaitu pemberdayaan daerah serta 

memiliki sikap mandiri agar pembangunan akan lebih merata sehingga dapat 

dikelola dengan baik. Pengawasan sangat perlu disadari oleh semua pihak, baik 

yang mengawasi atau yang di awasi oleh masyarakat umum. Banyak definisi dari 

pengawasan yang di kemukakan oleh para ahli pada dasarnya memilik inti yang 

sama yaitu mencakup dengan pengawasan mengenai kegiatan operasional yang 

terdapat pada organisasi. Adapun pengertian menurut (Sonny Sumarsono, 2010) 

adalah sebagai berikut: 

“Segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan 

suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah di 

gariskan”. 

 

“Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan 

secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. 

 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan sebagai 

salah satu fungsi manajerial yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pelaksanaan dari berbagai kegiatan unit kerja agar sesuai dengan peraturan awal 

dari organisasi. Pengawasan ini tidak hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk 

menentukan apa yang salah didalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga tidak 

terjadi penyimpangan dari tujuan dan sasaran utama organisasi.  
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 Segala hal yang dapat berhubungan dengan tugas pemeriksaan, aparat 

pengawasan fungsional pemerintah dan para pemeriksanya yang dapat dilakukan 

secara individu dan kelompok harus memiliki bertindak yang integritas dan 

objektivitas. Adapun makna dari integritas sebagai kepribadiaan yang dilandasi 

unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab sehingga timbulnya 

kepercayaan dan rasa hormat. 

 Pengawasan menurut (Simbolon, 2004) adalah: 

“Suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil 

pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, 

perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan”. 

 

Dapat dijelaskan bahwa pengawasan merupakan serangkaian tindakan 

dalam pelaksanaan kerja untuk menjamin seluruh kegiatan agar dapat berjalan 

sesuai dengan rencana yang sudah di tetapkan sebelumnya. 

Menurut (Ihyaul Ulum, 2009)  pengawasan adalah :  

“Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan 

menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau 

diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.” 

 

Pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Peraturan 

Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Peng-

awasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :  

“Pengawasan atas penyelenggaran Pemerintahan Daerah adalah proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah 

berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.” 

 

 Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan yang dimaksudkan untuk mencengah terjadinya penyimpangan-
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penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan unit kerja agar pelaksanaan kegiatan 

dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya sudah ditetapkan. Dalam 

kegiatan pengawasan yang dilakukan secara sistematis terhadap berbagi usaha 

dalam mencari dan mendeteksi sebagai suatu penyimpangan atau kesalahan dalam 

pelaksanaan kergiatan agar rencana yang sebelumnya sudah ditetapkan dapat  

dengan benar dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan cara 

meningkatkan efektif dan efisien. 

 

2.1.2 Prinsip dan Fungsi Pengawasan  

 Pengawasan ini biasa dilakukan oleh seorang pimpinan/manajemen yang 

dapat membantu dalam melaksanakan efektifitas dari perencanaan tersebut. Untuk 

itu menurut (Ernie dan Saefulah, 2005), fungsi pengawasan adalah: 

a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan 

indikator yang di tetapkan. 

b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin 

ditemukan. 

c. Melakukan berbagai alternatife solusi atas berbagai masalah yang terkait 

dengan Pencapaian tujuan perusahaan.  

Menurut (Simbolon, 2004), fungsi pengawasan adalah: 

a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan 

wewenang dalam melaksanakan pekerjaan. 
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b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan.  

c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan 

kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.  

 Fungsi pengawasan dalam manajemen yaitu upaya yang dilakukan berupa 

sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan membuat berbagai tujuan yang 

direncanakan, kemudian mendesain sistem informasi umpan balik, dan 

membandingkan antara kinerja yang sudah dicapai dengan standar yang 

sebelumnya sudah ditetapkan. Selain itu menentukan apakah terdapat 

penyimpangan dan bagaimana tingkat siginifikan tersebut dapat dilihat dari setiap 

penyimpangannya, kemudian mengambil tindakan yang diperuntukan untuk 

memastikan bahwa seluruh sumber daya yang terdapat di dalam perusahaan dapat 

digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam tujuan pencapaian perusahaan. 

 Pangawasan efektif merupakan alat yang dapat membantu dengan baik 

dalam pelaksanaan fungsinya dengan cara mendukung tercapainya tujuan dengan 

hasil sesuai yang diinginkan, serta mencegah terjadinya hambatan-hambatan di 

dalam pelaksanaan kegiatan. Tercapainya efektifitas dari pelaksanaan pengawasan 

tersebut, maka perlu menetapkan prinsip-prinsip pengawasan yang efektif, seperti 

yang telah dikemukakan beberapa pendapat para ahli. Menurut (Ulbert Silalahi, 

2002) prinsip-prinsip pengawasan adalah:  

a. Pengawasan harus berlangsung terus-menerus bersamaan dengan pelaksanaan 

kegiatan atau pekerjaan. 
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b. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang 

pelaksanaan pekerja secara objektif  

c. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari 

atau menemukan kelemahan dalam melaksanakan pekerjaan  

d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk 

mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan  

e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus 

menciptakan efisiensi (hasil guna)  

f. Pengawasan harus fleksibel  

g. Pengawasan harus berorintasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan 

(plan and objective oriented)  

h. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-

kegiatan yang sangat menentukan atau control by exeption 

i. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan 

perbaikan (corrective action)  

Sedangkan prinsip pengawasan menurut (Manullang, 2001) adalah sebagai 

berikut: 

a. Dapat merepleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan- kegiatan yang 

harus diawasi. 

b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.  

c. Fleksibel.  

d. Dapat merepleksikan pola organisasi.  

e. Ekonomi.  
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f. Dapat dimengerti.  

g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.  

Berdasarkan pendapat ahli maka dapat disimpulkan dengan adanya prinsip 

pengawasan maka pengawasan akan lebih berorientasi, berdayaguna dan 

berkesinambungan, karena pada dasarnya prinsip yang baik merupakan kunci 

keberhasilan tercapainya tujuan pengawasan. 

 

2.1.3 Tujuan Pengawasan 

 Pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja 

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya atau tidak dapat berjalan dengan 

baik. Pengawasan ini tidak memiliki maksud dalam mencari kesalahan orang lain 

melainkan apakah prosedur dalam melaksanakan kerja sudah sesuai dengan tujuan 

sebelumnya dengan memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk agar apa yang 

dikerjakan dapat sesuai dengan tujuan sebelumnya. Berikut ini tujuan dari 

pengawasan menurut Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, (Maman 

Ukas, 2004) mengemukakan: 

a. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang 

tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan. 

b. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-

rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau 

mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi. 
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c. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat 

membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja 

yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil 

yang diharapkan. 

Dari uraian diatas, pengawasan dilaksanakan sebagai usaha dalam 

menyelesaikan antara pelaksanaan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai 

dengan rencana yang sudah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. 

 

2.1.4 Langkah-langkah Dalam Proses Pengawasan 

Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam fungsi pengawasan. 

Sebagaimana yang dikutip oleh (Edward, 2011) mengungkapkan terdapat empat 

langkah dalam melakukan fungsi pengawasan yaitu: 

1. Menetapkan Standar 

Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil 

pekerjaan dari pada pejabat atau pekerja, untuk dapat melakukan pengukuran 

harus mempunyai alat pengukur (standar). Standar ini adalah mutlak diperlukan, 

yaitu untuk mengukur atau menilai apakah pekerjaan dilakukan sesuai dengan 

sasaran-sasaran yang ditentukan (standar) atau tidak. 

Standar tersebut harus ditetapkan lebih dahulu sebelum para pekerja 

melaksanakan pekerjaan (tugas-tugasnya), dan para pekerja harus tahu benar 

ukuran yang dipergunakan untuk menilai pekerjaannya. Karena itu harus 

dijelaskan sebaik-baiknya kepada para pekerja sebelum melaksanakan 

pekerjaannya. 
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2. Pengukuran Kegiatan 

Adapun pelaksanaan pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan: 

 Observasi/Inspeksi 

 Laporan lisan dan tertulis 

 Pengujian/test, mengambil sampel 

 Metode otomatis 

3.  Membandingkan kegiatan dengan standar 

Dimaksudkan untuk mengetahui ada/tidaknya penyimpangan-penyimpangan 

(deviasi). Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa 

standar tidak dapat dicapai dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya 

penyimpangan. 

4. Melakukan tindakan koreksi 

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, maka tindakan ini 

harus diambil/dilakukan. Tindakan koreksi mungkin berupa: 

 Mengubah standar mula-mula (mungkin standar terlalu tinggi atu rendah). 

 Mengubah pengukuran kegiatan (inspeksi terlalu sering/kurang, mungkin 

mengganti sistem pengukuran). 

 Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-

penyimpangan. 

Penetapan standar dan metode  penilaian kinerja idealnya suatu tujuan yang 

ingin dicapai oleh organisasi perusahaan untuk itu perlunya ditetapkan dengan 

jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Berikut yang menjadi satu 

alasan ialah mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan mencakup 
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pencapaian tujuan, yang pertama seringkali tujuan terlalu bersifat umum sehingga 

sulit untuk dinilai pada saat mengimplementasikan. 

Selanjutnya yang kedua, berdasarkan alasan pertama sebaiknya tujuan yang 

ditetapkan mencangkup standar yang jelas dapat dinyatakan pada “misalnya 

meningkatkan penerimaan sebesar 25% dari penerimaan sebelumnya. 

Dengan adanya rumusan seperti ini diharapkan tujuan dapat lebih jelas dan 

lengkap sehingga memudahkan untuk dinilai pada saat implementasi apakah 

tercapai atau sebaliknya. Alasan ketiga mengapa penetapan tujuan perlu dilakukan 

secara jelas dan lengkap ialah perlunya kejelasan dan kelengkapan tujuan dapat 

memudahkan manajemen melakukan komunikasi termasuk juga dalam 

menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standar yang 

sudah ditetapkan. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk 

membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang sudah 

ditetapkan diawal. Penilaian ini ialah suatu proses yang berkelanjutan secara terus 

menerus. 

Setelah menetapkan bahwa yang akan dinilai adalah tingkat penerimaan 

setiap satu bulan oleh pimpinan, maka pada tahap ini diharapkan kepala pimpinan 

akan melakukan perbandingan dari dengan apa yang sudah dicapai dengan standar 

yang sudah ditetapkan. 

Pada tahapan sebelumnya, melalui perbandingan anatara kinerja dengan 

standar, dari situ kita mendapatkan informasi dari proses pengawasan yang kita 

lakukan bahwa kinerja berada diatas standar, sama dengan standar atau bisa juga 

dibawah standar. Ketika kinerja berada dibawah standar berarti organisasi tersebut 
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sedang mendapatkan masalah. Maka dari itu organisasi tersebut perlu 

dilakukannya pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban atas masalah yang 

terjadi, kemudian kinerja yang berada dibawah standar disamping itu 

diperlukannya tindakan-tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut. 

Adapun menurut (Kadarman, 2001) langkah-langkah proses pengawasan 

yaitu: 

1. Menetapkan Standar 

Menetapkan Standar ialah perencanaan yang merupakan tolak ukur untuk 

merancang pengawasan, maka secara logis hal irri berarti bahwa langkah pertama 

dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud 

disini adalah menentukan standar. 

2.   Mengukur Kinerja 

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi 

kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan. 

3. Memperbaiki Penyimpangan 

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 

 

2.1.5 Jenis-jenis Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang penting dari sebuah 

manajemen, apabila fungsi ini tidak dilaksanakan dengan cepat maka akan 

mengakibatkan organisasi tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, fungsi 

manajemen harus dapat memberikan hasil yang diharapkan. Seorang pemimpin 
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organisasi harus dapat memahami dan mengetahui jenis-jenis suatu proses 

pengawasan dan yang terpenting dalam berusaha untuk memenuhi jenis-jenis 

pelaksaan kerja. 

Menurut (Ihyaul Ulum, 2007) mengklasifikasikan jenis pengawasan 

keuangan berdasarkan:  

1. Berdasarkan Objek  

Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Penerimaan  

b. Pengeluaran  

Dari sisi penerimaan terdapat dua bidang yaitu pajak dan nonpajak. 

2. Berdasarkan Sifat  

Pengawasan dilakukan secara : 

a. Preventif, pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran.  

b. Detektif, pengawasan yang dilakukan untuk mendeteksi terjadinya pe-

nyelewengan. Pengawasan detektif dapat dilakukan baik dari dekat 

maupun dari jauh.  

3. Berdasarkan Lingkup  

Pengawasan dilakukan dari atas, yaitu : 

a. Intern, pengawasan yang dilaksanakan oleh institusi dari dalam 

pemerintahan, misalnya inspektorat jendral. Pengawasan intern dapat 

dilaksanakan secara sempit oleh institusi pengawasan intern yang telah 
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ada, dan luas yang dapat dilakukan oleh institusi yang di-bentuk oleh 

pemerintah dari unsur luar pemerintah.  

b. Ekstern, pengawasan yang dilakukan oleh institusi dari luar 

pemerintah, misalnya BPK, DPR, dan ma-syarakat.  

4. Berdasarkan Metode  

Pengawasan dapat dilakukan dengan sistem pengawasan : 

a. Melekat, suatu bentuk pengawasan yang merupakan bagian integral 

dari suatu manajemen yang memenuhi syarat-syarat.  

b. Fungsional, pengawasan yang di-lakukan oleh suatu aparat/unit 

organisasi yang dibentuk/ditugaskan untuk melakukan pengawasan 

dalam batas-batas lingkungan.  

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pengawasan dapat dikelompokan beberapa jenis, baik dari segi objek, sifat, 

lingkup, dan metode. Pada prinsip pengawasan adalah tindakan penilaian atau 

perbaikan terhadap bawahan untuk menjamin pelaksaan kegiatan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan, dalam arti lain tidak bertentangan dengan sasaran 

dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  

 

2.2    Pengawasan Fungsional 

Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan fungsional, baik dalam lingkungan internal pemerintah maupun 

lingkungan eksternal pemerintah dengan sasaran utama mencakup pelaksanaan 

tugas umum pemerintah, maupun pelaksanaan pembangunan. Pengawasan 
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fungsional merupakan bagian terpenting pada praktek pengawasan di Indonesia. 

Fungsi dari pengawasan fungsional yaitu melakukan evaluasi dan memberikan 

rekomendasi mengenai pelaksanaan dan kegiatan/ program yang terdapat dalam 

pemerintahan. 

 

2.2.1   Definisi Pengawasan Funsional 

Pengertian dari pengawasan fungsional menurut (Basuki, 2007) adalah: 

“Suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan 

pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dengan aturan-

aturan yang telah ditetapkan.” 

 

Adapun menurut (Sonny Sumarsono, 2010) pengertian pengawasan 

fungsional adalah sebagai berikut: 

“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik 

yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal 

dari lingkungan eksternal pemerintah. ” 

 

Pengawasan yang dimaksud disini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 

aparat pengawasan secara fungsional yang dilaksanakan pada pelaksanaan tugas 

umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Salah satu dari aspek pengawasan fungsional yang dilakukan oleh 

inspektorat yaitu mereviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dan memiliki 

hubungan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pengertian pengawasan fungsional menurut (Sadu Wasistiono, 2010) 

adalah: 
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“Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik 

yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang 

berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah”. 

 

Pengawasan fungsional ini dapat dilakukan oleh unit organisasi yang 

sebelumnya sudah diberi tugas dalam melakukan pengawasan yang memiliki 

tujuan utama dalam pemeriksaan batas-batas lingkungan kewenangan yang sudah 

ditentukan dalam kegiatan pemerintahan. 

 

2.2.2   Tujuan Pengawasan Fungsional 

Secara umum tujuan dari pengawasan fungsional yaitu agar pelaksanaan 

tugas umum dan pembangunan harus sesuai dengan rencana sebelumnya dan  

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka secara khusus tujuan 

pengawasan, yaitu: 

1. Menilai ketaatan terhadap perturan perundang-undangan yang berlaku 

2. Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku 

3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif 

4. Mendeteksi adanya kecurangan 

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional adalah untuk menjamin 

terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pemebangunan 

yang sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku guna 

menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

Adapun menurut Gil Courtemanche pada buku (Hiro Tugiman, 2008) 

dalam bukunya Internal Audit mengatakan bahwa: 
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“Tujuan dari pengawasan fungsional adalah mengevaluasi baik tidaknya 

sistem pengendalian serta melaporkan hasilnya kepada manajemen”. 

 

Dalam tujuan pengawasan fungsional dapat dijelaskan bahwa mengevaluasi 

suatu kegiatan/ program untuk melihat baik atau tidaknya sistem pengendalian 

pada pelaksanaan kegiatan di pemerintahan, sehingga hasil evaluasi akan 

dilaporkan kepada pihak manajemen apakah sudah sesuai dengan tujuan yang 

sudah di tetapkan sebelumnya. 

 

2.2.3    Pelaksanaan Pengawasan Fungsional 

 Pelaksanaan pengawasan fungsional dapat dikoordinasikan oleh Menteri 

Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri/ Pengawasan Pembangunan (Menko 

Ekuin/ Wasbang). Pada setiap departemen, kantor Menko, kantor Meneg, lembaga 

pemerintah non departemen, serta setiap daerah berdasarkan petunjuk Wakil 

Presiden. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui penyusunan rencana tahunan 

dan evaluasi maka hasilnya akan menjadi bahan untuk penyusunan rencana 

pengawasan untuk tahun berikutnya. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan 

pengawasan fungsional menurut (Revrisond Baswir, 2001) dapat digolongkan 

kedalam bentuk katogori sebagi berikut : 

b. Kegiatan Pengawasan Tahunan. 

c. Kegiatan Pengawasan Khusus. 

d. Kegiatan Pengawasan Hal – hal tertentu.  

Penjelasan dalam katagori tersebut adalah: 
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1. Kegiatan Pengawasan Tahunan  

Kegiatan pengawasan tahunan didasarkan pada program kerja pengawasan 

tahunan (PKPT) manfaat yang diharapkan dari keberadaan PTKP ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Dihindarinya sejauh mungkin tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.  

b.  Terarahnya ruang lingkup dan sasaran pemeriksaan sesuai dengan 

petunjuk Menko Ekuin/Wasbag. 

c. Dikuranginya inefesiensi dan pemborosan penggunaan tenaga 

pemeriksaan yaitu dengan jalan menentukan standar hasil pemeriksaan 

(HP) untuk setiap jenis pemeriksaan. 

d. Karena rencana kerja dikaitan dengan hasil pemeriksaan yang tersedia, 

maka penyusunan rencana kerja yang melebihi kemampuan yang 

diharapkan dapat dihindari. 

  Dalam pelaksanaanya PKPT dikoordinasikan oleh BPKP yaitu dengan 

penerbitan nama pengawasan fungsional pemerintah, dapat dihindari dengan jalan 

sebagi berikut : 

a. Penerbitan nama pengawas aparat pengawasan fungsional pemerintah. 

b. Mengeluarkan pedoman pemeriksaan. 

c. Memantau pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 

d. Menyelenggarakan rapat koordinasi aparat pengawasan fungsional 

pemerintah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan PKPT.  

2. Kegiatan Pengawasan Khusus  
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Pengawasan khusus biasanya ditujukan terhadap penyimpangan-

penyimpangan dan atau masalah-masalah dalam bidang administrasi dalam 

lingkungan pemerintah, yang dinilai mengundang dampak luas terhadap jalannya 

pemerintah dan kehidupan masyarakat. Pengawasan khusus ini dapat dilakukan 

sendiri oleh BPKP atau oleh tim pemeriksa gabungan yang terbentuk oleh kepala 

BPKP.  

3. Kegiatan Pengawasan Hal-hal Tertentu  

Pengawasan hal-hal tertentu dilaksanakan oleh Inspektur Jendral 

Pembangunan atas petunjuk Presiden dan atau Wakil Presiden.Hasilnya 

dilaporkan kepada Presiden atau Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menko 

Ekuin/ Wasbag serta kepala BPKP. 

 

2.2.4    Indikator Keberhasilan Pengawasan Fungsional  

Berbagai macam indikator dan sub-indikator dapat digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pelaksanaan pengawasan fungsional yang te;ah 

dikembangkan oleh (Revrisond Baswir, 2001) adalah: 

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan 

tugas antara lain : 

a. Meningkatnya Tingkat kehadiran. 

b. Berkurangnya tunggakan kerja. 

c.  Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas 

dan dapat  diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan 

anggaran. 
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d. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik 

maupun biaya (rencana). 

e. Tercapainya sasaran tugas seperti delapan sukses pembangunan di daerah. 

f. Berkurangnya kerja lembur.  

g. Meningkatnya disiplin aparatur. 

2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang antara lain : 

a. Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah. 

b. Terpenuhinya hak-hak pegawai negri dan masyarakat sesuai dengan apa 

yang menjadi haknya, misalnya gaji pegawai negeri yang diterima oleh 

yang bersangkutan tepat waktu dan jumlahnya. 

3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain: 

a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan. 

Kebocoran, keborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan  pengawasan 

fungsional dan laporan pengawasan lainnya. 

b.  Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

4. Indikator cepatnya penyelesaian perijinan dan peningkatan pelayanan 

masyarakat antara lain : 

a. Hilangnya anterian yang penuh sesak diloket pembayanran. 

b. Ketepatan waktu dalam pemberian perijinan dan pelayanan. 

c. Berkurangnya tunggakan kerja. 

d.  Pelayanan makin baik prestasinya, hal ini ditandai oleh berkurangnya 

pengaduan dan keluhan masyarakat. 
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2.2.5  Pelaporan Pengawasan Fungsional 

Hasil dari pengawasan fungsional baik dalam berdasarkan PKPT maupun 

berdasarkan pengawasan khusus Mentri, pimpinan lembaga non-departemen dan 

pimpinan instansi yang memiliki sangkutannya dengan tembusan kepada kepala 

BPKP. Laporan tersebut disertai dengan saran tindak lanjut mengenai 

penyelesaian masalah yang terungkap dalam pemeriksaan. Khusus pada masalah 

yang mempunyai dampak luas terhadap jalannya pemerintahan maupun 

kehidupan masyarakat, laporan pelaksanaan fungsional disampaikan kepada 

Menko Ekuin/ Wasbang, Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen 

dan pimpinan instansi yang memiliki sangkutannya dengan tembusan kepada 

kepala BPKP. Untuk Menko Ekuin/ Wasbang akan menyampaikan laporan hasil 

kerja pelaksanaan pengawasan kepada presiden dengan adanya tembusan kepada 

Wakil Presiden (Ihyaul Ulum, 2009). 

 

2.2.6  Tindak Lanjut Pengawasan Fungsional 

Menurut Ateng Kusnandar Kepala Bidang Kesejahteraan dan 

Disiplin, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat 2010 pelaksanaan 

penanganan tindak lanjut hasil pengawasan tidak selalu lancar, yang berakibat 

masih adanya saran hasil Inspektorat Jenderal Deptan yang belum dapat 

ditindaklanjuti. Sulitnya menangani tindak lanjut hasil pengawasan fungsional 

tersebut, antara lain pihak ketiga/rekanan sudah pindah alamat dan atau pailit, 

pimpinan instansi sudah pindah/mutasi dan dokumen hilang, adanya sanggahan 

yang terlambat, pegawai yang terkait sudah meninggal serta hasil pengawasan 
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kurang jelas. Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS, diantaranya : 

 Sebagai bagian dari reformasi birokrasi (bureaucrasi reform) 

 Untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas, pokok 

dan fungsi PNS 

 Mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap, dan perilaku PNS 

 Meningkatkan kedisiplinan PNS 

 Mempercepat pengambilan keputusan atas pelanggaran disiplin yang 

dilakukan oleh PNS. Jenis Hukuman Disiplin : 

a. Hukuman Disiplin Ringan : 

1. Tegoran lisan 

2. Tegoran tertulis 

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

b.  Hukuman Disiplin Sedang : 

1. Penundaan Kenaikan Gajih Barkala selama 1 (satu) tahun 

2. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun 

3. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 

(sebelumnya di PP Nomor 30 Tahun 1980 merupakan hukuman disiplin 

berat) 
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c. Hukuman Disiplin Berat : 

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 

(sebelumnya di PP Nomor 30 Tahun 1980 tidak di atur) 

2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 

(sebelumnya di PP Nomor 30 Tahun 1980 tidak di atur) 

3.  Pembebasan dari jabatan 

4. Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 

PNS 

5. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS 

2.3       Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

2.3.1    Definisi Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Permendagri No. 4 tahun 2008 Reviu atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah yaitu suatu prosedur dalam penelusuran angka-angka, 

permintaan keterangan, dan analitis yang harus menjadi dasar yang memadai bagi 

inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas pada laporan keuangan bahwa 

tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan. 

Agar laporan keuangan tersebut dapat disajikan berdasarkan Sitem Pengendalian 

Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP).Pada ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah 

meliputi penilaian yang terbatas terhadap keandalan pada sistem pengendalian 

intern dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berikut  

diikemukakan dalam Permendagri No. 4 tahun 2008 sebagai berikut: 



32 

 

“Penyusunan rencana reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah 

dikoordinasikan oleh aparat pengawasan fungsional yang merupakan 

Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten atau Inspektorat Jendral Departemen 

Dalam Negeri.” 

 

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa pengawasan fungsional 

memiliki tugas dalam mereviu laporan keuangan pemerintah daerah agar kualitas 

pada laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan lebih baik lagi. 

 

2.3.2    Tujuan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Tujuan ini sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No 4 tahun 2008, dijelaskan bahwa tujuan dari reviu atas laporan 

keuangan pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa 

laporan keuangan pemerintah daerah sudah disusun berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). 

 

2.3.3     Tahapan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

2.3.3.1  Perencanaan 

1. Pemahaman atas entitas 

Pemahaman atas entitas perlu dilakukan untuk dapat mendefinisikan 

kemungkinan kesalahan yang terjadi, memilih dengan tepat prosedur 

reviu berupa wawancara, prosedur analitis, atau prosedur reviu lainnya. 

Pemahaman pada entitas pelaporan ini meliputi: 

a. Pemahaman pada latar belakang dan sifat dari lingkungan 

operasional entitas pelaporan. Pemahaman ini dapat dilakukan 
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dengan mengumpulkan data-data berkaitan dengan entitas termasuk 

peraturan perundangan yang terkait, membaca laporan keuangan dan 

hasil reviu entitas dari periode sebelumnya, serta informasi lain 

terkait. 

b. Pemahaman pada proses transaksi yang mengalami signifikan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan membaca kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah atau peraturan walikota tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Walikota 

tentang kebijakan akuntansi, serta mealukan tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang terlibat langsung dalam tiap proses transaksi untuk 

mendokumentasikan tahap-tahap dari proses transaksi yang 

mengalami signifikan. 

c. Pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam 

pembuatan laporan keuangan, entitas dapat dilakukan dengan cara 

mempelajari kebijakan walikota mengenai akuntansi dan pelaporan 

keuangan, melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait 

dalam proses akuntansi, membaca laporan keuangan entitas dan 

diperiksanya kertas kerja reviu entitas periode sebelumnya kemudian 

dibandingkan. 

2. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern 

Proses penilaian SPI dilakukan dengan proses sebagai beriku: 

a. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 
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b. Melakukan observasi atau wawancara dengan pihak terkait disetiap 

prosedur yang ada. 

c. Melakukan analisis atas resiko yang sudah diidentifikasi pada sebuah 

kesimpulan tentang adanya kemungkinan terjadinya salah saji yang 

material dalam penyusunan laporan keuangan. 

d. Melakukan analistis atas resiko yang sudah diidentifikasi pada sebuah 

kesimpulan tentang arah pelaksanaan reviu. 

3. Penyusunan Program Kerja Reviu 

Program Kerja Reviu (PKR) dibuat sebagai paduan agar pada 

pelaksanaan reviu dapat lebih mudah terarah. Adapun kriteria dari PKR 

sebagai berikut: 

a. Langkah kerja reviu, yang merupakan langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh tim reviu dalam melaksanakan reviu atas laporan 

keuangan. 

b. Teknik reviu, yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan dalam 

melaksanakan proses melalui langka kerja reviu meliputi antara lain: 

wawancara, pengisian kuesioner, prosedur analitis, dan teknik reviu 

lainnya yang bila diperlukan. 

c. Sumber data, merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

melakukan teknik reviu. Sumber data dapat berasal dari data yang 

disediakan oleh entitas pelaporan. 

d. Pelaksanaan, merupakan nama dari tim reviu yang akan melakukan 

langkah-langkah reviu. 
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e. Waktu pelaksanaan, menjelaskan kapan langkah-langkah dalam reviu 

harus dilakukan. 

 

2.3.3.2   Pelaksanaan 

1. Persiapan  

 Tahap awal dalam persiapan diawali dengan kegiatan 

pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah 

diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, 

tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi 

lain yang diperlukan. 

2. Penelusuran Angka 

 Tahap penelusuran angka dapat dilakukan dengan teknik berikut: 

a. Menelusuri angka laporan keuangan konsolidasi yang telah disajikan 

menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada laporan 

keuangan konsolidasi yang belum dikonversi. 

b. Menelusuri angka laporan keuangan komsolidasi pada kertas kerja 

konsolidasi, khusunya angka-angka yang dihasilkan dalam proses 

eliminasi dan penggabungan dari Satuan kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dan Satuan kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). 

c. Menelusuri angka-angka neraca saldo pada buku besar yang ada di 

masing-masing entitas akuntansi. Tahapan ini tidak selalu dilakukan 

untuk semua entitas akuntansi. Berdasarkan pertimbangan penilaian 

resiko yang telah dilakukan pada saat perencanaan, dipilih beberapa 
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neraca saldo yang perlu ditelusuri angka-angkanya pada saldo buku 

besar yang bersangkutan. 

3. Permintaan Keterangan 

 Permintaan keterangan dilakukan jika adalam proses penulusuran angka 

terdapat ha-hal yang diperlukan untuk dikonfirmasikan kepada Pejabat 

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) atau Kepala Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). Dalam menentukan permintaan keterangan, maka tim reviu 

dapat mempertimbangkan. 

4. Prosedur Analitis 

 Prosedur Analitis dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan 

antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). Analisis yang dilakukan adalah menilai 

kewajaran saldo dan rincian laporan keuangan, keseuaian dan keterkaitan 

antar komponen laporan keuangan yang satu dengan komponen lainnya. 

 

2.3.3.3 Pelaporan 

1. Bentuk dan isi laporan hasil reviu (LHR) 

LHR dapat disajikan dalam bentuk surat yang intinya memuat 

pernyataan reviu, kometar, dan informasi tambahan (dasar reviu, tujuan, 

sasaran, ruang lingkup, simpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut dari 

reviu). 
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Pernyataan Telah Direviu (PTD) dapat berupa : 

a. Pernyataan reviu tanpa paragraph penjelas yang dibuat apabila tidak 

ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan 

agar laporan tersebut sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah 

(SAP). 

b. Pernyataan reviu dengan paragraph penjelas yang dibuat apabila: 

 Terjadi pembatasan dalam pelaksanaan reviu, atau 

 Ditemukannya adanya penyimpangan terhadap standar akuntansi 

dan entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang 

direkomendasikan oleh inspektorat daerah. Koreksi tidak dapat 

dilakukan antar lain karena, membutuhkan waktu yang relative 

lama sehingga baru dapat dilakukan pada periode berikutnya, 

koreksi bukan wewenang entitas yang bersangkutan, maupun 

karena tidak diperhatikan pada entitas yang bersangkutan. 

 Prosedur (teknik reviu) tidak dapat dilaksanakan. 

2. Penulisan Laporan 

 Dalam penulisan Laporan Hasil Reviu (LHR) seharusnya memperhatikan 

norma-norma penulisan dalam membuat laporan yang berlaku maupun 

mekanisme laporan sehingga dapat membantu manajemen lebih efektif dalam 

mengambil keputusan. 

 Norma penulisan LHR, antara lain: 

a. LHR harus menyajikan data yang relevan, tepat, dan dapat dibuktikan. 

b. LHR harus komunikatif sehingga harus mudah dimengerti. 
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c. LHR dapat disusun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

d. LHR dapat disusun secepat mungkim agar dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin. 

3. Mekanisme Pelaporan 

 Mekanisme pelaporan mulai dari konsep LHR sampai dengan penerbitan 

tetap memperhatikan reviu berkelanjutan sebelum laporan disetujui dan 

ditandatangani dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Ketua Tim segera menyusun konsep  LHR setelah pekerjaan lapangan 

selesai dan diserahkan kepada pengendali teknik/supervisor. Konsep 

LHR dapat dilengkapi dengan: 

a. Routing slip 

b. Fotocopy surat tugas 

c. Pernyataan reviu (satu lembar laporan keuangan, satu lembar untuk 

LHR) 

d. Catatan hasil reviu (koreksi) dan tindak lanjut yang telah dilakukan 

e. Kertas kerja reviu (KKR) 

f. Lembar reviu terdapat konsep LHR (review sheet) 

2. Pengendalian teknis/ supervisor mereviu konsep LHR dengan 

memperhatikan sebagi beriku: 

a. Kesesuaian bentuk dan susunan LHR dengan standar 

b. Kelengkapan dokumen pendukung 

c. Ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam LHR 
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d. Keseuaian badan laporan dengan daftar isi dan lampiran 

e. Kelengkapan dan kesesuain unsur-unsur permasalahan dalam LHR 

f. Kesesuaian tata cara penulisan LHR dengan petunjuk Teknis Tata 

cara Persuratan Dinas seperti bentuk dan ukuran huruf, penulisan 

alamat, penomoran, dan tembusan 

3. Membantu penanggungjawab atau pengendali kualitas reviu Konsep 

LHR dengan memperhatikan sebagai beriku: 

a. Ketepatan pada materi dan rekomendasi 

b. Keseuaian LHR dengan norma pelaporan 

4. Inspektur mereviu Konsep LHR sebelum menandatangani. 

 

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   

Laporan keuangan merupakan suatu hasil akhir dari proses akuntansi dari 

ringkasan suatu proses mulai dari pencatatan, transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi selama satu periode berjalan. Dengan dibuatnya laporan keuangan ini dapat 

mengetahui, menilai, mengevaluasi, dan merencanakan kinerja dari pemerintah 

daerah. Laporan keuangan yang baik ialah laporan yang mempunyai karakteristik 

normatif sehingga dapat berguna bagi pihak ketiga atau pihak yang 

membutuhkan. 
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2.4.1      Definisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan adalah suatu 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 (Fauzia, 2014). 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 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 

menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang 

bertujuan umum, yang terdiri dari: 

1. Pemerintah pusat; 

2. Pemerintah daerah; 

3. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan 

pemerintah pusat; 

4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau 

organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan 

organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 
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2.4.2      Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Dasar hukum dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, 

sebagai berikut: 

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang 

mengatur Keuangan Negara. 

b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  

c. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan 

Tangung jawab Keuangan Negara. 

e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

f. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah. 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

i. Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah. 

j. Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan 

Daerah. 
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2.4.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Tujuan laporan keuangan sektor publik menurut (Mardiasmo, 2004), 

yaitu: 

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship) 

Laporan keuangan digunakan dengan tujuan untuk memberikan 

jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas 

penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 

b. Akuntanbilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and 

Retrospective Reporting) 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada publik, digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi 

manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun 

waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, serta 

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, dan 

memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektifitas 

penggunaan sumber daya organisasi. 

c. 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 
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digunakan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi 

penggunaan dana. 

d. Kelangsungan Organisasi (Viability) 

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam 

menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan 

dalam menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan 

datang, atau tidak dapat meneruskannya. 

e. Hubungan Masyarakat (Public Relation) 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah 

dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat, 

selain itu laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan 

publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

f. 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. 

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa: 

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. 
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2.4.4 Unsur-unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari enam laporan seperti Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Merupakan 

laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan 

pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang 

tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial 

(Kerangka Konseptual, PP 71 tahun 2010). 

1. Laporan Realisasi Anggaran.  

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan 

yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan 

antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.Unsur yang 

dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-

LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya 

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar 

kembali oleh pemerintah. Pendapatan (basis akrual) adalah hak 

pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran 
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Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 

perimbangan dan dana bagi hasil. 

d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang 

tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar 

kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam 

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit 

atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara 

lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran 

pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok 

pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan 

modal oleh pemerintah. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.  

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

3. Neraca.  

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh 

neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur 

didefinisikan sebagai berikut : 
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a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur 

dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 

yangpenyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. 

c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah. 

4. Laporan Operasional.  

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 

penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.Unsur yang dicakup 

secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, 

transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. 

b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih. 



47 

 

c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang 

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, 

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi 

biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar 

kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 

5. Laporan Arus Kas.  

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, 

penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama 

periode tertentu.Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari 

penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai 

berikut: 

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas.  

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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7. Catatan atas Laporan Keuangan.  

Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 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. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan/menyediakan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 

b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 

makro; 

c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 

d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas 

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 

e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan; 
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f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka 

laporan keuangan; 

g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 

 

2.4.5 Asumsi Dasar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah suatu 

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar 

standar akuntasi tetap dipakai dan diterapkan. Berikut asumsi dasar laporan 

keuangan pemerintah: (Hamid, 2010 Jurnal AkPem). 

1. Asumsi kemandirian entitas  

Unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan wajib menyajikan 

laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit instansi 

pemerintahan dalam pelaporan keuangan.  

2. Asumsi kesinambungan entitas  

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan 

berlanjut keberadaannya. Maka pemerintah diasumsikan tidak bermaksud 

melakukan likuidasu atas entitas pelporan dalam jangka pendek. 
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3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (Monetary Measurement)  

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan 

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar 

memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 

 

2.4.6 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Dalam memenuhi standar dalam membuat laporan, akuntansi keuangan 

perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya 

guna.Kriteria persyaratan laporan keuangan dianggap dapat memenuhi keinginan 

tersebut, yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008). 

Karakteristik kulaitatif dari laporan keuangan merupakan ukura-ukuran 

normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi shingga dapat 

memenuhi tujuan utamanya.Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut: 

a. Relevan (relevance) 

b. Andal (reliability) 

c. Dapat di bandingkan (comparability) 

d. Dapat di pahami 

Berikut penjelasan untuk karaktersitik kualitatif pada laporang keuangan 

untuk memenuhi kualitas keuangan yang baik: 
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a.   Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka 

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, 

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

demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan 

maksud penggunaannya. Informasi dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), Informasi memungkinkan 

pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa 

lalu. 

2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), Informasi dapat membantu 

pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa 

lalu dan kejadian masa kini. 

3. Tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

4. Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi 

yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam 

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam 

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 
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Agar informasi yang disajikan dapat relevan maka informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan informasi 

para pengguna laporan keuangan pemerintah. 

b. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 

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

diverifikasi.Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya 

tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan. Informasi yang andal 

memenuhi karakteristik: 

1. Penyajian Jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan untuk disajikan. 

2. Dapat Diverifikasi (verifiability), Informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh 

pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak 

berbeda jauh. 

3. Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak tertentu. 

     Agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya (andal) maka penyajian 

informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan secara menyeluruh. 
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c. Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta 

membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi 

keuangan, kinerja dan perubahannya secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran 

dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa 

dilakukan secara konsisten. 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. Apabila entitas 

pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan 

akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada 

periode terjadinya perubahan. Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan 

maka penyajian laporan keuangan pemerintah minimal harus disajikan dalam 2 

(dua) periode atau 2 (dua) tahun anggaran. 

d. Dapat Dipahami 

         Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan 

dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang 

disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat 
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informasi yang disajikan tersebut terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, 

penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan 

format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 

pengguna.Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas 

kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk 

mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

pemerintah. Dalam kenyataannya, pemerintah masih menghadapi beberapa 

kendala kendala dalam menyajikan informasi yang relevan dan andal tersebut. 

Sedangkan tujuan kulitatif menurut (Muindro, 2008) sebagai berikut: 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran – ukuran normatif yang 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan 

organisasinya. Karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Relevan  

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat disebut relevan 

apabila laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa sekarang, 

dan masa depan. Informasi termasuk dalam informasi yang relevan apabila : 

1. Informasi tersebut memiliki umpan balik (feedback value); 

2. Informasi tersebut memilki manfaat prediktif (predictive value); 

3. Informasi tepat waktu; dan  

4. Informasi tersebut lengkap. 

 



55 

 

2. Andal  

Andal dalam hal ini adalah bahwa infromasi dalam laporan keuangan bebas 

dari kesalahan material, disajikan secara jujur, netral (tidak berpihak pada satu 

pihak), dan dapat diverifikasi kebenarannya. 

3. Dapat dibandingkan  

Laporan keuangan apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 

periode sebelumnya akan mengkasilkan informasi yang lebih berkualitas. 

Perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan secara internal dengan cara 

membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun, ataupun bisa dilakukan 

dengan perbandingan eksternal, yaitu dengan membandingkan penerapan 

kebijakan akuntansi yang digunakan.  

4. Dapat dipahami 

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh 

para pengguna laporan keuangan tersebut.Oleh karena itu, pengguna diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan 

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan atas pengguna untuk 

mempelajari informasi yang dimaksud dalam laporan keuangan tersebut. 

 

2.5       Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, sehingga 

penulis merujuk kepada penelitian. Penelitian terdahulu yang serupa, 

pengungkapan dari penelitian-penelitian terdahulu ini merupakan bentuk 
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tanggungjawab morilpenulis atas penelitian ini dan juga merupakan bentuk terima 

kasih penulis kepada peneliti sebelumnya. Adapun peneliti tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1  

Tinjauan Peneliti Terdahulu 

Nama Peneliti Tahun Penelitian 

Variabel yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

Empud Syarifudin 

Baharsyah 

2009 Pengawasan 

Fungsional (X) 

dan Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah (Y) 

(studi kasus pada 

dinas dan lembaga 

teknis daerah 

Kabupaten 

Majalengka) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pengawasan 

funsional ini yang 

berfokus pada 

reviu laporan 

keuangan, 

memiliki pengaruh 

yang siginifikan 

dan positif. 

Sehingga dalam 

penelitian ini 

berpengaruh. 
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2.6      Kerangka Pemikiran 

Pemerintah daerah memiliki bentuk pertangunggjawaban dalam hal 

pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah sekalu pimpinan pemerintahan 

daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan 

daerah tentang pertanggungjawaban dalam melaksanakan APBD dengan 

melakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Laporan keuangaan 

daerah tersebut terdiri dari 7 (tujuh) laporan keuangan diantaranya yaitu Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan yang dilampiri bersama laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pada pelaksanaannya, laporan keuangan pemerintah daerah disusun oleh 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran. 

Anggaran tersebut akan disampaikan kepada  kepala daerah dan selanjutnya akan 

diteruskan kepada BPK yang memiliki peran untuk memeriksa dalam rangka 

mengkoreksi dan memberi opini. Bentuk dari isi laporan tersebut harus disusun 

berdasarkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahahan (SAP) begitu juga 

dengan penyajian laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintaha (SAP), maka kepala 

daerah harus merancang dan menerapkan sistem akuntansi dengan baik. Sistem 

akuntansi untuk pemerintah daerah dapat diatur oleh kepala daerah, untuk itu 

kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang 

disajikan haruslah berdasarkan sistem pengedalian intern yang memadai dan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
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Untuk dapat menguji keandalan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan, maka perlunya melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah 

daerah sebelum laporan keuangan tersebut diperiksan oleh BPK. Menurut 

Permendagri No. 4 tahun 2008 sebagai berikut: 

“Penyusunan rencana reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah 

dikoordinasikan oleh aparat pengawasan fungsional yang merupakan 

Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten atau Inspektorat Jendral Departemen 

Dalam Negeri.” 

 

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa pengawasan fungsional memiliki 

tugas dalam mereviu laporan keuangan pemerintah daerah agar kualitas pada 

laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Sebelum 

kepala daerah menandatangani surat pernyataan tanggungjawab maka inspektorat 

selaku lembaga pengawasan internal harus melakukan reviu terlebih dahulu.  

Reviu atas laporan keuangan pemerintah merupakan suatu aktivitas dari 

beberapa aktivitas pengawasan fungsional yang dilakukan oleh inspektorat. Selain 

itu reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari 

aktivitas pengawasan fungsional yang memiliki hubungan secara langsung dengan 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan pemerintah daerah 

memiliki karakteristik kualitatif yang memiliki ukuran-ukuran normatif yang 

harus diwujudkan dalam informasi akuntansi. 

Karakteristik dari laporan keuangan pemerintah yang memiliki kualitas yang 

baik sebagai berikut: 

a. Relevan 

b. Andal 

c. Dapat dipahami 

d. Dapat dibandingkan 
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Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang terdapat 

dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna, dan 

isi dari laporan keuangan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para 

pengguna laporan. Untuk keandal ialah informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan bebas dari kesalahan yang material serta dapat diverifikasi. Laporan 

keuangan harus dapat dipahami, maka informasi yang disajikan harus dapat 

dipahami oleh para pengguna serta akun-akun dan istilah-istilah dalam laporan 

keuangan disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna. 

Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan  

periode sebelumnya sehingga kita dapat mengetahui adakah peningkatan yang 

efektif atas pengambilan keputusan yang melibatkan keefisienan, selain itu dapat 

dibandingkan dengan entitas lainnya. Tetapi karakteristik tersebut tidak akan 

terwujud apabila masih ada data-data laporan yang tidak memadai serta sistem 

pencatatan  dan pembukuan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Hasil dari pemeriksaan BPK atas laporan pemerintah daerah di Indonesia 

masih banyak yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Dari 

fenomena tersebut munculnya kewajiban dalam peran pengawasan fungsional 

yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah di Indonesia yang khususnya di Kota Bandung. Untuk itu 

diharapkannya inspektorat sebagai pengawasan fungsional di pemerintahan daerah 

untuk mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya laporan 

keuangan pemerintah daerah. 
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Pernyataan tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya, yaitu Empud 

Syarifudin Baharsya (2009). Hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya mengatakan bahwa terdapat pengaruh pengawasan fungsional 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga semakin baik 

pengawasan fungsional maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan 

mrningkat 

Berikut disajikan Skema Kerangka Pemikiran yang sederhana dalam 

model sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Pengawasan 

Fungsional 

 

 

Permindagri Nomor 4 tahun 

2008 ( Pengawasan 

fungsional mereviu atas 

laporan keuangan 

pemerintah daerah). 

 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota 

Bandung 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 

71 tahun 2010 (karakteristik 

Kualitatif). 

 

Empud Syarifudin Baharsya 

(2009) 

 

Pengaruh Pengawasan 

Fungsional terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Majalengka. 
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Berikut ini adalah gambar model penelitian hubungan Pengawasan 

Fungsional terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

2.7  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis diantara satu atau lebih variable yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji menurut (Sekaran, 2006). Berdasarkan rumusan penelitian yang 

telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan untuk hipotesis 

sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Pengawasan Fungsional tidak berpengaruh terhadap Kualitas  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

Ha :  Pengawasan Fungsional  berpengaruh terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

 

Pengaruh Pengawasan 

Fungsional 

(X) 

 

 

Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota 

Bandung 

(Y) 

 


