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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Instansi Pemerintah wajib menerapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah demi tercapainya visi, misi dan tujuan serta

pertanggungjawaban kegiatan seluruh instansi. Penerapan unsur-unsur tersebut

harus selalu dievaluasi dan diperbaharui untuk menghadapi kondisi yang terus

berubah. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh pimpinan

bertujuan untuk mengetahui kinerja dan efektivitas dari sistem yang

diimplementasikan.

2.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut Commitee of Sponsoring Organization dalam Steven (1998:

118), Arens (2003: 271), dan Messier (2003: 211) yang dikutip dari Diana Sari

(2012).

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors,
management and other personel, designed to provide reasonable
assurance regarding the achievement of objectives in the following
categories:

1. Effectiveness and efficiency of operation
2. Reliability of financial reporting
3. Compliance with laws and regulation”

Dalam pengertian tersebut menerangkan bahwa pengendalian intern merupakan

suatu proses yang dipengaruhi dan diberlakukan oleh lembaga dewan direksi,



13

manajemen dan personil lainnya diperuntukan untuk menyediakan jaminan yang

berkepatutan akan pencapaian tujuan-tujuan dalam kategori sebagai berikut:

1. Pengoperasian yang efektif dan efisien

2. Pelaporan keuangan yang dapat dibenarkan

3. Berkesesuaian (berkepatuhan) dengan peraturan hukum dan regulasi yang

berlaku.

Xu, Jeretta, Nord, dan Lin (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara

orang dan sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari

sebuah informasi. Sistem yang telah dijalankan oleh sumber daya manusia harus

selalu dikontrol agar tetap berjalan dengan baik dan semestinya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa:

“Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tecapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.”

Dalam laporan yang dibuat COSO dalam Boynton, Johnson dan Kell

(2001: 325) menekankan bahwa konsep-konsep mendasar yang tercakup dalam

definisi yang berlaku adalah: (1) Pengendalian intern merupakan suatu proses

yaitu suatu cara pencapaian yang terus menerus terdiri dari rangkaian tindakan

yang meresap dan terintegrasi, tetapi bukan penambahan pada infrastruktur

entitas, (2) Pengendalian intern dipengaruhi oleh seluruh anggota entitas, (3)

Pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan keyakinan yang

memadai, bukan keyakinan yang pasti bagi entitas karena adanya keterbatasan
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pada sistem pengendalian intern dan adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan

biaya dan keuntungan, (4) Pengendalian intern ditujukan untuk pencapaian tujuan

dari berbagai kategori pelaporan keuangan dan pengoperasian.

Boynton, Johnson dan Kell (2001) juga mengungkapkan bahwa kegiatan

pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi: (1) Pengendalian Umum,

meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian

atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas

perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan, (2)

Pengendalian Aplikasi, meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian

kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan

pemrosesan dan file data.

Berdasarkan definisi-definisi sistem pengendalian intern menurut para

ahli, sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses atau kegiatan

pengendalian atas pengolahan informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa

informasi yang dihasilkan memenuhi syarat dari informasi sendiri.

2.1.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut General Standard 300, Standards for the Professional Practice of

Internal Auditing, the Institute of Internal Auditor dalam Hiro Tugiman (2002)

tujuan pengendalian adalah sebagai berikut: (1) Dapat dipercayanya dan integritas

informasi, (2) Ketaatan pada kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan

peraturan, (3) Pengamanan aktiva. Pengendalian yang paling nyata adalah desain

dan implementasi untuk melindungi aktiva-aktiva perusahaan, (4) Ekonomis dan
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efisiensi kegiatan operasi, (5) Efektivitas pencapaian tujuan dan goal. Fokus

seluruh pengendalian dan tujuan organisasi secara keseluruhan harus pada

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

2.1.3. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah menyebutkan bahwa:

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari unsur-unsur berikut:
lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi, serta pemantauan.”

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan

pengendalian terdiri dari (PP 60 Tahun 2008): (a) Penegakan integritas dan nilai

etika, (b) Komitmen terhadap kompetensi, (c) Kepemimpinan yang kondusif, (d)

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (e)

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, (f) Penyusunan dan

penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, (g)

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, (h)

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
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2. Penilaian Resiko.

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat

menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan,

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian resiko terdiri

dari (PP 60 Tahun 2008): (a) Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan, (b)

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan, (c) Identifikasi resiko, (d) Analisis

resiko, (e) Mengelola resiko selama perubahan.

3. Kegiatan Pengendalian.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi

yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari (sumber:

PP 60 Tahun 2008): (a) Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang

bersangkutan, (b) Pembinaan sumber daya manusia, (c) Pengendalian atas

pengelolaan sistem informasi, (d) Pengendalian fisik atas asset, (e) Penetapan dan

review atas indikator dan ukuran kinerja, (f) Pemisahan fungsi, (g) Otorisasi atas

transaksi dan kejadian yang penting, (h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu

atas transaksi dan kejadian, (i) Pembatasan akses atas sumber daya dan

pencatatannya, (j) Dokumentasi dan kejadian penting atas Sistem Pengendalian

Intern.

4. Informasi dan Komunikasi.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi

atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Informasi dan komunikasi
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terdiri dari (sumber: PP 60 Tahun 2008): (a) Informasi, (b) Komunikasi, (c)

Bentuk dan sarana komunikasi.

5. Pemantauan.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem

Pengendalian Intern, melalui (sumber: PP 60 Tahun 2008): (a) Pemantauan

berkelanjutan, (b) Evaluasi terpisah, (c) Penyelesaian audit.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern,

dilakukan:

1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Menurut PP No. 60

Tahun 2008 pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah melalui: (a) Audit, (b) Review, (c) Evaluasi, (d) Pemantauan,

(e) Kegiatan pengawasan lainnya.

2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.

2.2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.2.1. Pengertian Kompetensi

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2003) dalam Sudarmanto (2014:

49) mendefinisikan kompentensi sebagai:

“Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri
Sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga Pegawai
Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional,
efektif dan efisien.”
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Menurut Watson Wyatt yang dikutip oleh Ahmad S. Ruky (2004: 106)

mendefinisikan kompetensi sebagai:

“Kompetensi merupakan kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan
(knowledge) dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis
untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi
pribadi karyawan terhadap organisasinya.”

Menurut Spencer dan Spencer yang dikutip Moeheriono (2014: 5)

mengartikan:

“A competency is an underlying characteristic of an individual that is
causually related to criterian referenced effective and or superrior
performance in a job or situation.”

“Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan
dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik
dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan
kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di
tempat kerja atau pada situasi tertentu.”

Menurut Boyatzis dalam Sudarmanto (2014: 46) mendefinisikan bahwa

“kompetensi adalah karakteristik-karakteristik yang berhubungan dengan kinerja

unggul dan atau efektif di dalam pekerjaan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka kompetensi dapat

diartikan sebagai karakteristik seseorang yang terdiri dari keterampilan, perilaku

dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga

pekerjaan yang dihasilkan akan efektif dan efisien.

2.2.2. Pengertian Sumber Daya Manusia

Schultz dalam Moeheriono (2014) menjelaskan peningkatan kesejahteraan

pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi atau sumber daya,

melainkan pada kompetensi pengetahuan (knowledge) dari para karyawannya.
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Menurut Rudolf Wennemar Matindas (2002: 89) mendefinisikan Sumber

Daya Manusia sebagai:

“Satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya
sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan,
sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-
tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya
manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh
pegawai.”

Menurut Wiley (2002) dalam Febriady Leonard Sembiring (2013)

mendefinisikan bahwa:

“Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus
penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta
tujuan dari organisasi tersebut.”

Menurut Emilda Ihsanti (2014) mendefinisikan Kompetensi Sumber Daya

Manusia adalah:

“Kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau
suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk
mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.”

Kompetensi sumber daya manusia juga dijelaskan oleh Suparno Suhaenah

(2001: 27) yaitu “kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau

memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan”. Nana Syaodih

Sukmadinata (2012) kompetensi dengan tahap tinggi minimal mencakup aspek:

pengetahuan, keterampilan, proses berpikir, penyesuaian diri, sikap dan nilai-nilai.

Aspek-aspek tersebut dapat diamati dan diukur melalui penerapannya.

Menurut Spencer (1993) dalam Sudarmanto (2014: 53) komponen-

komponen kompetensi sumber daya manusia mencakup beberapa hal berikut: (1)

Motives adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki

seseorang yang menyebabkan tindakan, (2) Traits adalah karakteristik-
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karakteristik fisik dan respon-respon konsisten terhadap berbagai situasi atau

informasi, (3) Self concept adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang, (4)

Knowledge adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik

tertentu, (5) Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau

tugas mental tertentu.

Komponen pembentukan kompetensi sumber daya manusia juga

diungkapkan oleh Parulian Hutapea dan Nurriana Thoha (2008) yaitu: (1)

Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang

digelutinya (tertentu), (2) Keterampilan (skill) adalah suatu upaya untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada

seorang pegawai dengan baik dan maksimal, (3) Sikap (attitude) merupakan pola

tingkah laku seorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.

Menurut Zwell (2000) dalam Sudarmanto (2014) terdapat 7 determinan

yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi sumber daya manusia, yaitu: (1)

Kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang, (2) Keahlian/keterampilan.

Pengembangan keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat

berdampak pada budaya perusahaan dan kompetensi individu, (3) Pengalaman.

Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan

kompetensi seseorang terhadap tugas, (4) Karakteristik personal. Kompetensi

membangun hubungan dan komunikasi dengan tim kerja dari orang yang
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memiliki sifat introvert akan berbeda dengan orang yang memiliki sifat

ekstrovert, (5) Motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau

aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai, (6) Isu-isu emosional.

Hambatan dan blok-blok emosional sering kali dapat membatasi penguasaan

kompetensi, (7) Kapasitas intelektual. Kompetensi tergantung pada kemampuan

kognitif, seperti berpikir konseptual dan berpikir analitis.

Kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang baik

dilihat dari segi keterampilan, perilaku, pengetahuan sehingga seseorang tersebut

dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien, dengan

karakteristik (Sumber: Keputusan Badan Kepegawaian Negara No. 46 A Tahun

2003):

1. Keterampilan (skill)
a. Kemampuan untuk melaksanakan tugas;
b. Bertanggung jawab pada tugas yang diberikan.

2. Pengetahuan (knowledge)
a. Pendidikan formal;
b. Pendidikan dan pelatihan;
c. Pengalaman kerja.

3. Sikap (attitude)
a. Pola tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas;
b. Tanggung jawab pegawai terhadap peraturan perusahaan.

2.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Sofiyan Syafri Harahap (2002: 7) menyatakan bahwa laporan keuangan

merupakan:

“Pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan
informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses
pengambilan keputusan dan juga menggambarkan indikator kesuksesan
suatu perusahaan mencapai tujuan.”
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Menurut S. Munawir (2004: 2) laporan keuangan adalah:

“Hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat
komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan
pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari perusahaan
tersebut.”

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2009: 2) menjelaskan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba
rugi, laporan perubahan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam
berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana),
catatan atas laporan keuangan lain serta materi penjelasan yang merupakan
bagian integral dari laporan keuangan.”

Menurut Mardiasmo (2009: 159) laporan keuangan organisasi sektor

publik adalah:

“Komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.
Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas
publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk
memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi
akuntansi yang berupa laporan keuangan.”

Pengertian laporan keuangan pemerintah atau sektor publik menurut Indra

Bastian (2010: 297) adalah “representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi

yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik”. Definisi laporan keuangan

menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan

laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun

2006 mengemukakan laporan keuangan pemerintah adalah bentuk

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu

periode.
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Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas,

laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan

informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan digunakan sebagai acuan

dalam pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo (2009), tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor

publik adalah: (1) Kepatuhan dan Pengelolaan (Compliance and Stewardship).

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna

laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan sumber daya

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah

ditetapkan, (2) Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (Accountability and

Retrospective Reporting). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik, (3) Perencanaan dan Informasi Otorisasi

(Planning and Authorization Information). Laporan keuangan berfungsi untuk

memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang,

(4) Kelangsungan Organisasi (Viability). Laporan keuangan berfungsi untuk

membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja

dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan

datang, (5) Hubungan Masyarakat (Public Relation). Laporan keuangan berfungsi

sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan,

(6) Sumber Fakta dan Gambaran (Source of Facts and Figures). Laporan

keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok

kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.
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Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan

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.”

Menurut Indra Bastian (2010) menjelaskan bahwa tujuan umum dari

pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan,

kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai

(wide range users) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah: (1) Menyediakan informasi

mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan, (2)

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas pemerintahan, (3) Menyediakan informasi mengenai

sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, (4) Menyediakan

informasi mengenai ketaatan realisasi anggarannya, (5) Menyediakan informasi

mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan

kasnya, (6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintahan untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah, (7) Menyediakan informasi

yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai

aktivitasnya.
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Menurut Mardiasmo (2009) para pengguna informasi laporan keuangan

pemerintah adalah sebagai berikut: (1) Masyarakat pengguna pelayanan publik

membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan,

(2) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui

keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan, (3) Kreditor dan/ investor

membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan

solvabilitas, (4) Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan

untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas

kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan Negara, (5) Manajer

publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi

manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi,

pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan

dengan organisasi lain yang sejenis, (6) Pegawai membutuhkan informasi atas gaji

dan manajemen kompensasi.

2.3.2. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

57/PB/2013 komponen laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)

yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan Kementerian

Negara/Lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disertai dengan Pernyataan Telah

Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan

Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
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Pengguna Anggaran. Komponen Laporan Keuangan menurut Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013, yaitu: (1) Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan, (2) Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada

tanggal tertentu, (3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan

penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca.

2.3.3. Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki (sumber: PP 71 Tahun 2010):

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. Informasi yang relevan menurut PP No. 71

Tahun 2010: (a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value).
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Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi

ekspektasi mereka di masa lalu, (b) Memiliki manfaat prediktif (predictive

value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa

yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, (c)

Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh

dan berguna dalam pengambilan keputusan, (d) Lengkap. Informasi

akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup

semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan

keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal.

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,

serta dapat diverifikasi. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 informasi yang

andal memenuhi karakteristik: (a) Penyajian jujur. Informasi

menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang

seharusnya disajikan secara wajar, (b) Dapat diverifikasi (verifiability).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh, (c) Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.
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3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

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.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas,

laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan

informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan digunakan sebagai acuan

dalam pengambilan keputusan, dengan karakteristik (sumber: Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2010):

1. Relevan
a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value);
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value);
c. Tepat waktu;
d. Lengkap.

2. Andal
a. Penyajian jujur;
b. Dapat diverifikasi;
c. Netral.

3. Dapat dibandingkan
a. Konsistensi;
b. Dapat dibandingkan.

4. Dapat dipahami
a. Dinyatakan dengan batas pemahaman para pengguna.
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2.4. Kerangka Pemikiran

2.4.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern diselenggarakan di seluruh lingkungan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian internal merupakan bagian

dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman

pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu (Kurniasih, 2014).

Banyaknya praktek korupsi di pemerintahan, membuat citra kinerja

pemerintahan menurun di mata masyarakat. Pelaksanaan pengendalian intern

diharapkan dapat menghilangkan praktek-praktek korupsi karena proses

pemerintahan akan dilakukan secara transparan (Sari, 2012).

Penerapan sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik merupakan

persyaratan yang harus dipenuhi agar dihasilkan laporan keuangan yang

berkualitas (Deri, 2011). Laporan keuangan yang berkualitas akan memberikan

keuntungan bagi pihak yang memerlukan. Tanpa sistem pengendalian intern yang

baik, maka kualitas laporan keuangan tidak akan tercapai sebagaimana disebutkan

dalam penelitian terdahulu oleh Deri Irwan (2011).

Sistem pengendalian intern terkait dengan laporan keuangan merupakan

proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan

laporan keuangan (Fauzia, 2014). Sistem pengendalian intern menentukan kualitas

laporan keuangan. Sebagaimana menurut Nurul Apriyantini Kurniasih , Risa Ayu

Fauzia, Gerry Armando, Indriyana Kartika selaku peneliti terdahulu, menyatakan

bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki hubungan positif

terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
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Berdasarkan paparan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan

Suatu sistem informasi akan bisa dijalankan apabila terdapat sumber daya

manusia sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada (Fauzia, 2014). Amran

(2009: 229) menyatakan bahwa “sumber daya manusia adalah salah satu faktor

yang menentukan keberhasilan suatu instansi”. Kompetensi sumber daya manusia

merupakan hal yang harus diperhatikan.

Kompetensi sumber daya manusia terdiri dari pengetahuan, keterampilan

dan sikap. Dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan, maka sumber

daya manusia yang berkompeten dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah (Insani, 2010).

Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan

kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan

pemerintah daerah (Ritonga, 2015). Informasi pelaporan keuangan yang memiliki

nilai baik akan menghasilkan keputusan yang baik bagi para penggunanya.

Teguh Wahyono (2004: 12) menyatakan bahwa “informasi yang andal

sebagai salah satu indikator berkualitasnya suatu informasi, keterandalan di sini

menyangkut sumber daya manusia yang menghasilkannya”. Wahyono (2004)

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat berperan dalam



31

menghasilkan informasi yang bernilai (andal). Sebagaimana disebutkan oleh Eliza

Kusumawardani Hadiputro, Hilda Berliana Nagari, Lulu Pangesti, Kadek Desiana

Wati selaku peneliti terdahulu, menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya

manusia memiliki pengaruh dan hubungan yang positif terhadap kualitas laporan

keuangan.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H2 : Terdapat pengaruh positif dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap

Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Baik buruknya

kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dapat dilihat dari laporan keuangan

yang dihasilkannya. Tugas dan tanggung jawab akuntan pemerintahan adalah

menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan organisasi maupun

kebutuhan eksternal organisasi (Sari, 2012).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dari berbagai

faktor yang ada antara lain sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi

sumber daya manusia. Pengendalian intern yang digunakan dalam sebuah entitas

merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan

oleh entitas tersebut (Mustafa, 2004).

Sistem pengendalian intern berguna untuk mengendalikan kegiatan

pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif,
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efisien, transparan, dan akuntabel (Sari, 2012). Sebaik apapun sistem yang dibuat,

bila yang menjalankan tidak memiliki kompetensi yang memadai maka hasilnya

tidak akan sesuai dengan yang seharusnya (Irwan, 2011).

Selain sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan

akan laporan keuangan yang berkualitas maka harus didukung pula dengan

kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Pemerintah harus memiliki

sumber daya manusia yang kompeten, didukung dengan latar belakang pendidikan

akuntansi, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman

(Ritonga, 2015). Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami

dan menerapkan logika. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam

memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan

dan ketidaksesuaian laporan keuangan yang dibuat dengan standar (Warisno,

2008).

Sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya

manusia memiliki pengaruh dan hubungan yang positif terhadap kualitas laporan

keuangan baik secara parsial maupun simultan sebagaimana disebutkan dalam

penelitian terdahulu oleh Wenda Pregiwa (2012).

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran dan identifikasi masalah

maka dapat ditarik hipotesis di bawah ini:

H1: Terdapat pengaruh positif dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H2: Terdapat pengaruh positif dari Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap

Kualitas Laporan Keuangan
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H3: Terdapat pengaruh positif dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan

Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Gambar 2.1
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber

Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

(X1)

Kompetensi Sumber Daya
Manusia

(X2)

Kualitas Laporan
Keuangan

(Y)


