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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Interal 

Setiap entitas termasuk pemerintah dalam rangka pencapaian visi,misi dan 

tujuan serta pertanggungjawaban memerlukan penerapan sistem internal yang baik, 

sistem pengendalian internal tersebut diterapkan dengan maksud untuk mencapai 

tujuan, meminimalisir hal hal yang tak terduga sehingga dapat memberikan arahan 

untuk mengambil keputusan jika terdapat risiko seperti penggelapan, 

penyalahgunaan, pemborosan. Oleh karena itu dengan sistem pengendalian internal 

pemerintahan baik maka akan tercipta tujuan yang diharapkan oleh pemerintahan 

sehingga pelaksanaan sistem pengendalian internal memiliki kedudukan yang sangat 

penting. 

2.1.1.1  Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan salah satu fungsi manajemen. Penerapan 

sistem pengendalian internal harus diterapkan agar menjaga pelaksanaan kegiatan 

sesuai rencana dalam rangka pencapaian tujuan, oleh karena itu dengan melalui 

penerapan sistem pengendalian internal dapat diperoleh informasi mengenai 
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kehematan, efesiensi, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi oleh pimpinan. 

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of The Treadwey 

Commissions) : 

“Internal Control adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, 

manajemen, danstaf, untuk membuat reasonable assurance mengenai 

efektifitas dan efisiensi operasional, reliabilitas pelaporan keuangan, dan 

kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku”. 

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian internal 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 tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan ,pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang 

kemudian disingkat SPIP adalah sistem pengendalian internal yang 

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah”. 

 

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

“untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, tranparan, dan 

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

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”. 

 

Sedangakan pengendalian pengertian Sistem Pengendalian Internal  menurut 

Permendagri no.4 Tahun 2008 Pedoman  Pelaksanaan Revieu Atas Laporan 

Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalah: 

“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

manajemen  yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai 
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dalam penciptaan efektifitas, efisiesnsi, ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan 

daerah” 

 

 

 

Dalam kaitannya dengan efektifitas penyusunan laporan keuangan maka baik 

buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

2.1.1.2  Unsur Pengendalian Internal 

 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

2. Penilaian Risiko 

3. Kegiatan Pengendalian 

4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pemantauan 

Unsur-unsur SPIP dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 

lingkungan pengandalian yang menimbulkan perilakun positif dan 

kondusif untuk penerapan Sistem Internal dalam lingkungan 

kerjanya.lingkungan pengendalian terditri dari: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika. 
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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 internal pemerintah yang 

efektif 

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait 

2. Penilaian risiko 

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat 

menetapkan tujuanninstansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan 

kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undagan . 

penilaian resiko terdiri dari: 

a. Persiapan tujuan instansi secara keseluruhan 

b. Penetapan tujuann pada tingkatan kegiatan 

c. Identifikasi risiko 

d. Analisis risiko 

e. Mengelola risiko selama perubahan 

3. Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

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



14 
 

yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian pemerintah 

terdiri dari: 

a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan 

b. Pembinaan sumber daya manusia 

c. Pengendalian dadn pengelolaan sistem informasi 

d. Pengendalian fisik atas aset 

e. Persiapan dan reviu indikator dan ukuran kinerja 

f. Pemisahan fungsi 

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting 

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

i. Pembatasan akses atas sumberdaya dan di percaya 

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan; dan 

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta 

transaksi dan kejadian penting 

4. Informasi dan komunikasi 

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi ,mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat 

komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. 

a. Informasi 

b. Komunikasi 

c. Bentuk dan sarana komunikasi 

5. Pemantauan 
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Pimpinan instansin pemerintah wajinb melakukan pemantauan sisawa 

pengendalian internal melalui: 

a. Pemantauan berkelanjutan 

b. Evaluasi sampah 

c. Penyelesaian audit 

2.1.1.3  Tujuan Pengendalian Internal 

 Dalam buku Arens et. Al (2011) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo 

memaparkan tiga tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian 

internal yang efektif yaitu: 

1. Reliability Of Financial Reporting 

2. Efficiency and Effectivenees Of Operations 

3. Complience With Laws and Regulations 

Organisasi- organisasi publik, nonpublik dan nirlaba diwajibkan menaati 

berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung 

dengan akuntansi, seperti Undang-undang perlindungan hukum dan hak sipil, 

sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak 

penghasilan dan kecurangan. Dalam peraturan pemerintah No.60 Thaun 2008 Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan 

yang efektif dan efisien, perlindungan Asset Negara, Keterandalan laporan keuangan 
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dan kepatuhan pada perundang- undangan dan peraturan serta kebijakan yang 

berlaku. 

Sementara menurut mahmudi (2011:252) tujuan dibangunnya sistem 

pengendalian internal dalam pemerintahan adalah untuk: 

1. Melindungi aset Negara baik fisik maupun data 

2. Memelihara catatam dan dokumen secara rinci dan akurat 

3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat relevan, dan andal 

4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah 

telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar 

Akuntansi Pemerintah) 

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisasi 

6. Dan menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

2.1.2 Akuntabilitas 

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas 

Pengertian akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:20) yaitu 

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan .  Sutedi 

(2011:04) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan peran dan tanggungjawab, 

serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan 

pemegang saham. 
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Sementara itu pengertian akuntabilitas publik Mardiasmo (2009:20) adalah: 

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban,menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut . 

Selain itu menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah sebagai berikut: 

 “Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 

tujuan yang telah diterapkan secara periodik”. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan di 

pemerintahan karena dengan adanya akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat selain itu dengan adanya akuntabilitas masyarakat juga dapat 

mengetahui apakah kinerja pemerintah pada saat ini. 

2.1.2.2 Dimensi Akuntabilitas  

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik 

terdiri atas beberapa dimensi . Elwood (1993) yang dikutip dan dialih bahasakan oleh 

Mardiasmo (2009:24).menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus 

dipenuhi oleh organisasi sektor publik termasuk pemerintah daerah yaitu: 
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1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas hukum (accoutibility for 

probity and legality) 

2. Akunbilitas Proses (Process Accontability) 

3. Akuntabilitas Program (Program Accountability) 

4. Akuntansi kebijakan (Policy Accountability) 

Dimensi akuntabilitas diuraikan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum (accoutibility for probity 

and legality) 

Akuntabilitas kejujuran ( Accountability for probity) terkait dengan 

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) sedangkan 

akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam 

penggunaan sumber daya publik. 

2. Akuntabilitas proses (process accountability) 

Akuntabilitas proses (process accountability) termanifestasikan melalui 

pemberian pelayanan publik yang tepat, responsive, dan murah biaya. 

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proses dapat dilakukan 

misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark-up dan pungutan-pungutan 

lain diluar yang ditetapkan  

3. Akuntabilitas Program (Program Accountability) 
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Akuntabilitas program (Program Accountability) terkait dengan 

pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan 

apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil 

yang optimal dan biaya yang minimal. 

4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) 

Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas 

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan 

masyarakat luas. 

 

2.1.2.3 Ciri-ciri Akuntabilitas 

Apriyantini (dalam Sadeli,2008) menyatakan ciri-ciri akuntabilitas yang 

berkualitas adalah sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan 

3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal 

4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen 

Ciri-ciri Akuntabilitas diuraikan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas keuangan berisi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan 

     Akuntabilitas keuangan berisi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk 
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menjalankan program dan aktivitas pemerintahan,apakah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja Keuangan 

     Akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja 

keuangan dari aspek ekonomis ,efisiesnsi dan efektivitas serta pengungkapan 

penilaian pencapaian tujuan (output) yang terlah dibiayai, dengan manfaat 

yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (outcome). 

3. Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal 

Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang andal. 

Informasi yang andal (reliable information) sangat diperlukan untuk 

melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko. Reliabilitas 

informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, 

tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netralitas dalam 

pengungkapan. 

4. Akuntabilitas keuangan harus dinilai secara objektif dan independen 

Untuk menjamin reliabilitas informasi yang terdapat pada akuntabilitas 

keuangan perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan atas 

keandalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitas. Artinya penilaian 

yang objektif dan independen atas akuntabilitas keuangan merupakan ciri dari 

akuntabilitas yang efektif. 
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2.1.3  Laporan Keuangan Daerah 

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah 

Pengertian laporan keuangan adalah Menurut Bastian (2010:297)  : 

“Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan 

dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.” 

 

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

pengertian laporan keuangan adalah : 

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai 

posisi keuagan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan.”  

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 

lebih entitass akuntansi yang menurut kesatuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan 

keuangan yang terdiri dari : 

a. Pemerintah pusat 

b. Pemerintah daerah 

c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau 

organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan 

satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keeuangan. 
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2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Daerah 

Secara umum, tujuan laporan keuangan sektor publik menurut 

Mardiasmo (2009:161) adalah: 

a. Kepatuhan dan pengelolaan 

b. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and 

retrospektive reporting ) 

c. Perencanaan dan informassi otorisasi (planning and authorization 

information ) 

d. Kelangsungan Organisasi (viabilty) 

e. Hubungan Masyarakat (public relation) 

f. Sumber Fakta dan Gambaran (Source of facts and figures 

Adapun uraianya sebagai berikut : 

a. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) 

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna 

laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber 

daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang 

telah ditetapkan. 

b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability adn retrospective) 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor . kinerjadan 
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mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar 

kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan 

membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika 

ada.laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh 

informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi 

mereka untuk menilai efisiensi dan 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 berfungsi 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 menyediakan 

barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang 

e. Hubungan masyarakat (public relation) 

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada 

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai 

kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan dan masyarakat. Laporan 
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keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak – pihak 

lain yang berkepentingan. 

f. Sumber Fakta dan Gambaran (souce of facts and figures) 

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai 

kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa: 

“Tujuan umum laporan keuagna adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan , realisais anggaran, arus kas , dan kinerja keuangan suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya.” 

Sementara secara spesifik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2010 dalam Bastian (2010:297) bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukan akuntabilitass entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 

b. Menyediakan Informasi mengenai sumber , alokasi , dan penggunaan 

sumber daya ekonomi; 



25 
 

c. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaran kegiatan pemerintahan; 

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluassi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitassnya. 

2.1.3.3 Komponen Laporan Keuangan Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen-

komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari 

laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional (LO); 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 
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g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

 

 

 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

PSAP Nomor 02 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

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

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

tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan 

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

pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai 

berukut: 

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

2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna 

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas 

penggunaan anggaran. 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggara Lebih (Laporan Perubahan SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggara Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan 

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

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

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

tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. 
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LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo 

anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus 

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

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

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten-Kota tidak memiliki perbedaan. 

c. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu, dalam neraca, setiap entitas 

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan 

kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca menyajikan 

pos-pos yang mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak 

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

pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas. 

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Selain 

pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang 

penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan 

tidak bertentangan dengan SAP. 

d. Laporan  Operasional 

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO dan 

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

disandingkan dengan periode sebelumnya. laporan Operasional disusun untuk 
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melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting 

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

Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

e. Laporan Arus Kas 

Dalam pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk 

setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan 

keuangan pokok. Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai 

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

serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas 

awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan 

dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi 

kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya 

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

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

Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

g. Catatan atas Laporan Keuangan  

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan 

digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai 

pertanggungjawaban keuangan Negara maka diperlukan Catatan atas Laporan 
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Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan 

kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan 

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

dalam laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami. 

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas 

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

mempunyai fungsi perbendaharaan. 

2.1.3.4 Kualitas Laporan Keuangan 

Karekteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentan Standar Akuntanti Pemerintahan 

(SAP) adalah sebagai berikut: 

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

nomatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya.” 

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 

diperukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas 

yang dikehendaki: 

a. Relevan 

b. Andal  

c. Dapat dibandingkan 

d. Dapat dipahami 

 

Berikut penjelasan dari karakteristik kualitatif laporan keuangan: 

a. Relevan 
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Laporan keuangan bisa dikatakn relevan apabila informasi yang termuat di 

dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi 

masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka 

dimasa lalu . dengan demikian , informasi laporan keuangan yang relevan 

dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 

 Maksud informasi yang relevan adalah: 

i. Memiliki umpan balik 

Informasi ini memungkinkan pengguna untuk 

menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa 

lalu. 

ii. Memiliki manfaat prediktif 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi 

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan 

kejadian masa kini. 

iii. Tepat waktu 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian 

yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan 

setiap fakta secara jujur 

iv. Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan 

selangkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi 



31 
 

akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan 

 

 

b. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur 

serta dapat di verifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut 

secara potensial dapat menyesatkan. 

 Informasi yang andal  memenuhi karakteristik: 

a) Penyajian jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat 

diharapkan  untuk disajikan 

b) Dapat Diverivikasi (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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c. Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika 

dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan 

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal 

dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat 

dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan 

akuntansi yang sama. 

d. Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahamu oleh 

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itupengguna diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan 

operasi entitas pelaporan, serta adanya guna untuk mempelajari informasi 

yang dimaksud. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, 

sehingga penulis merujuk ke penelitian-penelitian terdahulu yang 

serupa..pengungkapan penelitian – penelitian terdahulu merupakan bentuk 

tanggung jawab moril penulis atas penelitian ini dan juga merupaknan bentuk 

terimakasih penulis kepada peneliti- peneliti sebelumnya. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti 
 

Tahun 

Penelitian 

Variabel Yang 

Digunakan 
Hasil Penelitian 

Nurul 

Apriyantini 

Kurniasih 

2014 Sistem 

Pengendalian 

Internal Pemerintah 

(X1), Akuntabilitas 

(X2), Kualitas 

Laporan Keuangan 

Daerah (Y1) 

Bahwa secara parsial dan 

secara simultan Sistem 

pengendalian internal 

pemerintahan dan 

akuntabilitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah  

Dinie 

Rachmawaty 

2014 Akuntabilitas (X1), 

Transparansi 

(X2),Kualitas 

Laporan Keuangan 

Daerah (Y1) 

Bahwa Akuntabilitas dan 

transparansi laporan 

keuangan pemerintah daerah 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerinntah 

daerah pada pemerintahan 

provinsi jawa barat 

Santy Dwi 

Lestari 

2015 Efektivitas Sistem 

Pengendalian 

Internal Pemerintah 

(X1), Kualitas 

Laporan Keuangan 

Daerah(Y1) 

Secara parsial, hasil 

penelitian ini menunjukan 

bahwa efektifitasa sistem 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kualitas 

laporen keuangan 

pemerintah daerah. 

Pratiwi 

wulansari 

2014 Sistem 

Pengendalian 

Internal Pemerintah 

(X1),Sisterm 

Pelaporan 

Keuangan Daerah 

(X2), akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah daerah 

Bahwa Secara Parsial dan 

Simultam sistem 

pengendalian internal 

pemerintah dan sistem 

pelaporan keuangan 

berpengaruh signifikan 

terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah 

daerah 
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2.3 Kerangka pemikiran 

 Dalam kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah , pemerintah diberikan 

kewenangan untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, hal itu 

dalam rangka dalam pencapaian misi dan visi serta tujuan yang telah ditetapkan 

melalui kegiatan , program atau kebijaksanaan. 

 Sistem pengendalian internal merupakan salah satu fungsi manajemen 

yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. 

Penerapan sistem pengendalian internal harus dilakukan agar menjaga 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan ditetapkan 

dalam rangka pencapaian tujuan sehingga dengan sistem pengendalian internal 

yang baik dapat diperolehnya informasi yang efektif dan efisien.  

Sementara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 

entang Sistem Pengendalian internal 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 tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan ,pengamanan 

aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian disingkat SPIP adalah sistem 

pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
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Pengendalian pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut 

Permendagri no.4 Tahun 2008 Pedoman  Pelaksanaan Revieu Atas Laporan 

Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalahSistem Pengendalian Intern adalah suatu 

proses yang dipengaruhi oleh manajemen  yang diciptakan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektifitas, efisiesnsi, ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan 

penyajian laporan keuangan daerah. 

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah kepada masyarakat banyak akuntabilitas tersebut dapat berupa 

suatu laporan keuangan sehingga dengan akuntabilitas yang baik maka akan 

tercipta kualitas laporan keuangan yang baik . 

Menurut PP No 71 Tahun 2010 Akuntabilitas merupakan 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan Mardiasmo (2009) 

menegaskan Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. Sementara pengertian akuntabilitas publik yaitu adalah kewajiban 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban , 

menyajikan , melaporkan dan mengungkapkan  segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. 
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untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat 

dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. 

Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan 

juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. 

Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Apriyantini 

Kurniasih (2014) mengemukanan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan 

akuntabilitas secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas 

laporan keuangan daerah selain itu Dinie Rachmawati (2014) mengemukakan 

hal sependapat bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Signifikan 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.  
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sekaran (2009:135) hipotesis di definisikan sebagai hubungan 

yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variable yang 

diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Sementara menurut 

Nuryaman dan Chirstina (2015:147) adalah pernyataan yang menggambarkan 

hubungan antara beberapa konsep (construct) yang bisa diuji secara empirik. 

 Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Adanya pengaruh dari Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung. 

H2 : Adanya pengaruh dari Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah 

(X1) 
Kualitas Laporan 

Keuangan Daerah (Y1) 

 

Akuntabilitas (X2) 
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H3 : Adanya pengaruh dari Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintahan  dan Akuntabilitas secara bersama-sama terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

 


