BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1

Kajian Pustaka
Kajian pustaka dalam penelitian ini berusaha menguraikan beberapa teori

dan konsep yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teori-teori yang diuraikan
adalah commander theory merupakan teori utama (granda theory) dan agency
theory sebagai teori antara (middle range theory) dalam penelitian ini, sedangkan
konsep-konsep yang diuraikan berkaitan dengan peran audit internal, kompetensi
staf akuntansi dan kualitas laporan kauangan.
2.1.1. Audit Internal
2.1.1.1. Pengertian Audit
Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit
bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah
digariskan, maka audit merupakan suatu proses membandingkan antara kenyataan
dengan seharusnya.
Pengertian audit menurut Arens, et al (2010:4) adalah :
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of corespondence
between the information and established criteria. Auditing should be done
by a competent, independent person”.
Sedangkan pengertian auditing menurut Whittington et al (2012:4) sebagai
berikut:
“Auditing is an examination of a company’s financial statements by a firm
of independent public accountans. The audit consists of a searching
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investigation of the accounting records and other evidence supporting
those financial statements. By obtaining an understanding of the
company’s internal control, and by inspecting documents, observing of
asstes, making enquires within and outside the company, and performing
other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary
to determine whether the financial statements provide a fair and
reasonably complete picture of the company’s financial position and its
activities during the period being audited”.
Menurut Konrath (2002:5) adalah sebagai berikut:
“Auditing may be defined as a systematic process of objectively obtaining
and evaluating evidence regarding assertions about economic action and
events to ascertain the degree of correspondence between those assertions
and established criteria and communicating the results to interested
users”.
Sedangkan menurut Mulyadi (2002:9) bahwa pengertian audit adalah
sebagai berikut:
“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan
kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat keseuaian
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan.”
Menurut Sukrisno Agoes (2004:1) definisi dari audit adalah sebagai
berikut:
“Suatu Pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh
pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh
manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”
Definisi tersebut di atas menunjukan kegiatan audit dilaksanakan dengan
langkah-langkah yang berurutan secara logis, terencana dan terorganisir. Dapat
disimpulkan

bahwa

audit

merupakan

proses

sistematis

sebagai

upaya

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti berupa informasi atas kegiatan ataupun
kejadian ekonomi selama periode akuntansi, untuk kemudian ditentukan dan

15

dilaporkan mengenai kesesuain informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya. Oleh karena itu, kegiatan audit memerlukan informasi yang dapat
diverifikasi dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai pegangan
pengevaluasian informasi tersebut serta kompetensi dari pihak yang melakukan
audit agar audit terlaksana secara objektif.
2.1.1.2. Pengertian Audit Internal
Konsep audit internal telah mengalami perkembangan sesuai dengan
semakin pentingnya profesi audit internal dalam praktik, untuk menghasilkan
sumber informasi internal yang bebas mengenai organisasi bagi pihak manajemen.
Audit Internal menurut Arens & Loebbecke (1991:283) didefinisikan
sebagai:
“The process by which a competent, independent person accumulates and
evaluates evidence about quantifiable information related to a specific
economic entity for the purpose of determining and reporting on the
degree of correspondence between the quantifiable information and
established criteria”.
Organisasi profesi auditor internal yaitu The Institute of Internal Auditors
(IIA) pada tahun 1995 mendefinisikan audit internal bahwa
“Fungsi penilai independen yang dibentuk di dalam organisasi untuk
memeriksa dan menilai kegiatan organisasi tersebut. Pembentukan fungsi
audit internal oleh organisasi bertujuan untuk membantu para anggota
dalam organisasi agar tugas dan tanggungjawab terlaksana secara efektif”.
Kemudian Board of Diretors IIA secara resmi mendefinisikan kembali
audit internal pada bulan Juni 1999 sebagai berikut:
“Internal auditing is an independen, objektif assurance and consulting
activity designed to add value and improve an organization s
operations. It helps an organization accomplish its objectives by
bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve
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the effectiventess of risk management, control, and governance
processes.”
Sedangkan Menurut Sawyer (2005;10) audit internal adalah sebagai
berikut:
“Internal auditing is a systematic, objective appraisal by internal auditors
of the diverse operations and controls within an organization to determine
whether (1) financial and operating information is accurate and reliable;
(2) risks to the enterprise are identified and minimized; (3) external
regulations and acceptable internal policies and procedures are followed;
(4) satisfactory operating criteria are met; (5) resources are used
efficiently and economically; and (6) the organization’s objectives are
effectively achieved – all for the purpose of consulting with management
and for assisting members of the organization in the effective discharge of
their governance responsibilities”.
Menurut Hiro Tugiman (2006:11) audit internal adalah:
“Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu
organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang
dilaksanakan”.
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2004:221) bahwa:
“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal
audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi
perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang
telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan
ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan
pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal,
lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain”.
Definisi baru tersebut tidak hanya mereflesikan perubahan yang terjadi
dalam profesi tetapi juga mengarahkan auditor internal menuju peran yang lebih
luas dan berpengaruh pada masa yang akan datang yaitu mengenai pengelolaan
risiko, pengendalian dan pengelolaan organisasi.
Dari pengertian-pengertian internal auditing di atas, dapat disimpulkan
bahwa audit internal merupakan pemeriksaan kembali kegiatan operasi
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perusahaan secara independen untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan
organisasi yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan pemimpin.
Penggunaan isitilah audit intern pada pemerintah dengan audit internal
yang berlaku umum mempunyai definisi yang sama, sehingga penulis tetap
menggunakan istilah audit internal.
2.1.1.3. Ruang Lingkup Audit Internal
Ruang lingkup Audit Internal dewasa ini bukan hanya menyangkut
kebenaran dan kewajaran perhitungan secara matematis, akan tetapi meliputi
semua aspek organisasi. Keberadaan fungsi audit internal diharapkan akan
mempengaruhi keefektifan proses manajemen dan pencapaian tujuan organisasi.
Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh
Boynton, et.al (2001:183) adalah sebagai berikut:
“The scope of internal audit should encompass the examination and
evaluation of adequacy and effectiveness the organization’s of internal
control and the quality of performance in carrying out assigned
responsibilities: (1) Realibility and integrity of information, (2)
Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and
contracts, (3) Safeguarding assets, (4) Economical efficient use of
resources, (5) Accomplishment of established objectivities and goals for
operations and program”.

Dinyatakan kembali oleh The Institute of Internal Auditors (2004:154)
adalah sebagai berikut:
“The scopes of internal auditor work encompass a systematic: disciplined
approach to evaluating and improving the adequancy and effectiveness of
risk management, control and governance process and the quality of
performance in carrying out assigned responsibilities”.
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Sedangkan menurut Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission dalam Sawyer (2005;61) adalah sebagai berikut:
“Pencapaian tujuan yaitu Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan
informasi keuangan dan ketaatan terhadap hokum dan peraturan yang
berlaku”.
Dengan demikian, ruang lingkup dan tugas audit internal sangat luas
tergantung pada besar organisasi dan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.
Pada umumnya audit melakukan kegiatan antara lain :
1) Review sistem akuntansi dan hubungannya dengan pengendalian
intern;
2) Pemeriksaan atas pengelolaan informasi keuangan dan operasi
organisasi;
3) Pemeriksaan atas efisiensi dan efektivitas dari kegiatan organisasi
termasuk pengendalian non keuangan dari organisasi.
2.1.1.4. Audit Internal Pada Organisasi Pemerintahan Daerah Indonesia
Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa:
“Kegiatan audit internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan
internal yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
(APIP).
Pada

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

di

Indonesia,

Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat Kabupaten/Kota
sedangkan individu yang melaksanakan kegiatan audit internal adalah Auditor
Inspektorat Kabupaten/Kota.
Pengawasan Internal bertujuan untuk memperkuat dan menunjang
efektivitas pengendalian intern pemerintah terhadap pengunaan anggaran
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sehingga pengawasan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan
daerah.
Menurut Revrisond Baswir (2000:118):
“Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah
pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan
rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”.
Tanpa pengawasan maka perencanaan anggaran tidak ada tindak lanjut
untuk mengidentifikasi apakah target kegiatan yang didanai melalui anggaran
telah tercapai. Jika terdapat penyimpangan yang ditemukan dalam pengawasan
maka dapat dilakukan tindakan korektif sesegera mungkin.
Pada

hakekatnya,

fungsi

pengawasan

tersebut

melekat

pada

Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten/kota, pengawasan Bupati/Walikota tidak mungkin dapat menjangkau
secara intensif ke semua lapisan organisasi pemda, mengingat begitu banyak dan
begitu luas objek yang harus diawasi.
Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa peraturan perundang-undangan
di Indonesia mengamanatkan Bupati/Walikota untuk membentuk dan menugaskan
lembaga teknis yang fungsinya khusus melakukan pengawasan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2005 menyebutkan bahwa:
“Lembaga teknis daerah yang berfungsi mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintah
di
daerah
Kabupaten/Kota
adalah
Inspektorat
Kabupaten/Kota”.
Fokus tugas inspektorat Kabupaten/Kota dipertegas lagi dalam PP Nomor
60 tahun 2008 yaitu:

20

“Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota”.
Salah satu SKPD yang diawasi oleh Inspektorat Kabupaten/Kota tersebut
adalah Dinas daerah Kabupaten/Kota yang bertugas menyelenggarakan pelayanan
publik kepada masyarakat.
Pada organisasi pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten/Kota
menyampaikan hasil audit internalnya kepada instansi yang diaudit dan
Bupati/Walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota juga menyampaikan ikhtisar
laporan hasil audit internal secara berkala kepada Bupati/Walikota.
Selain melakukan audit internal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah bahwa
“Inspektorat Kabupaten/Kota juga harus melakukan reviu terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan”.
2.1.1.5. Peran Audit Internal
Pengertian peranan menurut Komaruddin (1994:768) adalah sebagai
berikut :
“(a) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam
manajemen, (b) Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu kasus,
(c) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata, (d) Fungsi
yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa
adanya, (e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat”.
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Pengertian diatas menunjukan bahwa peran merupakan penilaian sejauh
mana fungsi seseorang atau bagian menunjang upaya pencapaian tujuan yang
ditetapkan. Atau ukuran mengenai hubungan dua variable yang mempunyai
hubungan sebab akibat.
Jika merujuk kepada pengertian tersebut maka peran audit internal
menunjukan manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan audit intern yang
dilaksanakan auditor internal untuk menunjang seluruh kegiatan organisasi dapat
berjalan efisien dan efektif sesuai rencana yang ditetapkan. Audit memainkan
perannya melalui pembuatan laporan yang berkualitas dan memantau sejauh mana
tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen atas laporan audit internal.
2.1.1.5.1. Kualitas Laporan Audit Internal
Laporan audit merupakan bentuk komunikasi tertulis auditor dari hasil
penugasan audit kepada para pengguan laporan audit, terutama auditi. Standar
Kinerja 2400 dalam International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing (IIA, 2004) menyatakan bahwa:
“Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan”.
Menurut Hiro Tugiman (2006:68) audit intern harus melaporkan hasil
audit yang dilaksanakannya yaitu:
“1) Laporan tertulis yang ditandatanngani oleh ketua audit intern, 2)
Pemeriksa intern harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan
rekomendasi, 3) Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur
dan tepat waktu, 4) Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud,
lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan, 5) Laporan
mencantumkan berbagai rekomendasi, 6) Pandangan dari pihak yang
diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula
dicantumkan dalam laporan pemeriksaan, 7) Pimpinan audit intern
mereview dan menyetujui laporan audit.”
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Laporan hasil audit internal yang dibuat oleh internal auditor tersebut
merupakan bagian terpenting untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil
kerja kepada manajemen yaitu sebagai media informasi untuk menilai sebaik apa
tugas-tugas yang dibebankan kepada keseluruhan elemen dapat dilaksanakan.
Adapun isi dari laporan internal auditor menurut Boyton dkk (2001:494), yaitu :
“a) Suatu laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah
pemeriksaan audit selesai. Laporan intern itu bisa dalam bentuk tertulis
atau lisan dan dapat disampaikan secara formal ataupun informal, b)
Internal auditor harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada
tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan tertulis
yang final, c) Laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan
tepat waktu, d) Laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil
audit, dan bila tepat laporan itu juga harus berisi suatu pernyataan
pendapat auditor, e) Laporan dapat mencakup rekomendasi untuk
perbaikan yang potensial dan mengakui kinerja serta tindakan korektif
yang memuaskan, f) Pandangan audit tentang kesimpulan dan
rekomendasi audit dapat disertakan dalamlaporan audit, g) Direktur
internal audit atau designee harus mereview dan menyetujui laporan audit
final sebelum diterbitkan serta harus memutuskan kepada siapa laporan itu
akan dibagikan.”

Laporan audit merupakan produk akhir yang fundamental dari berbagai
jenis audit dan pembuatan laporan audit merupakan satu teknik teknik pokok yang
harus dikuasai oleh auditor internal. Sebagai komunikasi tertulis, laporan hasil
audit hanya terbatas pada laporan audit yang disiapkan, melainkan juga pada
tindak lanjut yang berhasil dilaksanakan, serta perbaikan kegiatan yang lebih baik
dengan keadaaan sebelumnya. Perubahan-perubahan aktual yang terjadi sebagai
dampak dari kegiatan audit merupakan hasil investasi dari sebuah proses audit dan
bentuk laporan hanya bagian proses tersebut. Pickett (2005:137-138) juga
mengungkapkan beberapa fungsi laporan audit internal sebagai barikut:
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“…the four main functions of the audit report are:
a. To assure management that business risks are well controlled.
b. To alert them to areas where this is not the case and there are
defined risk exposures.
c. To advise them on steps necessary to improve risk management
strategies.
d. To support action plans prepared by client management.”
Sawyer (2005:8) menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
“Reports are the auditor’s oppurtunity to get management’s undivided
attention. That is how auditors should regard reporting-as an opportunity,
not dreary drudgery-a perfect accasion to show management how.”
Hal tersebut menunjukan bahwa auditor seharusnya berpandangan bahwa
pembuatan laporan bukan sebuah pekerjaan yang menjemukan, melainkan sebuah
kesempatan baginya untuk mendapatkan perhatian penuh dari pihak manajemen
tentang bagaimana penindaklanjutan rekomendasi perbaikan-perbaikan dapat
berdampak positif bagi organisasi.
Keberhasilan auditor internal dalam penugasan audit yang dilaksanakan
diukur dari bagaimana laporan audit harus mampu menciptakan perbaikanperbaikan yang disarankan melalui rekomendasinya dan mampu untuk
ditindaklanjuti oleh auditi.
Laporan audit dapat efektif jika laporan audit berkualitas. Standar Profesi
Audit Internal (KOPAI, 2004) maupun Standard of Professional Practice for
Internal Auditors (IIA, 2004) menyatakan:
“Sebuah laporan audit yang berkualitas mempunyai karakteristik akurat,
obyektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu”.
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2.1.1.5.2. Pemantauan Tindak Lanjut
Setelah melakukan aktivitas-aktivitas utama audit internal, aktivitas lain
yang dilakukan oleh auditor internal yaitu pemantauan tindak lanjut. Menurut
Hiro Tugiman (2006:75):
“Tindak lanjut oleh auditor internal didefinisikan sebagai proses untuk
menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai
tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan
pemeriksaan yang dilaporkan.”
Dengan demikian, aktifitas pemantauan tindak lanjut didesain untuk
memastikan apakah manajemen telah melakukan tindakan koreksi sesuai
rekomendasi yang dibuat oleh auditor internal.
Auditor internal harus terus menerus meninjau dan melakukan tindak
lanjut (follow-up) untuk memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang dilaporkan
telah dilakukan tindakan korektif yang tepat. Auditor internal harus memastikan
apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil
yang diharapkan, ataukah pihak manajemen menerima risiko akibat tidak
dilakukan korektif atas temuan yang dilaporkan. Auditor internal harus
memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap temuan audit memperbaiki
berbagai kondisi yang mendasari dilakukannya tindakan tersebut. Beberapa
temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting dan segera memerlukan
tindakan manajemen. Kondisi tersebut harus dimonitor oleh auditor internal
hingga diperbaiki karena berbagai akibat yang mungkin ditimbulkan terhadap
organisasi.
Manajemen bertanggungjawab menentukan tindakan yang perlu dilakukan
sebagai tanggapan terhadap temuan audit yang dilaporkan. Pimpinan audit
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internal bertanggungjawab memberikan tindakan manajemen yang diperlukan,
agar berbagai hal yang dilaporkan sebagai temuan audit tersebut dapat dicarikan
solusinya secara tepat waktu. Dalam menentukan luas dari tindak lanjut, audit
internal harus mempertimbangkan berbagai prosedur dari hal-hal yang berkaitan
dengan tindak lanjut, yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam organisasi.
Manajemen senior dapat menetapkan untuk menerima risiko akibat tidak
dilakukannya tindakan korektif terhadap keadaan yang dilaporkan, berdasarkan
pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
“Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.”
Dalam performance Standards tentang Monitoring Progress dalam
International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IIA,
2004) menyatakan bahwa:
“Sifat, ketepatan waktu dan luasnya tindak lanjut ditentukan oleh
pimpinan audit internal.”

Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai
prosedur tindak lanjut yang tepat, seperti temuan yang dilaporkan, tingkat usaha,
biaya risiko, tingkat kesulitan dan jangka waktu yang dibutuhkan. Pimpinan unit
audit internal bertanggungjawab membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai
bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan audit. Penjadwalan tindak lanjut harus
didasarkan pada risiko dan kerugian yang terkait, juga tingkat kesulitan dan
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perlunya ketepatan waktu dalam penerapan tindakan korektif. Pimpinan audit
internal harus menetapkan berbagai prosedur yang meliputi: jangka waktu yang
disediakan untuk manajemen, verifikasi, tindak lanjut dan sebagainya. Terdapat
pula berbagai keadaan dimana pimpinan audit internal menilai bahwa tindakan
yang dilakukan manajemen telah cukup, bila dibandingkan dengan pentingnya
temuan audit. Dalam hal-hal tertentu, tindak lanjut dapat dilaksanakan sebagai
bagian dari audit yang akan diadakan kemudian.
2.1.2. Kompetensi Staf Akuntansi
2.1.2.1. Pengertian Kompetensi Staf
Kata “kompetensi” selama ini merupakan sebuah kata kunci yang banyak
digunakan dalam bidang kajian sumber daya manusia. Menurut Whiddett dan
Hollyforde (1999:3) mengungkapkan ada dua tema utama dalam definisi
kompetensi yaitu pertama:
“Competence is description of work tasks or job outputs.”
Hal tersebut mengandung arti bahwa kompetensi merupakan deskripsi
kemampuan yang harus ditampilkan berdasarkan kepada patokan pekerjaan atau
standar tugas yang ada, sedangkan yang kedua adalah:
“Competence description of behavior.”
Definisi tersebut muncul karena kompetensi merupakan karakteristik
pribadi yang melekat baik yang berupa motif, ciri-ciri, keterampilan dan lain-lain.
Dalam lingkup organisasi sektor swasta, sebuah keunggulan kompetitif
organisasi yang berkesinambungan sangat ditentukan oleh tingkat kompetensinya.
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Menurut Becker and Ulrich dalam Suparno (2005:24) bahwa:
“Competency refers to an individual’s knowledge, skill, ability or
personality characteristics that directly influence job performance.”
Kompetensi menggambarkan sebuah kemampuan yang berkaitan dengan
pekerjaan dan diidentifikasikan lebih lanjut sebagai gabungan dari pengetahuan,
keterampilan dan sikap seseorang guna mencapai tujuan-tujuan produktif
organisasi. Kompetensi berhubungan secara positif dengan kinerja individu. Saat
ini, kompetensi telah dikonsepsikan sebagai aspek-aspek karakteristik terukur dari
pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku dan lainnya yang dimiliki
seseorang untuk mencapai target kinerja tertentu.
Senada dengan pernyataan di atas, Sukrisno Agoes (2009) juga
berpendapat bahwa:
“Kompetensi berarti kecakapan, kemampuan dalam menjalankan suatu
pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat
menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti
yang luas kompetensi mencakup tiga ranah, yaitu: Kognitif
(pengetahuan/Knowledge), afeksi (sikap & perilaku/attitude meliputi etika,
kecerdasan emosional dan spiritual) dan psiko-motorik (keterampilan
teknis/skill). Dalam profesi akuntan di Indonesia, ketiga ranah kompetensi
yang wajib dimiliki akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya
mencakup: (a) aspek kognitif, yaitu pengetahuan akuntansi dan disiplin
ilmu terkait (knowledge); (b) aspek afeksi, yaitu sikap & perilaku/attitude,
kemampuan rkomunikasi; dan (c) aspek psikomotorik, yaitu keterampilan
teknis/skill antara lain: penugasan teknologi informasi (computer), teknis
audit dan sebagainya.”
Beberapa penjelasan diatas menunjukan bahwa kompetensi merupakan
suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill), dan sikap & perilaku (attitude) untuk melaksanakan suatu
pekerjaan. Pegawai yang tidak mempunyai kompetensi yang cukup akan bekerja
tersendat-sendat juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.
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2.1.2.2. Kompetensi Staf Akuntansi Pada Organisasi Perangkat Daerah
Kompetensi staf akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah yang
pertama adalah aspek kognitif yaitu pengetahuan berkaitan dengan segala sesuatu
yang diketahui aparat tentang akuntansi pemerintahan.
Menurut

Amin

Widjaja

Tunggal

(2013:86)

penerapan

program

pengetahuan akuntansi dan disimplin ilmu terkait yang diterapkan adalah:
“1) Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi; 2) Pelatihan
praktik dan pengalaman dalam auditing; 3) Mengikuti pendidikan profesi
berkelanjutan selama karir professional auditor.”
Definisi pendidikan tersebut di atas dikemukakan oleh Lembaga
Admnisrasi Negara (LAN, 2003) adalah:
“Suatu proses, teknik, dan metode belajar mengajar dengan maksud
mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melaui
prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka
waktu yang relatif lama. Misalnya, pendidikan formal akuntansi pada
tingkat perguruan tinggi di Indonesia dapat ditempuh melalui jenjang
diploma, sarjana, dan pascasarjana.”
Sedangkan pelatihan, Lembaga Admnisrasi Negara (LAN, 2003)
mendefinisikan:
“Sebagai suatu peroses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan
metode tertentu, guna meningkatkan keahlian, dan/atau keterampilan
seseorang atau sekelompok orang dalam menangani tugas dan fungsi
melalui prosedur sistematis dan terorganisasi yang berlangsung dalam
waktu yang relatif singkat.
Sebagai contoh, sejumlah pelatihan yang terkait dengan penatausahaan
dan Akuntansi Keuangan Daerah yang diatur Permendagri Nomor 37 Tahun 2008
sebagai berikut:
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“1) Diklat Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah; 2) Diklat
Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah; 3) Diklat Penatausahaan
Keuangan Daerah; 4) Diklat Dasar-dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah
Daerah; 5) Diklat Penyusunan Sistem Akuntasi Keuangan Pemerintah
Daerah; 6) Diklat Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah; 7)
Diklat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD; 8)Diklat Penatausahaan
Barang Daerah.”
Kompetensi staf akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah yang kedua
adalah aspek psikomotorik yaitu keterampilan teknis/skill, menurut Mathis &
Jackson (2002) mendefinisikan keterampilan teknis (technical skills) sebagai
berikut:
“The specialized tasks that enable workers to use their knowlwdge of the
tools, tecniques, and procedure that are specific to their particular field.”
Staf yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dapat
berperilaku professional yang dapat ditunjukkan dengan memiliki dan
menerapkan ilmu pengetahuan ilmiah dan teknologi staf, memiliki

dan

menerapkan keterampilan profesional dan kehidupan professional.
Jika mengacu kepada definisi tersebut maka keterampilan teknis di dalam
peneliti ini berkaitan dengan kemampuan aparatur menerapkan pengetahuannnya
tentang akuntansi ke dalam praktik kerja.
Dulu perhatian utama terhadap kualitas pegawai lebih ditekankan pada
aspek pengetahuan dan keterampilan teknis, dan kurang memperhatikan aspek
sikap & perilku. Saat ini penelitiian pegawai dari aspek sikap & perilaku
mendapat perhatian yang semakin penting.
Pegawai yang berkualitas dan profesional yaitu pegawai yang memiliki
kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang meliputi: pengetahuan
(knowledge), keterampilan (skill), dan sikap perilaku (attitude) yang baik.
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Maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pengelapan/pencuriaan asset
organisasi, rekayasa laporan keuangan konflik-konflik internal yang menimbulkan
stres ditempat kerja. Pemogokan pegawai dan sejenisnya semakin sering terjadi
dan hal ini menjadi indikasi dan kurangnya perhatiaan organisasi dalam
mengelola aspek sikap dan perilaku pegawainya.
Pengaruh perilaku tidak etis dari pegawai tersebut akan sangat merugikan
organisasi. Penjelasan tersebut menunjukan bahwa kemampuan orgasisai
pemerintah daerah memiliki pegawai yang tepat dilihat dari kuantitas dan kualitas
yang dibutuhkan merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan sumberdaya
manusianya.
Dengan demikian, tanggungjawab fungsional dari suatu proses akuntansi
pemerintah untuk memastikan bahwa asset-aset pemerintah dan kewajiban yang
terkait tertangani secara konsisten sesuai sasaran yang ditetapkan. Selain itu,
akuntansi pemerintah berfungsi untuk mendorong laporan keuangan dilaporkan
tepat waktu dan akurat, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan melindungi
uang publik dari kecurangan maupun penyalahgunaan.
Penerapan akuntasi pemerintahan yang baik akan sangat bergantung
kepada manusia yang melaksanakannya. Staf akuntansi disini merupakan aparat
di lingkungan dinas yang melaksanakan fungsi akuntansi dinas.
Permendagri nomor 13 tahun 2006 menjabarkan fungsi tata usaha
keuangan yang dilaksanakan aparat penatausahaan keuagan dinas secara
keseluruhan adalah:
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“a) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa disampaikan
oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b)
Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan laiinya yang ditetapkan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c)Melakukan verifikasi SPP; d) Menyiapkan SPM; e) Melakukan
verifikasi harian atau penerimaan; f) Melaksanakan akuntansi dinas; dan
f) Menyiapkan laporan keungan dinas.”
Prosedur-prosedur akuntansi yang dilaksanakan aparat penatausahaan
keuangan di lingkungan dinas sebagaimana yang dijelaskan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD, antara lain:
“Prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntasi pengeluaran kas,
prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi
selain kas.”
Jika memperhatikan tugas-tugas yang wajib dilaksanakannya maka
kompetensi staf akuntansi dinas merupakan salahsatu faktor penting dalam
penerapan akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern dilingkungan
kerjannya dengan demikian, peningkatan kompetensi staf akuntasi perlu
diupayakan oleh pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan pengelolaan
keuangan daerah ke depan.
2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan
2.1.3.1. Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Munawir (2004:2) mengemukakan pengertian laporan keuangan
sebagai berikut:
“Laporan keuangan pada dasarnya 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.”
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Selanjutnya menurut Harahap (2002:7) mengemukakan bahwa:
“Laporan keuangan adalah 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
dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai
tujuannya.”
Laporan

keuangan

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

atas

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan
keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang
berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan
entitas lain.
Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009):
“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi keuangan
dan kinerja keuangan suatu entitas”.

2.1.3.2. Tujuan Laporan Keuangan
Dalam paragarap ke-34 SFAC No.1, FASB menetapkan tujuan pelaporan
keuangan sehubungan dengan fungsi informasi keuangan untuk membantu dalam
pengambilan keputusan investasi dan kredit, yaitu:
“Financial reporting should provide information that is useful to present
and potential investors and creditors and other users in making rational
investment, credit, and similar decisions. The information should be
comprehensible to those who have a reasonable understanding of business
and economic activities and are willing to study the information with
reasonable diligence.”
Kemudian berdasarkan Statement of Financial Accounting Concept
Nomor 1 dalam Chariri dan Ghozali, (2007:382):
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“(1) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan
pemakai lainnya untuk mengambil keputusan investasi dan kredit; (2)
Memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai
lainnya untuk menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang
penerimaan kas bersih perusahaan; (3) Memberikan informasi tentang
sumber–sumber ekonomi perusahaan serta klaim terhadap sumber–sumber
ekonomi tersebut; (4) Menyediakan informasi tentang hasil usaha
perusahaan selama satu periode; (5) Menyediakan informasi tentang cara
perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan
pembayaran kembali pinjaman, dan transaksi modal, serta faktor lain yang
memengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan; (6) Menyediakan
informasi tentang cara manajemen mempertanggungjawabkan pengelolaan
kepada pemilik (pemegang saham) atas pemakaian sumberdaya ekonomi
yang dipercayakan, dan (7) Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi
direktur dan manajer sesuai kepentingan pemilik.”
Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009):
“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan
ekonomi.”
Laporan

keuangan

juga

menunjukkan

hasil

pertanggungjawaban

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009):
“Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan
menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: asset, liabilitas,
ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian,
kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik dan arus kas”.
Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan
atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas
masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan
setara kas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa:
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“Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:
a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan
sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang
telah dicapai;
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
pungutan pajak dan pinjaman;
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai
akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.”
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi,
transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran
lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan
arus kas suatu entitas pelaporan.
2.1.3.3. Komponen Laporan Keuangan
Dalam PP No. 71 tahun 2010 laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah
setidak tidaknya terdiri dari:
“1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Laporan Perubahan Saldo
Ang-garan Lebih; 3) Neraca; 4) Laporan Operasional; 5) Laporan Arus Kas; 6)
Laporan Perubahan Ekuitas; 7) Catatan Atas Laporan Keuangan.”
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2.1.3.4. Kualiatas Laporan Keuangan
Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi
kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang
menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan de-ngan periode-periode sebelumnya. Namun
demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua
informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari
kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non
keuangan.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) adalah sebagai berikut:
“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya”.
Karakteristik kualitatif merupakan prasyarat normative yang diperlukan
agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
Karakteristik kualitatif tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami
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2.1.3.4.1. Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila yang termuat
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,
serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan
demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan
maksud penggunaannya.
Informasi yang relevan:
a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi

memungkinkan

pengguna

untuk

menegaskan

atau

mengkoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b) Memliki 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, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan.
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2.1.3.4.2. Andal
Informasi

dalam

laporan

keuangan bebas

dari

pengantin

yang

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta
dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajian tidak dapat
diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat
menyesatkan.
Infromasi 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 diversifikasi (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.
2.1.3.4.3. 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. Perbandingkan dilakukan secara
internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu
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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.
2.1.3.4.4. 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. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas
pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang
dimaksud.
2.2.

Penelitian Terdahulu
Evaluasi penelitian terdahulu dilakukan untuk memberi gambaran

sejauhmana variable-variabel dalam penelitian ini memiliki landasan teoritis dan
empiris. Oleh karena itu penulis melakukan penelusuran penelitian-penelitian
terdahulu yang relevan dengan penelitian ini melalui jurnal-jurnal ilmiah dan studi
kepustakaan.
Tabel 2.1.
Evaluasi Penelitian-Penelitian Terdahulu
No

Peneliti

Judul

Tempat

Variabel

Penelitian

Penelitian

Penelitian

Hasil Penelitian

Posisi Dengan Penelitian
Yang Dilakukan Sendiri
Persamaan

1

Shabrina

Pengaruh

BPR di Jawa

Rahutami

Auditor

Tengah

- Kualitas
Pelaporan
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Perbedaan

- auditor internal

Sama-sama

Penelitian

mempengaruhi

mengakaji

sebelumnya

Nur

Internal

Keuangan

kualitas

tentang

lebih mengkaji

Amalia

Terhadap

(Y)

pelaporan

auditor

terhadap

(2014)

Kualitas

keuangan;

internal

kualitas

terhadap

laporan

- Kordinasi

Pelaporan

Dan

Keuangan

Kerjasama

kerjasama

kualitas

keuangan BPR

Pada

Antara

antara

laporan

sedangkan

Auditor

internal

keuangan

penelitian

Eksternal

mempengaruhi

mengakaji

Dan Internal

kualitas

terhadap

(X1)

pelaporan

kualitas

keuangan;

laporan

Bank

Perkreditan
Rakyat

Di

Jawa Tengah

- kordinasi

- Keterlibatan
Auditor

dan

auditor

- semakian

keuangan

Internal

baiknya derajat

pemerintah

Dalam

keterlibatan

daerah.

Mengawasi

auditor internal

Keandalan

dalam

Pelaporan

pengawasan

Keuangan

keandalan

(X2)

pelaporan
keuangan akan
meningkatkan
kualitas
pelaporan
keuangan.
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ini

2

Yohanes

Peran

Audit

Joni

Internal

Pambelum

Kompetensi

Daerah

(2010)

Staf Akuntansi

Kabupaten

Terhadap

Kota

Implementasi

Provinsi

Pengendalian

Daerah

Intern

Istimewa

si

tinggi,

sedangkan

Yogyakarta

pengendalia

kompetensi staf

penelitian

n intern (Y)

akuntansi yang

mengkaji

tinggi,

terhadap

dinas daerah

implementasi

kualitas

(Z)

pengendalian

laporan

yang

keuangan.

dan

Serta

Implikasinya
Kepada
Kinerja Dinas
Daerah

Studi

Pada

Pemerintah

- Peran audit
internal (X1)

Sama

sama

Peneliti

kategorisasi

mengkaji

sebelumnya

dari tanggapan

tentang audit

meneliti

staf

responden

internal dan

terhadap

akuntansi

menggambarka

kompetensi

implementasi

(X2)

n peran audit

staf

pengendalian

internal

akuntansi

intern

- Kompetensi

di

- Hasil

- Implementa

- Kinerja

yang

sangat

baik dan kinerja
sangat

tinggi

pada organisai
Dinas

Daerah

Kabupaten/Kot
a di Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta;
- Audit

Internal

dan Kompetensi
Staf Akuntansi
berpengaruh
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ini

terhadap
Implementasi
pengendalian
intern

pada

organisasi
Dinas Daerah di
Kabupaten/Kot
a di Provinsi
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
baik

secara

simultan
maupun parsial;
- Audit

internal,

kompetenasi
staf

akuntansi

dan
implementasi
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2.3.

Kerangka Pemikiran
Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan

mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan
dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah
dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa kualitas laporan keuanganan
pemerintah daerah dipengaruhi audit internal dan kompetensi staf akuntansi.
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2.3.1. Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Bagaimana pengaruh audit internal terhadap kualitas laporan keuangan
dapat dijelaskan bahwa audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis
dan obyektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang
berbeda-beda dalam perusahaan untuk menentukan apakah informasi keuangan
dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan (Sawyer 2005:10).
Penjelasan lain bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan
oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan
akuntansi perusahaan (Sukrino Agoes 2004:221).
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor
internal mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Kordinasi dan kerjasama
antara auditor internal dan auditor eksternal memiliki pengaruh positif terhadap
peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Semakin baiknya derajat keterlibatan
auditor internal dalam pengawasan keandalan pelaporan keuangan akan
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Amalia 2014:7).
Hasil penelitian lain menunjukan bahwa audit internal berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan. Karena

audit internal mempunyai

keterbatasan dalam melaksanakan prinsip independensi atau tanpa independensi
(Rahmatika 2014:71).
Menurut hasil penelitian lain bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
positif antara peran auditor internal pemerintah daerah terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah (Sari 2014:8).

48

Berdasarkan teori-teori di atas, bahwa auditor merupakan sebuah penilaian
yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor internal baik terhadap
laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap
kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap
peraturan pemerintah dan ketentuanketentuan dari profesi yang berlaku terhadap
operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam perusahaan untuk menentukan
diantaranya yang utama adalah menentukan informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan dan informasi operasi telah akurat dan dapat diandalkan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengamanatkan perlunya reviu laporan
keuangan pemda oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, sebelum Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota diserahkan ke Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) (Pembelus:2010).
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menegaskan Inspektorat
Kabupaten/Kota merupakan auditor internal pemerintah daerah Kabupaten/Kota
yang dalam kegiatan pengawasannya melakukan audit internal di lingkungan
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai
auditor internal menyampaikan hasil audit internalnya kepada intansi yang diaudit
dan kepada Bupat/Walikota. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 juga
menegaskan Inspektorat Kabupaten/Kota wajib membuat laporan hasil audit
internal dan menyampaikannya kepada pimpinan intansi pemerintah yang diaudit
(Pembelus:2010).
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Selain itu, Inspektorat Kabupaten/Kota juga menyampaikan ikhtisar
laporan hasil audit internal secara berkala kepada Bupati/Walikota. Dengan
demikian berperannya fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota bergantung dari
kemampuan memberikan rekomendasi atas temuan-temuan dari kegiatan audit
internal yang terungkap dalam laporan hasil audit internal (Pembelus:2010).

Teori: Sawyer (2005:10) dan Sukrisno Agoes, (2004:221)
Penelitian Terdahulu: Amalia (2014:7), Al-Shetwi dkk.
(2011:11197), Rahmatika (2014:71) dan Sari (2014:8)

Kualitas
Laporan
Keuangan

Audit Internal

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran
Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2.3.2. Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan
Keuangan
Bagaimana pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan
keuangan dapat dijelaskan bahwa kompetensi berarti kecakapan, kemampuan
dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti
orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik.
Dalam arti yang luas kompetensi mencakup tiga ranah, yaitu: Kognitif
(pengetahuan/Knowledge), afeksi (sikap & perilaku/attitude meliputi etika,
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kecerdasan emosional dan spiritual) dan psiko-motorik (keterampilan teknis/skill).
Dalam profesi akuntan di Indonesia, ketiga ranah kompetensi yang wajib dimiliki
akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya mencakup : (a) aspek kognitif, yaitu
pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait (knowledge); (b) aspek afeksi,
yaitu sikap & perilaku/attitude, kemampuan rkomunikasi; dan (c) aspek
psikomotorik, yaitu keterampilan teknis/skill antara lain: penugasan teknologi
informasi (computer), teknis audit dan sebagainya (Sukrisno Agoes 2009).
Sedangkan menurut hasil penelitian bahwa: Kompetensi Sumber Daya
Manusia bidang akuntansi di DPKAD Kota Bandung memiliki pengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Windiastuti
2013:106).
Berdasarkan teori di atas, bahwa kompetensi seroang staf akuntansi
maupun seorang akuntan berarti kecakapan, kemampuan dalam menjalankan
suatu pekerjaan atau profesinya yang berarti dapat menjalankan pekerjaannya
dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti yang luas kompetensi mencakup tiga
ranah, yaitu: Kognitif (pengetahuan/Knowledge), afeksi (sikap & perilaku/attitude
meliputi etika, kecerdasan emosional dan spiritual) dan psiko-motorik
(keterampilan teknis/skill).
Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 maka dinas mulai bertanggungjawab penuh terhadap anggaran yang
digunakannya sejak Tahun Anggaran 2007. Hal ini sebagai akibat dari
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terdesentralisasi penggunaan keuangan daerah kepada dinas dari Bupati/Walikota
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (Pembelus:2010).
Sebagai pengguna anggaran daerah, setiap dinas pada Kabupaten/Kota di
Indonesia wajib menyampaikan informasi kinerja kepada Pemerintah Daerah
dalam bentuk laporan keuangan mulai Tahun Anggaran 2007. Penyampaian
laporan-laporan tersebut sebagai wujud dari tanggung jawab dinas baik secara
formal dan material kepada Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran
yang berada dalam penugasannya. Dalam hal penyusunan laporan keuangan
dinas, para staf akuntansi pada setiap instansi dinas dituntut mampu menjalankan
prosedur-prosedur akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan dinas yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan
(Pembelus:2010).

Teori: Sukrisno Agoes, 2009
Penelitian Terdahulu: Wahyuningsih (2014:8), Kurnia
(2013:2) dan Windiastuti (2013:106)
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Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi
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2.3.3. Pengaruh Audit Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap
Kualitas Laporan Keuangan
Hubungan audit internal dan staf akuntansi memiliki hubungan tersendiri.
mengatakan bahwa: Audit internal berperan membantu semua anggota
manajemen dalam tugas mereka dengan memberikan saran-saran dan komentarkomentar analisis dan penelitian mengenai kegiatan yang diperiksanya. Salah
satunya cakupan kegiatannya adalah pemeriksaan terhadap reliabilitas dan
integritas informasi keuangan dan operasional. Dalam hal ini, audit internal
berperan memberikan masukan kepada staf akuntansi agar di masa yang akan
datang semakin cakap menyusun laporan keuangan yang reliable (Sawyer 2005)
& (IIA 2004).
Selanjutnya dalam konteks hubungan kompetensi staf akuntansi dan
pengendalian internal bahwa salah satu tujuan pokok pengendalian internal adalah
untuk mengamankan harta kekayaan organisasi dan menjaga catatan maupun
laporan keuangan agar dapat dipercaya. Untuk itu, akutansi digunakan sebagai
alat pengendalian keuangan (financial control). Penerapan akuntansi yang baik
akan sangat bergantung kepada manusia yang menjalankannya (Anthony et.al.
1999) dan (Wilkinson 2003).
Menurut hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif
antara Sumber Daya Manusia khususnya kompetensi staf akuntansi dan peran
auditor internal pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah (Sari 2014:15).
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Berdasarkan teori di atas bahwa audit internal berperan membantu semua
anggota manajemen yang termasuk didalamnya staf akuntansi dalam tugas
mereka dengan memberikan saran-saran dan komentar-komentar analisis dan
penelitian mengenai kegiatan yang diperiksanya terhadap reliabilitas dan
integritas informasi keuangan dan operasional. Dalam hal ini, audit internal
berperan memberikan masukan kepada staf akuntansi agar di masa yang akan
datang semakin cakap menyusun laporan keuangan yang reliable.
Berdasarkan uraian di atas, maka skema paradigma pemikiran dalam
penelitian ini dapat digambarkan dalam Gambar berikut:

Teori: Sawyer (2003) & IIA (2004), Anthony et.al. (1999)
dan Wilkinson (2003)
Penelitian Terdahulu: Sari (2014:15)
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Gambar 2.3.
Kerangka Pemikiran
Pengaruh Audit Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi
terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.4.

Hipotesis
Menurut Sekaran (2003:105):
“Hipotesis merupakan hubungan yang diduga secara logis antara dua
variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris
atau kesimpulan sementara yang harus diuji atau dibuktikan
kebenarannya.”
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Dengan bertitik tolak pada skema kerangka pemikiran yang dikemukakan
sebelumya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah untuk
pengujian apakah internal audit dan kempetensi staf akuntansi berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan. Secara konseptual hipotesis dapat
dioperasikan sebagai berikut:
H1

=

Terdapat pengaruh antara audit internal terhadap kualitas
laporan keuangan

H2

=

Terdapat pengaruh antara kompetensi staf akuntansi
terhadap kualitas laporan keuangan

H3

=

Terdapat pengaruh antara audit internal dan kompetensi staf
akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan
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