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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian 

2.1.1  Pengawasan Kinerja 

Griffin (2004: 44) mengatakan bahwa, berbagai fungsi manajemen 

dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi 

perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi 

pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan (Controlling). Pengawasan 

merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah 

ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

Menurut Siagian (2003:112) pengawasan adalah : 

“Segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas 

atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah 

(aturan) yang diberikan.” 

 

 Selanjutnya menurut Schermerhorn (2005: 317) pengawasan adalah : 

“Sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang 

diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut untuk 

menghindarkan penyimpangan.” 
 

Didukung dengan penjelasan para ahli diatas, Sujamto (1986: 19) 

memberikan pengertian bahwa pengawasan adalah “segala usaha atau kegiatan 

untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan 

tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. 

Sedangkan menurut Revrisond Baswir (1999: 118) mengemukakan bahwa, 
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“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”. 

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan 

kegiatan suatu organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang 

diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya.  

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak 

lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya 

selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan 

dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Rachman (dalam Situmorang dan 

Juhir, 2001:22) mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan 

2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi 

serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan 

dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-

perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-

kegiatan yang salah. 
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4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat 

diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi 

yang lebih benar. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan 

adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya 

apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, seta mengukur tingkat 

kesalahan yang terjadi sehinga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. 

Situmorang dan Juhir (2001:26) mengemukakan bahwa secara langsung 

tujuan pengawasan adalah untuk : 

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan 

dan perintah. 

2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan 

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan 

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang 

dihasilkan 

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. 

Sementara tujuan pengawasan menurut Menurut Husaini (2001: 400) 

adalah untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang 

digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta 

asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan 

dlam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari 

jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, 

atau kegagalan ke arah perbaikan. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada 

pokoknya tujuan pengawasan adalah: 

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-

instruksi yang telah di buat. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan 

atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja. 

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian (2003: 115) terbagi menjadi dua, 

yaitu : 

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan 

terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi 

langsung. 

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah 

disampaikan oleh para baahannya, laporan ini dapat berupa tertulis dan 

lisan. 

Sedangkan jenis-jenis Pengawasan menurut Daly Erni (2008:23) terbagi 

menjadi empat, yaitu : 

1. Pengawasan intern dan ekstern  

a. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. 

Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau 

pengawasan melekat.  
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b. Pengawasan ekstern yaitu pengawsan yang dilakukan oleh aparat 

dari luar badan/unit/instansi tersebut. Seperti pengawasan dibidang 

keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi 

seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan 

Keuangan Negara terhadap Departemen dan Instansi pemerintahan 

lain. UUD 1945 Pasal 23E menyatakan : “ Untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara 

diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri. 

2. Pengawasan Preventif dan Refresif 

a. Pengawasan Preventif dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 

b. Pengawasan Refresif dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. 

3. Pengawasan Aktif dan Pasif 

a. Pengawasan aktif (dekat), Merupakan jenis pengawasan yang 

dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan 

b. Pengawasan Pasif, Melakukan penelitian dan pengujian terhadap 

surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti 

penerimaan dan pengeluaran. 

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran matril 

mengenai maksud dan tujuan pengeluaran. 

a. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut 

hak adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan 

peraturan, tidak kadarluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. 
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b. Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud dan tujuan 

pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah 

telah memenuhi prinsip ekonomi yaitu pengeluaran tersebut 

diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin. 

Sementara itu, jenis pengawasan menurut Maman Ukas (2004:337) adalah: 

1. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai 

pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan 

tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern 

Pemerintahan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum 

pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3. Pengawasan Legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga 

Perwakilan Rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas 

umum pemerintah dan pembangunan. 

4. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga 

masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur 

pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, 

gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang 

dissampaikan baik secara langsung maupun melalui media. 



17 
 

Nanang Fattah mengatakan pengawasan harus dipandang sebagai suatu 

sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai hal akhir proses 

pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima (Fattah, 

2004:102). Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan 

pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tugas, 

sebab suatu tujuan organisasi tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak 

dilakukan dengan pengawasan kinerja para pegawai. 

Nanang Fattah (2004:106) mengatakan ada beberapa kondisi yang harus 

diperhatikan agar pengawasan ini dapat berfungsi efektif antara lain : 

1. Pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan 

2. Standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan, ada dua tujuan pokok 

yaitu : untuk memotivasi dan untuk dijadikan patokan guna 

membandingkan dengan prestasi, artinya jika pengawasan ini efektif dan 

dapat memotivasi seluruh anggota untuk mencapai prestasi tinggi. 

3. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan 

organisasi. 

4. Banyaknya pengawasan harus dibatasi, artinya jika pengawasan terhadap 

bawahan terlampau sering, ada kecenderungan mereka kehilangan 

otonomnya dan dapat dipersepsi pengawasan penyelewengan. 

5. Sistem pengawasan harus dikemudi tanpa mengorbankan otonom dan 

kehormatan pimpinan tetapi fleksibel, artinya sistem pengawasan 

menunjukkan kapan, dan dimana tindakan koreksi harus diambil. 
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6. Pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan artinya tidak 

hanya mengungkap penyimpangan dari standar tetapi pada penyediaan 

perbaikan, menentukan tindakan perbaikan. 

7. Pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah. 

Yaitu menemukan penyebab, membuat rancangan pengulangan, 

melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, mencegah masalah 

serupa. 

Sistem pengawasan organisasi memiliki empat langkah fundamental 

dalam setiap prosesnya (Griffin, 2004: 167). Langkah-langkah tersebut 

diilustrasikan dalam Gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Langkah-langkah dalam proses pengawasan 

Masing-masing langkah ini akan dijelaskan sebagai berikut (Griffin, 2004: 167) :  

1. Menetapkan Standar.  

Control Standard adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk 

kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus 

diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus 
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konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan 

pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran 

kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan objek 

yang diawasi. Standar bagi hasil kerja karyawan pada umumnya terdapat pada 

rencana keseluruhan maupun rencana-rencana bagian.  

2. Mengukur Kinerja  

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinyu bagi sebagian 

besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja 

harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas 

output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.  

3.  Membandingkan Kinerja dengan Standar  

Tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan 

(actual result) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan 

dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin 

maupun laporan khusus. Selain itu atasan dapat juga langsung mengunjungi 

karyawan untuk menanyakan langsung hasil pekerjaan atau karyawan dipanggil 

untuk menyampaikan laporannya secara lisan. Jika kinerja lebih rendah 

dibandingkan standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi 

sebelum tindakan korektif dilakukan. 

4.  Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif  

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada 

keahlian-keahlian analitis dan diagnotis manajer. Setelah membandingkan kinerja 

dengan standar, manajer dapat memilih salah satu tindakan : mempertahankan 
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status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah 

standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk 

menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar 

atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan 

perbaikan, maka harus diketahui apa yang menyebabkan penyimpangan. Ada 

beberapa sebab yang mungkin menimbulkan penyimpangan, yaitu :  

a. Kekurangan faktor produksi  

b. Tidak cakapnya pimpinan dalam mengorganisasi human resources dan 

resources lainnya dalam lingkungan organisasi  

c. Sikap-sikap pegawai yang apatis dan sebagainya  

Oleh karena itu, dalam proses pengawasan diperlukannya laporan yang 

dapat menyesuaikan bentuk-bentuk penyimpangan kearah pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Proses pengawasan kinerja adalah serangkaian kegiatan didalam 

melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu 

organisasi. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan (langkah pokok) 

yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan (Griffin, 2004: 167) : 

1. Menetapkan standar pekerjaan lapangan 

a. Penjelasan standar pekerjaan 

b. Kesesuaian standar pekerjaan dan tujuan yang ditetapkan untuk 

mendukung pencapaian misi organisasi 

2. Pembandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan 

a. Pembandingan kegiatan penilaian 

b. Pembandingan hasil dan standar 
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c. Pembandingan pekerjaan 

3. Menentukan kebutuhan akan tindakan korektif 

a. Koreksi kesalahan pekerjaan 

b. Manfaat koreksi bagi pekerja 

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

Xu, et al. (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem 

serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas 

dari  sebuah  informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan 

sumber daya manusia. Namun sistem  yang sudah berjalan harus dikontrol agar 

tetap dapat berjalan baik. 

Indra Bastian (2007: 7) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah adalah : 

“Suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, 

instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan 

keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yang terdiri 

atas: (1).Keandalan laporan keuangan, (2).Kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku, (3). Efektivitas danefisiensi operasi.” 

Menurut 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 

asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang kemudian 

disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intenal yang   

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah.” 



22 
 

Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut 

Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan 

Keuangan Daerah Pasal 1(10) adalah: 

“suatu proses yang dipengaruhi oleh manajeman yang diciptakan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, 

efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan keandalan penyajian keuangan daerah.” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang didesain untuk 

memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan 

yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien. 

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Pasal 2 ayat (3), yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai 

bagi tercapainya: 

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan 

negara 

2. Keandalan laporan keuangan 

3. Pengamanan aset negara 

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Manfaat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah, yaitu: 

1. Mendeteksi   terjadinya   kesalahan   (mismanagement)   dan   fraud   

dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. 
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2. Membantu   pengamanan   asset   terkait   terjadinya   kecurangan   (fraud), 

pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tujuan dan 

manfaat dari sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan asset Negara, dan ketaan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah suatu proses yang 

dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi 

akan dapat dicapai melalui efisiensi operasi, penyajian laporan keuangan yang 

dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku 

dengan unsur-unsur (Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008) :  

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: 

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; 
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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. 

2. Penilaian Risiko  

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang 

jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah 

mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat 

pencapian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi 

dengan  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan.  Penilaian  resiko 

terdiri dari: 

a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan 

b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan 

c. Identifikasi risiko 

d. Analisis risiko 

e. Mengelola risiko selama perubahan 

3. Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

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

yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri dari: 

a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 

b. pembinaan sumber daya manusia; 

c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 
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d. pengendalian fisik atas aset; 

e. penetapan dan reviu 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. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 

k. dokumentasi    yang   baik   atas   Sistem   Pengendalian   Intern   serta  

transaksi dan kejadian penting. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Instansi 

pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik 

informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-

peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai 

bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan 

memperbarui sistem informasi secara terus menerus. 

5. Pemantauan pengendalian intern 

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem 

Pengendalian Internal melalui: 

a. Pemantauan berkelanjutan 

b. Evaluasi terpisah 

c. Penyelesaian audit 
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Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur sistem pengendalian 

intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian 

Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang 

meliputi: 

1. Lingkungan pengendalian 

a. Penekanan integritas dan nilai etika 

b. Komitmen terhadap organisasi 

c. Kepempinan yang kondusif 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab 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 keja yang baik dengan instansi pemerintah terkait 

 

2. Penilaian resiko 

a. Penerapan tujuan instansi secara keseluruhan 

b. Penerapan tujuan pada tingkatan kegiatan 

c. Identifikasi resiko 

d. Analisis resiko 

e. Mengelola resiko selama perubahan 

 

3. Kegiatan pengendalian 

a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan 

b. Pembinaan sumber daya manusia 

c. Pengendalian atas pengelolaan system informasi 

d. Pengendalian fisik atas asset 

e. Penetapan dan reviu 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. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 

k. Dokumentasi yang baik atas system pengendalian intern serta 

transaksi dan kejadian penting 

 

4. Informasi dan komunikasi 
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a. Informasi 

b. Komunikasi 

c. Bentuk dan sarana komunikasi 

5. Pemantauan  

a. Pemantauan berkelanjutan 

b. Evaluasi terpisah 

c. Penyelesaian audit 

 

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas 

kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan 

keuangan yang diterbitkan  harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan 

keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas 

yang jelas. 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: 

“Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi 

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.” 

Menurut Baridwan (1992: 17), laporan Keuangan Daerah adalah: 

“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama dua 

tahun buku yang bersangkutan.” 

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:11) definisi laporan keuangan adalah: 

“Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk 

membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik 

dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih 

berkualitas .” 

Menurut Mardiasmo (2009:159) Laporan keuangan organisasi sektor 

publik adalah : 
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“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”. 

Sedangkan, 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”. Peraturan 

Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 mengemukakan laporan keuangan pemerintah 

adalah “bentuk pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan negara atau daerah 

selama suatu periode”. Selanjutnya, definisi laporan keuangan menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan  merupakan laporan yang 

terstuktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan. 

Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan para ahli di atas laporan 

keuangan merupakann hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan 

informasi akuntansi bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk 

pengambilan keputusan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tujuan umum 

laporan keuangan adalah: 

“Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 

anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan 

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat  dan  

mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi sumber daya.” 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 
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menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya, dengan: 

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, 

kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; 

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan  

sumber daya ekonomi; 

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai  

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;  

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

Menurut Mardiasmo (2009:161) secara umum, 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 otoritas penguasa bahwa 

pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 

dan peraturan lain yang telah ditetapkan. 
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2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective 

reporting) 

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggunngjawaban 

kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja   

dan mengevaluasi manajemen, memberika 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 efektivitas pengguna sumber daya 

organisasi. 

3. 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. 

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) 
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Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada 

organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah 

dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. 

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan public 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 dalam. 

Menurut Mardiasmo (2009:172) 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 igin mengetahui 

keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin 

mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan 

ketaatan pada peraturan perundang-undangan atas pengeluaran-

pengeluaran yang dilakukan. 

3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi-informasi yang berguna 

untuk   penilaian kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan-

kegiatan serta  memenuhi  kewajiban  pada komitmennya. 
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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. Badan Legislatif dan Badan-Badan Lain yang Kekuasaan Mengatur dan 

Mengawasi. Badan legilatif merupakan pengguna utama dari laporan 

keuangan pemerintah. Laporan keuangan tersebut akan memberikan 

informasi, yang dapat membantu untuk dapat mengetahui bagaimana 

pemerintah mengurus sumber-sumber, ketaatan terhadap ketentuan-

ketentuan perundang-undangan, dan kondisi keuangan maupun kinerja. 

6. Pemerintah Lain, Badan Internasional, dan Penyedia Sumber Lain. Para 

investor dan kreditur menyebutkan bahwa pemerintah lain, badan 

internasional, dan penyedia sumber lain menaruh ketertarikan terhadap 

kondisi keuangan pemerintah selain itu menaruh perhatian terhadap 

rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan. 

7. Analisis ekonomi dan keuangan. Para analisis ekonomi dan keuangan 

termasuk media-media keuangan menelaah, menganalisis dan 

menyebarkan hasil-hasilnya kepada para pemakai laporan yang lain. 

Mereka melakukan evaluasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama 

pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu: 

1. Masyarakat; 

2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 
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3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 

peminjaman; 

4. Pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan 

Keuangan pokok terdiri dari: 

1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran (budget report) 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara 

langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari: 

 Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya 

yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh pemerintah. 

 Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran 

Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
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 Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan 

dan dana bagi hasil. 

 Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak 

berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali 

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

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran 

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari 

hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran 

kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan 

penyertaan modal oleh pemerintah. 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

2. Pelaporan Finansial (financial report) 

a. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang 

dicakup oleh neraca terdiri dari: 

a) Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
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ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik 

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 

uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 

menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke 

dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset 

lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki 

untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 

Aset yang tidak dapat dimasukan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan 

sebagai aset nonlancar. 

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang 

dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka 

panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun 

tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan 

masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi 

jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. 

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. Kewajiban dikelompokan ke dalam kewajiban jangka pendek 

dan kewajiban jangka panjang.  

c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo 

akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. 
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b. Laporan Operasional (LO) 

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode 

pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung terdiri dari: 

 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan 

kekayaan nilai bersih. 

 Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih. 

 Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang 

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

termasuk dana perimbang dan dana bagi hasil. 

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

terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi 

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

atau pengaruh entitas bersangkutan. 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukan kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas maka 

menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: 

 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran; 
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 Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan 

dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; 

 Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan 

yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah. 

d. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

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

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

periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari 

penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai 

berikut: 

a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 

Negara/Daerah. 

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

Umum Negara/Daerah. 

3. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari 

angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 

SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan 

Arus Kas.  

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah 

No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah 

ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi. Ke-4 
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(empat) karakteristik ini merupakan pra-syarat normatif yang diperlukan agar 

laporan keuangan pemerintah daerah dapa memenuhi kualitas yang dikehendaki : 

1. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat 

di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil 

evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu : 

a. Memiliki Manfaat Umpan Balik (feedback value) 

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, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 

mempengaruhi  pengambilan keputusan. 

2. Andal 
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Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 

serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut 

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memiliki 

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 Diverifikasi 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan 

apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang 

berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda 

jauh. 

c. Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada  

kebutuhan pihak tertentu. 

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. Perbandingan 

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat 
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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. 

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. 

Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan para ahli di atas laporan 

keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menghasilkan 

informasi akunansi bagi para pihak yang berkepentingan dan sebagai alat untuk 

pengambilan keputusan, dengan karakteristik (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 

2010):  

1. Relevan 

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). 

b. Memiliki manfaat prediktif (Perdictive value). 

c. Tepat Waktu. 

d. Lengkap. 

2. Andal 

a. Penyajian jujur. 
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b. Dapat diverifikasi. 

c. Netral. 

3. Dapat Dibandingkan 

a. Konsistensi. 

b. Dapat dibandingkan. 

4. Dapat dipahami 

a. Dinyatakan dengan batas pemahaman para pengguna. 

 

2.2     Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Pengawasan Kinerja Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengawasan kinerja dalam pengelolaan anggaran daerah sangat diperlukan 

agar semua proses berjalan dengan baik, apabila pengawasan kinerja telah 

dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana 

dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2001: 441). Menurut 

Arens (2003: 368), “Pengawasan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan 

kualitas laporan keuangan yang baik”. 

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Delanno & Deviani (2013) 

menunjukan bahwa secara parsial, pengawasan keuangan daerah berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Kemudian Menurut Armando (2013), dalam pengujian hipotesis pengawasan 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada 
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pemerintah. Sedangkan menurut Siti Soimah (2014) bahwa pengawasan 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Pengawasan yang baik akan mampu mencegah terjadinya kesalahan dan 

kecurangan yang dapat terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan.  

Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengawasan 

kinerja pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

 

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa, “untuk menghasilkan laporan 

keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui 

yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di 

dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan 

keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang 

dimiliki pemerintah daerah”. Selanjutnya menurut Tuasikal (2008) jika penerapan 

SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan 

mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI 

tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang 

dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik.  

Menurut Ruri Windiastuti (2013) penerapan Sistem Pengendalian Internal 

di DPKAD Kota Bandung memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini ditunjukan dari hasil pengujian 

secara parsial dimana tingkat signifikansi sebesar 0,022. Selanjutnya menurut Ni 
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Luh Nyoman dkk., (2014) Sistem Pengendalian Internal secara parsial memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti 

semakin tinggi tingkat penerapan sistem pengendalian internal, maka akan 

semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian menurut 

Tuti Herawati (2014) yang menjelaskan bahwa Sistem pengendalian intern 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara sistem 

pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

 

2.2.3 Pengaruh Pengawasan Kinerja dan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah 

Menurut (Arens 2010: 370) salah satu tujuan umum dalam merancang 

sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif dan melakukan tindakan 

pengawasan adalah agar laporan keuangan reliabel. Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah akan berjalan baik apabila ada pengawasan kinerja yang memastikan 

sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan 

keuangan yang baik, apabila SPIP dan pengawasan telah dilakukan dengan baik, 

pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat 

menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002: 56). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tendy Septiadi (2014) dapat 

dijelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pengawasan dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas 

laporan keuangan. Selanjutnya menurut Gery (2013) dari hasil pengujian 

hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa secara simultan 

terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah 

dan pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah 

dan hubungannya positif.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori maka  hubungan pengawasan 

kinerja dan sistem pengendalian intern pemerintah dapat dilihat pada gambar 

kerangka pemikiran di bawah ini : 

                                          

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

2.3    Hipotesis Penelitian 

Menurut Umma Sekaran (2007:135) Hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel yang diungkapkan 

dalam bentu pernyataan secara logis. 

Pengawasan Kinerja 

X1 

Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah (Y) 
Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah 

X2 
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Secara parsial: 

Ha1 : Pengawasan kinerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Ha2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

Secara simultan: 

Ha : Pengawasan kinerja dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara 

simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah. 


