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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1     Definisi Pengendalian Intern Pemerintah 

2.11   Sistem Pengendalian Intern 

 Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan serta pertanggungjawaban 

kegiatan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap 

unsur dari Sistem Pengendalian Intern. Untuk memenuhi keadaan yang terus berubah 

perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap Sistem Pengendalian Intern. 

Cara Pimpinan Instansi Pemerintah mengetahui kinerja dan efektifitas Sistem 

Pengendalian Intern melalui evaluasi terpisah atas Sistem pengendalain Internnya. 

Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti 

penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (mismanagement). 

2.1.2  Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

  Pengawasan intern merupakan salah satu bagian kegiatan pengendalian 

intern yang memiliki fungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup Pengaturan pengawasan intern mencakup 

kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, audit, 

pelaporan dan telaah sejawat. 

 Menurut  Peraturan  Nomor  60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah menyatakan bahwa: 
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 “Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

parturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

yang kemudian disingkat SPIP adalah Pengendalian Internal yang 

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.” 

Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Pengendalian Intern menurut Pemendagri 

No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan daerah Pasal 

1(10) adalah: 

 “Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

manajemen yang diciptakan untuk memberikan kayakinan yang memadai 

dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan 

daerah.” 

 Dalam kaitannya dengan efektivitas penyusunan laporan keuangan maka baik 

buruknya implementasi sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan pemerintah daerah. 

2.1.3 Tujuan Pengendalian Intern 

  Arens et. Al (2011) yang dialih bahasakan oelh Herman Wibowo 

memaparkan tiga tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian 

internal yang efektif, yaitu: 

1. Reliability Of Financial Reporting. 

2. Efficiency and Effectiveness Of Operations. 

3. Complience With Laws and Regulations.  
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Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, 

kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun 

profesional untuk persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah 

memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut. 

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara 

efektif dan fisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang 

penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan 

yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan. 

Manajemen harus menguji efektifitas pelaksanaan pengendalian untuk menentukan 

apakah pengendalian sudah berjalan seperti yang sudah dirancang dan apakah yang 

melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk 

melaksanakan pengendalian secara efektif. 

 Tujuan penerapan pengendalian atas penyelenggaran kegiatan pemerintah 

berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal pemerintah adalah 

untuk mencapai keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Presiden, 

menteri/pemimpin lembaga, gubernur, dan bupati/walikota harus menyelenggarakan 

kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah 

yang telah ditetapkan. 

2.1.4 Manfaat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah, yaitu: 
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1. Mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam 

pelaksanaan aktivitas organisasi. 

2. Membantu pengamanan aset terkait terjadinya kecurangan (fraud), 

pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan. 

2.1.5 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

pengendalian Internal Pemerintah menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah terdiri dari unsur-unsur berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk 

penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya. 

Lingkungan pengendalian terdiri dari: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika: 

b. Komitmen terhadap kompetensi; 

c. Kepemimpinan yang kondusif; 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

f. Penyusun dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia; 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;  

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. 
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2. Penilaian Risiko 

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah dapat 

menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, 

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. Mengelola risiko selama perubahan. 

3. Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian 

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

bersangkutan. 

Penyelenggara kegiatan pengendalian terdiri dari: 

a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan  

b. Pembinaan sumber daya manusia 

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 

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 
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j. Akuntanbilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 

k. Dokumentasi yang baik atas 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. 

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. 

a. Informasi 

b. Komunikasi  

c. Bentuk dan sarana komunikasi 

5. Pemantauan  Pengendalian Internal  

Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan pematauan Sistem 

Pengendalian Internal melalui: 

a. Pemantauan berkelanjutan  

b. Evaluasi terpisah 

c. Penyelesaian audit 

2.2  Kompetensi Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Kompetensi 

 Kompetensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

2 Tahun 2013 Pasal 1 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang 

Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut 

dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. 
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 Kompetensi menurut S.K. Kepala Badan kepegawaian  Negara No.43 Tahun 2001 

Tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan dan karakteristik 

yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan 

sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi tersebut dibagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Kompetensi Umum 

Adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang 

pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.kompetensi umum 

dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun diklat kepemimpinan. 

2. Kompetensi Khusus 

Adalah kemapuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pegawai 

negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang 

dipangkunya. Kompetensi khusus dapat diperoleh melalui diklat tekhnis. 

 Berdasarkan S.K. Kepala Badan Kepegawaian Negara No.43 Tahun 2001 

tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

memiliki karakteristik yaitu: 

1. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai 

untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang 

digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai 

dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan 

pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang 
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dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup 

meningkatkan efisiensi perusahaan. 

2. Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan 

baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami 

dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan 

ini sangat diperlukan bag pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, 

karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memtotivasi, dan mendelegasi. 

Selain pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan 

adalah sikap perilaku pegawai. 

3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah pegawai didalam peran 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan 

perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian 

organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya 

akan dilaksanakan sebaik-baiknya. 

       Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi adalah 

kemampuan untuk melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Sehingga dalam hal ini yang menjadi indikator untuk 

mengukur kompetensi sumber daya manusia adalah berupa Pengetahuan (knowlegde), 

Keterampilan (skill), dan Sikap (attitude). 

2.2.2  Sumber Daya Manusia 

 Sumber Daya Manusia adalah suatu kesatuan tenaga manusia yang dalam 

organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai 
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kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana tiap-tiap 

karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia dapat 

diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. (Matindas, 2013) 

 Warisno (2008) mengungkapkan bahwa SKPD harus memiliki sumber daya yang 

kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti 

pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam 

pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan 

sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan 

mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya Pemerintah 

Daerah dalan Memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada 

kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar 

yang ditetapakan pemerintah. 

2.2.3  Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia   

 Wibowo (2007) mendefinisikan bahwa “Kompetensi adalah suatu kemampuan 

untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap yang dituntut oleh pekerjaan 

tersebut”. Dengan demikian, kompetensi menunjukan keterampilan atau pengetahuan 

yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang 

terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Menurut Noor Fuad dan Gofur Ahmad 

(2009), kompetensi adalah: 

 “Kemampuan seseorang dalam melaksanakan aktivitas. Kemapuan itu 

merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, perilaku, 

keterampilan, maupun pengetahuan dengan kemampuan (level of profiency) 

yang dapat berubah-ubah. Perubahan tersebut tergantung pada seberapa 

jauh keterampilan, perilaku dan pengetahuan tersebut diasah. Apabila 
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seseorang sudah menguasai standar kompetensi hingga tingkatan yang tinggi 

secara terus menerus, ia sudah masuk ke dalam kategori orang yang 

berkompetensi dalam bidang tersebut”. 

 

 Sumber Daya Manusia memiliki perang yang penting bagi kesuksesan organisasi. 

Organisasi pemerintah maupun swasta menyadari bahwa unsur “manusia” yang memiliki 

keunggulan dalam bersaing akan membawa organisasi ke arah lebih maju.  

 Unsur-unsur sumber daya manusia menurut Faustino Cardoso Gomes (2003) 

dalam Seno (2013) meliputi: 

1. Kemampuan-kemampuan (Capabilities) 

2. Sikap (Attitudes), 

3. Nilai-nilai (Values), 

4. Kebutuhan-kebutuhan (Needs), 

5. Karakteristik demografinya (Population). 

 Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya 

manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam 

usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya 

manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu 

harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin 

agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi. 

 Jadi, kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dalam menyelesaikan 

segala tugas dengan baik yang didasari oleh pengetahuan dan keterampilan dalam bidang 

tertentu, sebagai kontribusinya dalam mencapai tujuan organisasi. 
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 Apabila sumber daya manusia yang ada tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, 

maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya 

informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. 

Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, 

diantaranya adalah keandalan. Selain itu, pegawai yang memiliki pemahaman yang 

rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan 

data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. 

 Maka dalam pengelolaan keuangan yang baik, sebuah organisasi harus memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan 

akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di 

bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia 

yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. 

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan 

logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan 

ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2009). 

2.2.4 Prinsip Kompetensi dan Sikap Akuntan 

 Adapun beberapa prinsip serta kecermatan dan kehati-hatian yang dimiliki oleh 

setiap akuntan menurut IAPI (2011) diantaranya: 

1. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan 

setiap praktisi untuk: 

a. Memelihara pengetahuan serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional 

yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten 

kepada klien atau pemberi kerja; dan 
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b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan 

standar profesi pada kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa 

profesionalnya. 

2. Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat 

dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Kompetensi profesional 

dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut: 

a. Pencapaian kompetensi profesional 

b. Pemeliharaan kompetensi profesional 

3. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang 

berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang 

relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat 

diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat 

melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional. 

4. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk 

bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, tepat waktu, sesuai dengan 

persyaratan penugasan. 

5. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat 

bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kepastian profesional. 

6. Bila dipandang perlu, praktisi harus menjelaskan keterbatsan jasa profesional yang 

diberikan kepada klien, pemberi kerja atau pengguna jasa profesional lainnya untuk 

menghindari terjadinya kesalahtafsiran atas pernyataan pendapat yang terkait dengan 

jasa profesional yang diberikan. 
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2.3  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

2.3.1 Pengertian Laporan keuangan 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan menyebutkan bahwa Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. 

  Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya 

ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, 

menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, 

dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.  

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 

1) Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan  

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah  

ditetapkan secara periodik. 

2)    Manajemen 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas 

pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah 

untuk kepentingan masyarakat. 
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3)   Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 

perundang-undangan. 

4)    Evaluasi Kinerja  

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya 

ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. 

5)    Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada 

periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan 

apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban 

pengeluaran tersebut. 

2.3.2   Tujuan Laporan Keuangan 

 

 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan 

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam menilai akuntanbilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, 

sosial, maupun politik. 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: 

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 jumalh 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 penerimaanya, 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 yang dilakukan 

selama periode berjalan. 

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah 

adalah : 

a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan 

pengelolaan. 

b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organisasional. 



24 
 

2.3.3 Defisini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

 Sofyan Syafri Harahap (2007) mengemukakan bahwa laporan keuangan 

merupakan output dan hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi 

para pemakainnya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam 

Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan 

disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan 

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu antitas 

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 

mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan 

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatnya 

terhadap peraturan perundang-undangan. 

 Untuk memenuhi tujuan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan 

pemerintah daerah harus disusun dengan memenuhi karakteristik kualitataif laporan 

keuanagn sebagai ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 

pemerintah. Karakteristik normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah 

dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dijelaskan dalam SAP, antara lain: relevan, 

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hal ini dilakukan agar akuntansbilitas dan 

transparansi pelaksanaan pemerintahan daerah dapat tercapai. Indra Bastian (2006) 

mengemukakan bahwa: 

“Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas informasi dalam 

laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Terdapat empat 

karakteristik pokok, yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat 

dibandingkan”. 
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Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat uraian mengenai 

karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai berikut: 

1. Andal  

 Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atas penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan.  

2.3.4 Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola 

anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan 

laporan keuangan atas dasar akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan 

laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas 

pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan 

pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan keuangan yang bertujuan umum, yang 

terdiri dari: 

1. Pemerintah pusat 

2. Pemerintah daerah 

3. Masing-masing kementrian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat 
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4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika 

menurut peraturan perundang-ungangan satuan organisasi dimaksud wajib 

menyajikan laporan keuangan. 

 Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangan syarat pengelolaan, 

pengendalian, dan penugasan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan 

misi tertentu, dengan bentuk pertangungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas 

pelalporan lainnya. 

2.3.5 Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Keandalan laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi. Informasi yang andal memiliki 

karakteristik berikut: 

1. Penyajian Jujur (faithful respresentation) 

Agar dapat dipercaya dan diandalkan untuk mengambil keputusan, informasi 

harus menggambarkan dengan jujur transaksi, kejadian, atau keadaan menurut apa 

adanya sesuai dengan prinsip atau pengertian yang berlaku umum. Laporan 

keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku 

tidak luput dari risiko keterbatasan kemampuan untuk melaporkan keadaan atau 

peristiwa berdasarkan apa adanya. Keterbatasan tersebut terutama melekat pada 

asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan standar akuntansi yang dijadikan 

acuan dalam penyusunan laporan keuangan. 

 



27 
 

2. Netralitas (Neutrality) 

Informasi bersifat netral berarti harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, 

dan tidak diutamakan kebutuhan atau keinginan pihak tertentu. Jadi, informasi 

tidak dapat disusun untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak 

lain yang mempunyai kepentingan berlawanan. 

3. Dapat dibuktikan/di verifikasi (Verifiability) 

Informasi tersebut dapat diuji kebenarannya dan diperiksa secara independen atas 

kebenaran informasi tersebut. 

 Menurut Winwin Yadiati (2010) laporan keuangan dapat dikatakan andal yaitu 

apabila informasi yang disajikan harus bebas dari kesalahan dan penyimpangan, serta 

telah dinilai dan disajikan dengan layak sesuai dengan tujuannya. Informasi tersebut 

harus dapat memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut valid dan benar. Suatu 

informasi dapat diandalkan apabila dapat diverifikasi (verifiability), disajikan dengan 

jujur (representation faithfulness), dan netral (neutrality). 

 Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, menyebutkan bahwa laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

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

diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 
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2.4 Hubungan antara Pengendalian Intern dengan Keandalan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

 Semakin luasnya tuntunan publik mengenai akuntanbilitas keuangan pemerintah 

belakang ini, mengharuskan pemerintah memberikan bukti nyata yang sebenar-benarnya 

kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik 

adalah dengan menyusun laporan keuangan dengan berkala sesuai jangka waktu yang 

ditetapkan. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah haruslah memenuhi 

karakteristik kualitatif laporan keuangan seperti yang telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Alah satu 

karakteristik kualitatif yang harus ada dalam laporan Keuangan pemerintah adalah 

keandalan laporan keuangan. 

 Penelitian mengenai pengaruh Pengendalian Intern dengan Keandalan Laporan 

keuangan sudah banyak dilakukan seperti oleh Zuliarti (2012), Ririn Gusrita (2012) dan 

Dita Arfianti (2011) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat pengaruh 

positif antara Pengendalian Intern dengan Keandalan laporan Keuangan. 

2.5 Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Keandalan 

Laporan Keuangan 

 Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Penatausahaan Keuangan Daerah telah membawa perubahan besar dan memberikan 

pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang mendasar dalam 
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Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 adalah terkait perubahan dalam sistem 

penganggaran, baik proses penganggarannya maupun bentuk dan struktur APBD. 

 Perubahan tersebut membutuhkan dukungan teknologi dan sumber daya manusia 

yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai. Apabila sumber daya 

manusia yang ada tidak memiliki kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan 

hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai 

produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilakn 

menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai. Selain itu, pegawai yang 

memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang 

ditemukan dalam pengelolaan data juga akan berdampak pada penyajian laporan 

keuangan. 

 Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) sumber daya manusia merupakan 

pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan 

visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Maka dalam pengelolaan keuangan 

yang baik, sebuah organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang 

didukung latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan 

sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkulitas tersebut akan mampu memahami 

logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah 

dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan 

laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang 

ditetapkan pemerintah (Warisno, 2009). 
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2.6 Hubungan Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya 

Manusia (SDM) Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya 

suatu sistem pengendalian internal yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah 

pusat maupun daerah. Sistem pengendalian intern dimaksud adalah suatu proses yang 

intergral 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, 

pengaman aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem 

pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, 

efisiensi, transparan, dan akuntabel. 

  Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau 

disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga 

di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas 

dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, 

keuangan daerah bahkan organisasi tentang pemerintahan. 

  Demikian dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, sistem pengendalian intern 

pemerintah dilakukan oleh beberapa pimpinan atau pegawai, yang merupaka sumber daya 

manusia dan kegiatan ini bertujuan salah satunya untuk menghasilkan kualitas laporan 

keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat 

melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah dengan baik dan dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kesimpulan ini menunjang penelitian 
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ini untuk meneliti adanya pengaruh sistem penegndalian internal pemerintah dan 

kompetensi sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah 

daerah. 

2.4.1 Penelitian Terdahulu 

 Selain teori-teori yang telah di paparkan di atas, penulis juga menggunakan 

penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini dapat di ikhtisarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

No  Judul Penelitian Nama 

Peneliti 

Variabel  Hasil 

penelitian 

1. Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi Nilai 

Informasi Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Studi pada Satuan 

kerja Perangkat 

Daerah di Kabupaten 

Bandung) 

Dita Arfianti 

(2011) 

a.Variabel Dependen: 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

b.Variabel Independen: 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Nilai 

Informasi  

Pengendalian 

Intern 

berpengaruh 

positif terhadap 

keterandalan 

lapora 

keuangan 

pemerintah 

daerah, 

sedangkan 
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Kualitas 

Sumber Daya 

Manusia, 

Teknologi 

informasi dan 

Pengendalian 

Intern tidak 

berpengaruh. 

2. Pengaruh Kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia, 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, 

dan Pengendalian 

Intern Akuntansi 

Terhadap Nilai 

Informasi Pelaporan 

Keuangan 

Pemerintah  Daerah 

(Studi Pada 

Pemerintah 

Kabupaten Bandung) 

Zuliarti 

(2012) 

a.Variabel Dependen: 

Nilai Informasi 

Pelaporan keuangan 

Pemerintah Daerah 

b.Variabel Independen: 

Pengaruh Kapasitas 

Sumber Daya Manusia, 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi  

Pemanfaatan 

Teknologi 

informasi dan 

Pengendalian 

Intern 

akuntansi 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keterandalan 

pelaporan 

keuangan 
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pemerintah 

sedangkan 

kapasitas SDM 

tidak 

berpengaruh. 

3. Pengaruh 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

dan Sumber Daya 

Manusia Terhadap 

Keterandalan dan 

Ketepatwaktuan 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Studi Empiris Pada 

Pemerintah Daerah 

Kota Bandung) 

Ririn Gusrita 

(2012) 

a.Variabel Dependen: 

Keterandalan dan 

Ketepatwaktuan 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

b.Variabel Independen: 

Pengaruh Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

dan Sumber 

Teknologi 

Informasi dan 

Sumber Daya 

Manusia 

berpengaruh 

terhadap 

keterandalan 

dan 

ketepatwaktuan 

pelaporan 

keuangan 

daerah. 

4. Pengaruh Kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia, 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi, 

Ratna Ayu 

Damayanti 

(2013) 

a.Variabel Dependen: 

Nilai Informasi 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

b.Variabel Independen: 

Pengendalian 

Intern 

mempunyai 

pengaruh 

positif terhadap 
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dan Pengendalian 

Intern Terhadap 

Nilai Informasi 

Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

(Studi Pada 

Pemerintah Daerah 

Kota Bandung) 

Pengaruh Kapasitas 

Sumber Daya Manusia, 

Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

keandalan 

pelaporan 

keuangan 

pemerintah 

daerah, 

sementara 

kapasitas 

sumber daya 

manusia dan 

pemanfaatan 

teknolgi 

informasi tidak 

berpengaruh. 

Sumber: Data diolah 

2.5 Kerangka Pemikiran  

Indonesia memasuki era pemerintahan daerah yang baru, perubahan yang cukup 

fundamental terjadi di dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan 

konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi dengan 

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini tentunya membawa perubahan juga terhadap 
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pengelola keuangan negara sehubungan dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengatur sendiri mengenai 

pengelolaan keuangan daerahnya.  

Pengelolaan anggaran daerah merupakan salah satu perhatian utama para 

pengambil keputusan di pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai perundang-

undangan dan produk hukum telah ditetapkan dan mengalami perbaikan atau 

penyempurnaan untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi 

berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, 

demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan, yang memiliki pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan 

keuangan daerah.  

Pengendalian Internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang 

dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau 

organisasi tertenu. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal merupakan kumpulan dari 

pengendalian internal yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan 

yang lainnya. Suatu sistem dapat mencapai tujuannya karena diantara unsur-unsur yang 

membentuknya saling terkait dan saling berhubungan satu sama lainnya, demikian halnya 

dengan pengendalian intern yang memadai haruslah terdiri dari komponen-komponen 

yang membentuk sistem tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, 

Pengendalian Internal memiliki 5 unsur pengendalian yaitu:  

1. Lingkungan Pengendalian  

2. Penilaian Risiko 

3. Kegiatan Pengendalian  
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4. Informasi dan Komunikasi 

5. Pemantauan 

Akuntabilitas menurut PP No. 71 Tahun 2010 merupakan 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara periodik. Sedangkan Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002) merupakan 

kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 

menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.  

 Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007) laporan keuangan merupakan “output dan 

hasil dari proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai 

salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan”. 

 Semakin berkembangnya pengelolaan keuangan di Indonesia, maka banyak terjadi 

perubahan pada perundangan-undangan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan 

dengan pengelolaan keuangan darah bukan hanya berdampak terhadap basis akuntansi 

yang digunakan maupun struktur APBD, akan tetapi juga berdampak terhadap teknis 

operasional penatausahan keuangan daerah. Perubahan itu sudah sampai pada teknik 

akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur 

pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi, pelaporan 

serta pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pengendalian dan sumber daya 

manusia yang berkompeten. 
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 Maka dalam pengelolaan keuangan yang baik, sebuah organisasi harus memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan 

akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di 

bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia 

yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. 

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan 

logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan 

ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 

2009). 

 Seperti yang dikatakan oleh Noor Fuad dan Gofur Ahmad (2009), kompetensi 

adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan aktivitas. Kemampuan itu merujuk 

pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, perilaku, keterampilan, maupun 

pengetahuan dengan kemampuan (level of proficiency) yang dapat berubah-ubah. 

Perubahan tersebut tergantung pada seberapa jauh keterampilan, perilaku dan 

pengetahuan tersebut diasah. Apabila seseorang sudah menguasai standar kompetensi 

hingga tingkatan yang tinggi secara terus menerus, ia sudah masuk ke dalam kategori 

orang yang berkomunikasi dalam bidang tersebut. 

 Sumber daya manusia memiliki peran yang penting bagi kesuksesan organisasi. 

Organisasi pemerintah maupun swasta menyadari bahwa unsur “manusia” yang memiliki 

keunggulan dalam bersaing akan membawa organisasi ke arah lebih maju. 

 Menurut Wiley (2002) alam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya 

manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam 
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usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Apabila 

pengendalian intern dilaksanakan dengan baik dan sumber daya manusia yang mengelola 

keuangan adalah orang-orang yang kompeten, laporan keuangan pemerintah daerah akan 

memiliki kualitas yang baik. 

 Salah satu indikator atas laporan keuangan yang baik adalah pelaporan keuangan. 

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa laporan keuangan dikatakan andal apabila 

informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 

kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 

Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan 

maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 

 Penelitian Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini sudah banyak 

dilalukan, seperti yang dilakukan oleh Ririn Gusrita (2012) yang menyebutkan bahwa 

sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangakan menurut Zuliarti (2012) 

menyebutkan dalam hasil penelitianya bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan 

pengendalian intern akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah dan kapasitas sumber daya manusia serta 

pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

 Selain itu, Ratna Ayu Damayanti (2013) juga menyebutkan bahwa pertama, 

Pengendalian Intern mempunyai pengaruh positif terhadap keandalan pelaporan 
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keuangan pemerintah daerah, sementara kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan 

teknologi informasi tidak berpengaruh. 

 Dari kerangka pemikiran di atas dapat ditarik sebuah paradigma penelitian secara 

sederhana, yang dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan:             Seacara Parsial 

            Secara Simultan 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia 

Keandalan  

Laporan Keuangan 
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Hipotesis  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan ke dalam hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

𝑯𝟏= Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap terhadap Keandalan Laporan 

Keuangan Daerah. 

𝑯𝟐= Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif tehadap Keandalan 

Laporan Keuangan Daerah. 

𝑯𝟑 = Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah. 

 

 


