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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Dalam sebuah organisasi di perlukan suatu sistem pengendalian untuk

megontrol aktivitas organisasi yang sedang dijalankan apakah sudah sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, salah satunya organisasi pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan

instansi pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari sistem pengendalian intern.

Untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern tersebut sudah dirancang dan

diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi

keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus.

Pimpinan instansi pemerintah melakukan pemantauan dengan cara melalui evaluasi

terpisah atas sistem pengendalian internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja

dan efektifitas sistem pengendalian intern serta cara meningkatnya. Pemantauan juga

berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan,

pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola (mismanagement).
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2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

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 Internal yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.”

Menurut COSO (2013:3) menyebutkan bahwa pengertian pengendalian intern

adalah sebagai berikut :

“Internal control is a process, affected by entitiy’s board of directors,
management and other personel, designed to provide reasonable assurance
regarding the achievement of objectives relating to operation, reporting and
compliance.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa pengendalian internal

adalah proses, dipengaruhi oleh dewan entitiy direksi, manajemen dan personel

lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian

tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan.

Menurut Susanto (2013:95) menyebutkan bahwa pengertian pengendalian

intern adalah sebagai berikut :

“Pengendalian intern adalah sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh
dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan
jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui
efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat
dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku."
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengendalian intern merupakan proses yang dipengaruhi kegiatan yang dilakukan

oleh manajemen, dewan komisaris, dan karyawan dalam memberikan jaminan bahwa

tujuan organisasi akan tercapai secara efektif dan efisien dengan tetap mentaati

peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2.1.1.2  Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO (2013:3) dalam framework terbarunya menyatakan

mengenai tujuan-tujuan pengendalian internal sebagai berikut :

“The Framework provides for three categories of objectives, which allow
organizations to focus on differing aspects of internal control:
1. Operations Objectives-These pertain to effectiveness and efficiency of the

entity’s operations, including operational and financial performance
goals, and safeguarding assets against loss.

2. Reporting Objectives-These pertain to internal and external financial and
non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness,
transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized
standard setters, or the entity’s policies.

3. Compliance Objectives-These pertain to adherence to laws and
regulations to which the entity is subject.”

Berdasarkan konsep COSO diatas, bahwa pengendalian internal ditujukan

untuk mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus

pada aspek pengendalian internal yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan

operasi, tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan ketaatan.
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai terhadap empat hal tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien

2. Keandalan pelaporan keuangan

3. Pengamanan asset negara

4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Menurut Arens et al (2011:198) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo

memaparkan tiga tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian

internal yang efektif, yaitu sebagai berikut :

1. Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor,

kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab

hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah

disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang

efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan

keuangan tersebut.

2. Efisiensi dan Efektifitas Operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya

secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan.
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Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi

keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaann untuk

keperluan pengambilan keputusan. Manajemen harus menguji efektifitas

pelaksanaan pengendalian. Tujuan penggunaan ini adalah untuk menentukan

apakah pengendalian telah berjalan seperti yang telah dirancang dan apakah

orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang

diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif.

3. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan

Organisasi-organisasi publik, non-publik, dan nirlaba diwajibkan menaati

berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak

langsung dengan akuntansi, seperti Undang-Undang perlindungan hukum dan

hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti

peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

2.1.1.3 Komponen Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO (2013:4) dalam Internal Control-Intergrated Framework

(ICIF) komponen pengendalian intern yaitu sebagai berikut :

“Internal control consists of five integrated components :
1. Control Environment
2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information and Communication
5. Monitoring Activities
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Komponen-komponen pengendalian intern diatas dijelaskan yaitu sebagai

berikut :

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen

pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur. COSO (2013:4)

dalam Internal Control-Intergrated Framework (ICIF) menjelaskan

mengenai komponen lingkungan pengendalian (control environment)

sebagai berikut:

“The control environment is the set of standards, processes, and structures
that provide the basis for carrying out internal control across the
organization. The board of directors and senior management establish the
tone at the top regarding the importance of internal control including
expected standards of conduct. Management reinforces expectations at the
various levels of the organization. The control  environment comprises the
integrity and ethical values of the organization; the parameters enabling the
board of directors to carry out its governance oversight responsibilities; the
organizational structure and assignment of authority and responsibility; the
process for attracting, developing, and retaining competent individuals; and
the rigor around performance measures, incentives, and rewards to drive
accountability for performance. The resulting control environment has a
pervasive impact on the overall system of internal control.”

Berdasarkan rumusan COSO diatas, bahwa lingkungan pengendalian

didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan

dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan

pengendalian terdiri dari integritas dan nilai etika organisasi; parameter-parameter

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya;

struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab; proses untuk menarik,
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mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; dan ketegasan

mengenai tolak ukur kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong

akuntabilitas kinerja. Selanjutnya COSO (2013:7) dalam Internal Control-Intergrated

Framework (ICIF) menjelaskan mengenai 5 (lima) prinsip yang harus ditegakkan

atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian, yaitu

sebagai berikut :

a. “The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical
values.

b. The board of directors demonstrates independence from management and of
exercises oversight the development and performance of internal control.

c. Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines,
and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit of objectives.

d. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and retain
competent individuals in alignment with objectives.

e. The organization holds individuals accountable for their internal control
responsibilities in the pursuit of objectives."

Memperhatikan rumusan COSO di atas, maka lingkungan pengendalian

dapat terwujud dengan baik apabila diterapkan 5 (lima) prinsip dalam pelaksanaan

pengendalian intern yaitu:

a. Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya

menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.

b. Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dalam

mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal.

c. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur,

jalurjalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam

mencapai tujuan.
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d. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan

mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan.

e. Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung

jawab pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan.

b. Penilaian Risiko (Risk Assesment)

Menurut COSO (2013:4) dalam Internal Control-Intergrated Framework

(ICIF) menjelaskan mengenai komponen penilaian risiko (risk assessment)

sebagai berikut :

“Risk is defined as the possibility that an event will occur and adversely affect
the achievement of objectives. Risk assessment involves a dynamic and
iterative process for identifying and assessing risks to the achievement of
objectives. Risks to the achievement of these objectives from across the entity
are considered relative to established risk tolerances. Thus, risk assessment
forms the basis for determining how risks will be managed. A precondition to
risk assessment is the establishment of objectives, linked at different levels of
the entity. Management specifies objectives within categories relating to
operations, reporting, and compliance with sufficient clarity to be able to
identify and analyze risks to those objectives. Management also considers the
suitability of the objectives for the entity. Risk assessment also requires
management to consider the impact of pos- sible changes in the external
environment and within its own business model that may render internal
control ineffective.”

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa penilaian risiko melibatkan

proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap

pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa

suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko

terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi

risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk dasar untuk
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menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi. Selanjutnya COSO

(2013:7) dalam Internal Control-Intergrated Framework (ICIF) menjelaskan

mengenai prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko yaitu sebagai berikut :

a. “The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the
identification and assessment of risks relating to objectives.

b. The organization identifies risks to the achievement of its objectives across the
entity and analyzes risks as a basis for determining how the risks should be
managed.

c. The organization considers the potential for fraud in assessing risks to the
achievement of objectives.

d. The organization identifies and assesses changes that could significantly
impact the system of internal control.”

Berdasarkan rumusan COSO diatas, bahwa ada 4 (empat) prinsip yang

mendukung penilaian risiko dalam organisasi yaitu sebagai berikut :

a. Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk

memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.

b. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh

entitas dan analisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko

harus dikelola.

c. Organisasi mempertimbangkan potensi penipuan dalam menilai risiko

terhadap pencapaian tujuan.

d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat

mempengaruhi sistem pengendalian internal.
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3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Menurut COSO (2013:5) dalam Internal Control-Intergrated Framework

(ICIF) menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian (control activities) yaitu sebagai

berikut:

“Control activities are the actions established through policies and
procedures that help ensure that management’s directives to mitigate risks to
the achievement of objectives are carried out. Control activities are
performed at all levels of the entity, at various stages within business
processes, and over the technology environment. They may be preventive or
detective in nature and may encompass a range of manual and automated
activities such as authorizations and approvals, verifications, reconciliations,
and business performance reviews. Segregation of duties is typically built into
the selection and development of control activities. Where segregation of
duties is not practical, management selects and develops alternative
controlactivitie.”

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa aktivitas pengendalian adalah

tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedurprosedur

yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko

terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua

tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan

teknologi. COSO (2013:7) dalam Internal Control-Intergrated Framework (ICIF)

menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas

pengendalian yaitu sebagai berikut :

a. “The organization selects and develops control activities that contribute to
the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable levels

b. The organization selects and develops general control activities over
technology to support the achievement of objectives.

c. The organization deploys control activities through policies that establish
what is expected and procedures that put policies into action.”
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Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 3 (tiga) prinsip yang

mendukung aktivitas pengendalian dalam organisasi yaitu sebagai berikut :

a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang

berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang

dapat diterima.

b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas

teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.

c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakankebijakan

yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang

menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Menurut COSO (2013:5) dalam Internal Control-Intergrated Framework

(ICIF) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi (information and

communication) dalam pengendalian internal yaitu sebagai berikut :

“Information is necessary for the entity to carry out internal control
responsibilities to support the achievement of its objectives. Management
obtains or generates and uses relevant and quality information from both
internal and external sources to support the functioning of other components
of internal control. Communication is the continual, iterative process of
providing, sharing, and obtaining necessary information. Internal
communication is the means by which information is disseminated throughout
the organization, flowing up, down, and across the entity. It enables personnel
to receive a clear message from senior management that control
responsibilities must be taken seriously. External communication is twofold: it
enables inbound communication of relevant external information, and it
provides information to external parties in response to requirements and
expectations.”



23

Sebagaimana yang dinyatakan oleh COSO di atas, bahwa informasi sangat

penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal

guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan

manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari

sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi

komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun

dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang

dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi

membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang

andal, relevan, dan tepat waktu.

Selanjutnya COSO (2013:7) dalam Internal Control-Intergrated Framework

(ICIF) menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung

komponen informasi dan komunikasi yaitu sebagai berikut :

a. “The organization obtains or generates and uses relevant, quality information
to support the functioning of internal control.

b. The organization internally communicates information, including objectives
and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning
of internal control.

c. The organization communicates with external parties regarding matters
affecting the functioning of internal control.”

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 3 (tiga) prinsip yang

mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal yaitu

sebagai berikut :
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a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang

berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.

b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan

dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung

fungsi pengendalian internal.

c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang

mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5. Aktivitas Pengawasan (Monitoring Actiivities)

Menurut COSO (2013:5) dalam Internal Control-Intergrated Framework

(ICIF) menjelaskan mengenai komponen aktivitas pengawasan (monitoring activities)

dalam pengendalian internal yaitu sebagai berikut :

“On going evaluations, separate evaluations, or some combination of the two
are used to ascertain whether each of the five components of internal control,
including controls to effect the principles within each component, is present
and functioning. Ongoing evaluations, built into business processes at
different levels of the entity, provide timely information. Separate evaluations,
conducted periodically, will vary in scope and frequency depending on
assessment of risks, effectiveness of ongoing evaluations, and other
management considerations. Findings are evaluated against criteria
established by regulators, recognized standard-setting bodies or management
and the board of directors, and deficiencies are communicated to
management and the board of directors as appropriate.”

Memperhatikan rumusan yang dikemukakan COSO di atas, bahwa aktivitas

pengawasan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang

sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk

memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal
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mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi

berkesinambungan (terus menerus) dibangun ke dalam proses bisnis pada tingkat

yang berbeda dari entitas guna menyajikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi

terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi

tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang sedang berlangsung, dan

pertimbangan manajemen lainnya.

Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat

kebijakan, lembaga- lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan

dewan direksi, dan kekurangan-kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada

manajemen dan dewan direksi. Kegiatan pengawasan meliputi proses penilaian

kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah

semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan

perubahan keadaan. Pengawasan seharusnya dilaksanakan oleh personal yang

semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun

pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, guna menentukan apakah

pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan

apakah pengendalian intern tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan

yang selalu dinamis.

Menurut COSO (2013:7) dalam Internal Control-Integrated Framework

(ICIF) selanjutnya menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang

mendukung komponen aktivitas pengawasan yaitu sebagai berikut :
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a. “The organization selects, develops, and performs ongoing and/ or separate
evaluations to ascertain whether the components of internal control are
present and functioning.

b. The organization evaluates and communicates internal control deficiencies in
a timely manner to those parties responsible for taking corrective action,
including senior management and the board of directors, as appropriate."

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 2 (dua) prinsip yang

mendukung komponen aktivitas pengawasan dalam pengendalian internal yaitu

sebagai berikut :

a. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan dan/ atau evaluasi

terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal ada dan

berfungsi.

b. Organisasi mengevaluasi dan berkomunikasi apabila ada kekurangan

pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang

bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen

senior dan dewan direksi, yang sesuai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa 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 Pengedalian Internal dalam lingkungan kerjanya.

Lingkungan pengendalian terdiri dari:
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a. Penegakan integritas dan nilai etika

b. Komitmen terhadap kompetensi

c. Kepemimpinan yang kondusif

d. Pembentukan struktur organisasi 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

2. Penilaian Risiko

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemeritah dan tujuan

instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman

pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko 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
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3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi pemerintahan 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 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 Pengendalian Intern serta transaksi dan

kejadian panjang

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.
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a. Informasi

b. Komunikasi

c. Bentuk dan sarana komunikasi

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem

pengendalian internal melalui :

a. Pemantauan berkelanjutan

b. Evaluasi terpisah

c. Penyelesaian audit

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI dilakukan :

a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi intansi

pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara

b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP

Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui:

a. Audit

b. Riviu

c. Evaluasi

d. Pemantauan

e. Kegiatan pengawasan lainnya
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2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mulyana (2010:96) menyebutkan bahwa pengertian kualitas adalah

sebagai berikut :

“Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar

ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.”

Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa

pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi

yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Menurut Mahmudi (2011:143) menyebutkan bahwa pengertian laporan

keuangan adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat

untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi

keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan

Menurut Rasdianto (2013:21) menyebutkan bahwa pengertian laporan

keuangan adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi
(keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah
yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi
oleh pihak-pihak yang memerlukannya.”
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan

keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dalam Rasdianto (2013:21) menyebutkan bahwa tujuan

laporan keuangan secara umum dan khusus adalah sebagai berikut :

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo
anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas
pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”.

“Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
dipercayakannya kepadanya”.

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan

laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang

berguna untuk mengambil keputusan.

2.1.2.3 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan

keuangan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

a. Masyarakat

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
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c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman

d. Pemerintah

2.1.2.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan

pokok terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisai Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai

anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-

LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut

berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber-sumber daya ekonomi,akuntabilitas dan ketaatan entitas

pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan¸informasi sebagai berikut:

1) Informasi mengenai sumber, alokasi dan pengguanaan sumber daya

ekonomi.

2) Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna

dalam mengevaluasi kinera pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas

penggunaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dimaksudkan untuk

memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan
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pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyaikan rincian lebih

lanut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran

lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

asset,kewaiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas

mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancer dan nonlancar serta

mengklasifikasikan kewaibannya menjadi kewaiban angka pendek dan angka

panjang. Apabila suatu entitas memiliki asset/barang yang akan digunakan

dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah

antara asset lancer dan non lancer dalam neraca maka akan mamberikan

informasi mengenai asset/barang yang akan digunakan dalam periode

akuntansi berikutnya (aser lancer) dan yang akan digunakan untuk keperluan

angka panjang (asset nonlancar).

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan

Laporan Operasional, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas

pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



34

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus

akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusun

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai

keterkaitan yang dapat dipertanggungawabkan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan

keuangan dengan basis akuntansi akrual waib menyusun laporan arus kas

untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen

laporan keuangan pokok. Tujuan pelaporan arus kas setara kas pemerintah

adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk

tujuan lainnna. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka

pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat

diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu,

suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa

atuh tempo tiga (3) bulan atau kurang dari tanggal perolehannna.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyaikan sekurang-kurangnya pos-pos

ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit Laporan

Operasional pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang lagsung

menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak
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kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebiakan akuntansi dan koreksi

kesalahan mendasar, misalnya sebagai berikut:

1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi padaperiode-

periode sebelumnya.

2) Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan

laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi

tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan

informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di

dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang

diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar.

2.1.2.5 Karateristik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai

berikut :

“Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi

sehingga dapat memenuhi tujuannya.”
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Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang

dikehendaki yaitu :

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. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 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.
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d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,

yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan.

2. 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 penyajiannya tidak dapat

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya

yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk

disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya

tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada

kebutuhan pihak tertentu.
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3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat  dilakukan

bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari

tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan  bila entitas

yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang

dimaksud.

2.1.2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan disajikan beberapa review penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian ini yaitu :
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Tabel 2.1

Review Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
1. Yudianti dan

Erawati (2009)

Pengaruh
sumber daya
manusia,
teknologi
informasi, dan
pengendalian
intern terhadap
kualitas laporan
keuangan

Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa
sumber daya
manusia, teknologi
informasi, dan
pengendalian intern
berpengaruh terhadap
kualitas laporan
keuangan pemerintah
daerah.

Variabel
independen
salah satunya sama
yaitu sumber daya
manusia. Sedangkan
variabel dependen
kualitas laporan
keuangan

Perbedaan dalam
penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya,
pada penelitian ini
menambahkan yaitu
kompetensi sumber daya
manusia sebagai variabel
independen dan sebagai
variabel moderating.

2. Sukmaningrum

(2012)

Analisis Faktor-
Faktor Yang
Mempengaruhi
Kualitas
Informasi
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
(Studi Empiris
pada
Pemerintahan
Kabupaten dan
Kota Semarang)

Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa
sistem pengendalian
intern
berpengaruh positif
signifikan terhadap
kualitas informasi
laporan keuangan
pemerintah daerah,
sedangkan
kompetensi sumber
daya manusia tidak
berpengaruh.
Faktor eksternal tidak
dapat digunakan
sebagai pemoderasi
hubungan antara
kompetensi sumber
daya manusia dan
sistem pengendalian
intern terhadap
kualitas informasi
laporan keuangan.
Faktor eksternal
berperan sebagai
variabel
bebas dan tidak
berpengaruh terhadap
kualitas informasi
laporan keuangan.

Beberapa variabel
yang digunakan sama
yaitu kompetensi
sumber daya
manusia, sistem
pengendalian intern,
dan kualitas laporan
keuangan.
Selain itu sama-sama
menggunakan
variabel moderating.

Perbedaan dalam
penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya,
pada penelitian ini
kompetensi sumber daya
manusia dan sistem
pengendalian intern
berfungsi sebagai
variabel moderating
dalam memoderasi
hubungan SAP terhadap
kualitas laporan
keuangan. Sedangkan
pada penelitian
sebelumnya yang
menjadi variabel
moderating yaitu faktor
eksternal dalam
memoderasi hubungan
komptensi sumbber daya
manusia dan sistem
pengendalian intern
terhadap kualitas laporan
keuangan.
Subjek penelitian ini
dilakuakan di Pemerintah
Kota Bandung,
sedangkan pada
penelitian sebelumnya
dilakukan di
Pemerintahan Kabupaten
dan Kota Semarang.

3. Armando Pengaruh
Sistem

Hasil penelitiannya
menunjukan bahwa

Beberapa variabel
yang digunakan sama

Perbedaan dalam
penelitian ini dengan
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(2013) Pengendalian
Intern dan
Pengawasan
Keuangan
Terhadap Nilai
Informasi
Laporan
Keuangan
(Studi Empiris
pada SKPD di
Kota Bukit
Tinggi)

semua faktor di atas
berpengaruh
signifikan positif
terhadap nilai
informasi laporan
keuangan pemerintah.
Artinya, jika sistem
pengendalian intern
pemerintah dan
pengawasan
keuangan daerah
semakin baik maka
nilai informasi dari
laporan keuangan
yang dihasilkan
pemerintah akan
semakin baik pula

yaitu sistem
pengendalian intern
dan nilai informasi
laporan keuangan.

penelitian sebelumnya,
pada penelitian ini sistem
pengendalian intern
berfungsi sebagai
variabel independen dan
moderator (quasi
moderator), sedangkan
pada penelitian
sebelumnya hanya
berfungsi sebagai
variabel independen.
Selain itu pada penelitian
ini menggunakan
variabel moderating,
namun pada penelitian
sebelumnya
menggunakan variabel
intervening. Subjek pada
penelitian ini dilakuakan
di Pemerintah Kota
Bandung, sedangkan
pada penelitian
sebelumnya dilakukan
pada SKPD di Kota
Bukit Tinggi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun

daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan

bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur  pemeritah berjalan

dengan baik (Badjuri dan Trihapsari, 2004). Otonomi daerah dilaksanakan sesuai

dengan landasan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22
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Tahun 1999) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1999), kedua landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak

dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah

membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara mengatur antara lain

pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan

keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan

akuntabilitias. Laporan keuangan sektor pubik merupakan komponen penting untuk

menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah

suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi

ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah

yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak

yang memerlukannya (Rasdianto, 2013:21).

Informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki

karateristik kualitatif. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang

menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau

manfaat yang disebutkan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang

berkualitas dibutuhkan sistem pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal adalah

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus

oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melaui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Laporan  keuangan  yang  memiliki  kualitas nilai informasi yang baik, tidak

terlepas dari penerapan sistem pengendalian internal, diharapkan upaya  perbaikan

kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah lebih dipacu agar kedepannya dapat

memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sebab laporan keuangan  yang

memperoleh opini wajar tanpa  pengecualian berarti laporan tersebut dapat dipercaya

sebagai alat pengambil keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Selain itu

penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu  kegiatan  yang

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi,

efektifitas, dan dapat mencegah kerugian negara (Udiyanti dkk, 2014). Berdasarkan

uraian di atas, maka untuk mempermudah dalam memahami peneliti bermaksud

menggambarkannya dalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai alur dari

pemikiran peneliti yaitu sebagai berikut :
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya

sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini

baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan

pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan

demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai  dari

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban, harus

dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sistem pengendalian

intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus-menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melaui kegiatan yang efektif dan efesien,

keandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan

prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan

Sistem Pengendalian
Internal

Pemerintah (X)

Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah

Daerah (Y)
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informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang

berlaku (Pradono, 2015).

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus

dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga

atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan

keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan

meningkatkan kepercayaan stakeholders (Sukmaningrum, 2012). Jadi semakin tinggi

pelaksanaan sistem pengendalian intern, maka semakin tinggi pula kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan urian di atas, maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Ho : Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah.

Ha : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah.
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