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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) dalam Masdupi (2005)

mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen (manajemen suatu

usaha) dan principal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu

kontrak dimana satu orang atau lebi (principal) memerintahkan orang lain (agen)

untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi wewenang kepada

agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas public sebagai

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung

jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah

(principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggung jawaban atas

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2)

pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam

organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori

keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen

mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,

maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-

wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan

para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu

hubungan keagenan (Faristina, 2011).
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Teori yang menjelaskan hubungan principal dan agen ini salah satunya berakar

pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori

principal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu,

kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak,

baik secara implisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan

bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh principal (dalam hal

ini terjadi pendelegasian wewenang). Lupia dan Mc Cubbins (2000) menyatakan

pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok orang (principal)

memilih orang atau kelompok lain (agent) untuk bertindak sesuai dengan

kepentingan principal (Halim dan Abdullah, 2010).

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan

merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang

Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang nomor 1 Tahun 2004, dan Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah, untuk menyusun

kebijakan akuntansi (Pasal 97 : Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi

pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi).

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal

15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 239 ayat (1)

menyatakan : Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang

kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar

akuntansi pemerintahan. (www.bandarlampung.BPK.go.id).

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan

pada suatu periode akuntansi yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan

kinerja perusahaan tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SPAP)

No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur
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mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu

entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan

untuk menunjukan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban

dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010).

Menurut Iman Mulyana (2010), Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan

standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui

pemeriksaan”. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat

pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud

seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

FASB dalam SFAC No. 1 menyebutkan bahwa “Pelaporan keuangan mencakup

tidak hanya laporan keuangan tetapi juga media pelaporan informasi lainnya, yang

berkaitan langsung atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh

sistem akuntansi yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang, laba

periodik dan lain-lain”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan

akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari

kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan

akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat

dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan

keuangan, karena kadang kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan

untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau

laporan lainnya yang merupakan pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih.

Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin

adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi akuntansi di setiap satuan

kerja.
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2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tujuan

umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan

ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan

pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas pemerintah.

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, ekuitas pemerintah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan umber

daya ekonomi.

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

5. Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan mendanai aktivitasnya

dan memenuhi kebutuhan kasnya.

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.2.2 Peranan Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan

keuangan pemerintah memiliki peranan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodic.
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2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas

pelaporan dalam periodic pelaporan sehinggan memudahkan fungsi perencanaan,

pengeolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas

pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

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. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah

pada periodic pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang di

alokasikan.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya

ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2.3 Penggunan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat beberapa

kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas

yaitu :

1. Masyarakat.

2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.

3. Pihak yang memberi atau berperan sebagai donasi, investasi, dan pinjaman.

4. Pemerintah.
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2.2.4 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pokok

terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

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

3. Neraca.

4. Laporan Operasional (LO).

5. Laporan Arus Kas (LAK).

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

2.2.5 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan

dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Beberapa laporan

keuangan pemerintah daerah 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. Informasi

yang relevan adalah:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan

pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu

pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa

lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan

berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap disajikan semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan.
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2. Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan keuangan

bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan

setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi

karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang

seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap

menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan

pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umummnya. Perbandingan dapat dilakukan

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila

suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya

perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna

dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
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pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang

dimaksud.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaaan

keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah

Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

Alasan dibuatnya laporan keuangan:

1. Internal

a. Alat pengendalian.

b. Evaluasi kinerja manajerial & organisasi

2. Eksternal

a. Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.

b. Dasar pengambilan keputusan

2.2.6 Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintah daerah. Undang-undnag Nomor 23 tahun 2014 pasal (1) ayat 2 dan 3,

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah

kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Fungsi pemerintah daerah menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan.
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2. Menjelaskan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki

hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana hubungan

tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan

sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah

pemerintah daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah adalah semua hak dan

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan. Pengelolaan

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan

keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, ada beberapa ruang

lingkup keuangan daerah meliputi :

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta

melakukan pinjaman.

b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan

membayar tagihan pihak ketiga.

c. Penerimaan daerah.

d. Pengeluaran daerah.

e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang dipisahkan pada perusahaan

daerah.

f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.
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Pengelolaan keuangan daerah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 meliputi :

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah.

a. Tertib

b. Taat pada peraturan perundang-undangan.

c. Efisien.

d. Ekonomis.

e. Efektif.

f. Transparan.

g. Bertanggung jawab.

h. Memperhatikan asas keadilan,kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah.

3. Struktur APBD.

4. Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.

5. Penyusunan dan penetapan APBD.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah

terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus;

3. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan factor penting dalam segala bidang pekerjaan,

terutama dalam bidang finansial yang berhubungan secara langsung dengan

pembuatan laporan keuangan, selain itu sumber daya manusia mempunyai peran

penting dalam kemajuan organisasi yang di tempati bekerja. Hal ini terjadi karena

pihak yang membuat dan menjalankan segala sistem peraturan atau pengendalian
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internal adalah sumber daya yang dimiliki organisasi berkompeten dan

menjalankan sesuai dengan ketentuan atau standar yang di terapkan maka tujuan

tersebut akan tercapai, selain itu kualitas dalam pelaporan keuangan juga dapat

dipercaya oleh pihak yang memeliki kepentingan.

Secara umum sumber daya manusia merupakan suatu aset yang dimiliki

pemerintah atau institusi yang bekerja dalam tempat tersebut, dan dapat

menunjang kea rah yang positif bagi institusi jika sumber daya manusia di latih

atau dikembangkan kemampuannya dalam hal tertentu karena sumber daya

manusia adalah yang memerankan segala peraturan atau ketentuan yang ada

sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan

memperhatikan aspek sebagai berikut :

a. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau

perbuatannnya yang di sengaja maupun tidak di sengaja. Tanggung jawab juga

berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

b. Pelatihan merupakan kegiatan yang di rancang untuk mengembangkan sumber

daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian, serta proses

belajar yang terencana. Ini berarti bahwa pelatihan dan dijadikan sebagai

sarana yang berfungsi untuk memperbaiki masalah kinerja organisasi, seperti

efektivitas, efisiensi, dan produktivitas.

c. Pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami, dijalani, dirasai, dan

ditanggung baik yang sudah lama ayau baru saja terjadi yang terpenting dan

pengalaman adalah hikmah atau pelajaran yang bias di ambil.

Di dalam pengelolaan keuangan daerah, SKPD harus mempunyai sumber daya

manusia yang berkualitas di dukung dengan adanya latar belakang pendidikan

akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang

keuangan tentunya. Sehingga dalam penerapan sistem akuntansi, sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas tersebut nantinya dirasa mampu memahami

logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah

biasanya dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak
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pada kekeliruan laporan keuangan yang di buat dan adanya ketidaksesuaian

laporan dengan standar yang telah di tetapkan oleh pemrintah. (Ihsanti, 2014).

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan

bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Widodo,

2001 dalam Kharis, 2010).

Dalam penelitian Arfianti (2011) 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.

2.3.1 Faktor–faktor yang mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya Manusia

Michael Zwell (dalam Wibowo, 2007) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa

factor yang mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu :

1. Keyakinan dan nilai-nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat

mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan

inovatif, mereka tidak akan berusaha berfikir tentang cara baru atau berbeda

dalam melakukan sesuatu.

2. Keterampilan

Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara di depan

umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, di praktikan, dan

diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik

dan umpan balik.
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3. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasikan

orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelsaikan masalah, dan sebagainya.

4. Karakteristik kepribadian

dalam kepribadian termasuk banyak factor yang di antaranya sulit untuk berubah.

Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kepribadian

dapat mempengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah kompetensi,

termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal,

kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun

hubungan.

2.3.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sisten

Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaran, peralatan dan

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisi transaksi sampai

dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

2.3.2.1 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan

bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah untuk mewujudkan

prinsip-prinsip dasar yang telah di tetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi

menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan akuntansi double

entry berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan.

2.3.2.2 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sistem

akuntansi keuangan daerah meliputi :

1. Sistem akuntansi PPKD
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Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan

pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer,

pembayaran, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan

laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian

pemerintah daerah.

2. Sistem akuntansi SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan

atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,

penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

2.3.2.3 Tahapan Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem

akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya sebagai

berikut :

1. Identifikasi prosedur

Tahap penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami

proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan

keuangan daerah.

2. Menentukan pihak terkait

Setelah prosedur teridentifikasi pihak yang terkait pada masing-masing prosedur

memiliki peran tersendiri agar dapat menghasilkan output yang diinginkan.

3. Menentukan dokumen terkait

Setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah

mengidentifikasi dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan

pihak-pihak pengguna dokumen tersebut.

4. Menentukan jurnal standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun dokumen menelaah SAP

dan kebijakan akuntansi.

5. Menuangkannya dalam langkah teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis.

Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan
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pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang di

perlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen yang

terkait.

2.3.2.4 Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi sebagai berikut :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari

pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan keuangan yang berkaitan dengan

penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan computer. Bukti transaksi yang

digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup :

a. Surat tanda bukti pembayaran.

b. Surat tanda setoran.

c. Bukti transfer.

d. Nota kredit bank

Bukti transaksi penerimaan kas dilengkapi dengan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah).

b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

c. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari

pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan keuangan yang berkaitan dengan

pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Prosedur

pengeluaran kas meliputi :

a. Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung.

b. Sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang

persediaan/tambahan uang persediaan.
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Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas

mencakup :

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

b. Nota debit bank.

c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

Bukti transaksi prosedur akuntansi pengeluaran kas dilengkapi dengan :

a. Surat Perintah Membayar (SPM).

b. Surat Penyediaan Dana (SPD).

c. Kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

3. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, dan

pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi penghapusan,

pemindahan tanda tangan, perubahan klarifikasi, dan penyusutan terhadap aset

tetap yang dikuasai. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi

aset berupa bukti memorial dilampiri dengan :

a. Berita acara penerimaan barang.

b. Surat keputusan penghapusan barang.

c. Surat keputusan mutasi barang.

d. Berita acara pemusnahan barang.

e. Berita acara serah terima barang.

f. Berita acara penilaian.

g. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,

pengikhtisaran, pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau

kejadian selain kas. Prosedur akuntansi selain kas mencakup :

a. Koreksi kesalahan pembukuan.

b. Penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan

pada akhir tahun.
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c. Reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap.

d. Reklasifikasi akibat koreksi yang di temukan di kemudian hari.

Bukti transaksi prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial dilampiri

dengan :

a. Berita acara penerimaan barang.

b. Surat keputusan penghapusan barang.

c. Surat keputusan mutasi barang.

d. Berita acara pemusnahan barang.

e. Berita acara serah terima barang.

f. Berita acara penilaian.

g. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

h. Sistem pencatatan.

2.3.3 Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang

SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(http://www.bpkp.go.id)

2.3.3.1 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan sistem pengendalian

intern pemerintah sebagai berikut :

a. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaran pemerintahan Negara.

b. Keandalan pelaporan keuangan.

c. Pengamanan aset Negara.

d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
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2.3.3.2 Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 juga dijelaskan bahwa unsur-unsur

pembentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) antara lain :

a. Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang

memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan

memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan

perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

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. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber

daya manusia;

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko.

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini

memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian

atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara

mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya

dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi

Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif,

menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor
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eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan

risiko. Sedangkan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari

risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah

dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Begitu pula dengan tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;

b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan

lainnya;

c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;

d. Mengandung unsur kriteria pengukuran;

e. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan

f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

c. Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko

serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa

tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini

menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan

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

dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi

Pemerintah, seperti:

a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

b. Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan;

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;



33

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

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan

kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi, dan

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan

keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan

menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan umpan balik. Dalam hal ini pimpinan Instansi

Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi

dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian

informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan

b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus

menerus.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian

intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan

berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan

reviu lainnya.

2.3.3.3 Pengawasan Intern atas Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Instansi

Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pengawasan intern

dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern

pemerintah melakukan pengawasan intern melalui :
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1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang

dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan standar audit,

untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan

keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi intansi pemerintah.

2. Reviu

Reviu adalah mengkaji ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa

kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,

atau norma yang telah di tetapkan.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu

kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah di tetapkan, dan

menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu

kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan pengawasan lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai

pengawasan, pendidikan, dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan

konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

2.3.3.4 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 aparat pengawasan intern

pemerintah terdiri dari :

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat

pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada

Presiden, BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

Negara yang meliputi : kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan kegiatan

kebendaharaan umum Negara.
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2. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga yang melakukan

pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan

funsi Negara/lembaga yang ditandai dengan anggaran pendapatan dan belanja

Negara.

3. Inspektorat Provinsi

Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada gubernur yang melakukan pengawasan

terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan funsi satuan

kerja perangkat daerah provinsi yang di tandai dengan anggaran pendapatan dan

belanja daerah provinsi.

4. Inspektorat Kabupaten/Kota

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota yang melakukan pengawasan

terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang

ditandai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

2.3.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Computer adalah suatu alat elektronik yang mempunyai kemampuan melakukan

berbagai tugas seperti menerima inpit, memproses input, menyimpan perintah dan

menyediakan ouput dalam bentuk informasi. Computer memiliki peran penting

dalam pembuatan laporan keuangan karena akan memudahkan sumber daya

manusia dalam melakukan tugas, melakukan pengolahan data transaksi keuangan

atau yang lain sesuai kebutuhan yang diinginkan. Selain itu dengan cara

komputerisasi dalam pembuatan laporan keuangan akan menghemat tenaga,

waktu dan biaya sehingga laporan keuangan tersebut dapat selesai dengan tepat

waktu.  Disamping itu perawatan computer juga perlu di perhatikan agar computer

yang digunakan selalu dalam kondisi yang baik sehinggan laporan keuangan di

buat secara maksimal.
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Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data,

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi, data

dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu

informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan

pribadi, bisnis, pemerintah dan merupakan informasi yang strategis untuk

pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat computer untuk

mengolah dan sistem jaringan untuk menghubungkan satu computer dengan

computer yang lainnsaya sesuai dengan kebutuhan dan teknologi komunikasi

digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Teknologi di pecah

menjadi dua aspek, kedua aspek tersebut mempunyai peran penting dalam

membantu sumber daya manusia melakukan pekerjaan. Pertama adalah hardware

atau perangkat keras dan kedua adalah software atau perangkat lunak.

Jaringan internet suatu jaringan computer yang satu dengan yang lain saling

berhubungan untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sebuah computer dalam

saru jaringan internet dapat berada di mana saja atau bahkan di seluruh Indonesia.

Sering juga internet di artikan sebagai jaringan computer di seluruh dunia yang

berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara,

gambar, video, dan teks.

Menurut Andriani (2010) menyatakan dalam pengelolaan keuangan daerah

diharapkan dapat menyediakan (APBD) dan informasi akuntansi yang akan

digunakan manajer public dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian

organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh sebab itu

dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (hardware dan software) untuk

menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat

waktu.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software)

untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi

komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer
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(mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan

(internet, internet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan

dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000 dalam Arfianti, 2011).

2.3.5 Peran Inspektorat Daerah / Internal Auditor

Internal audit adalah suatu kegiatan pengujian dan pemerikasaan atas laporan

keuangan, pada hal ini pihak yang melakukan adalah pihak independen dan

obyektif, artinya pihak tersebut tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan juga

tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga hasil dari audit tersebut dapat

diandalkan/dapat dipercaya oleh pengguna informasi.

Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,

manajemen dan personil lain entitas yang didisain untuk memberikan keyakinan

yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan: (a) efektivitas dan

efisiensi operasi (b) keandalan laporan keuangan dan (c) kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan yang berlaku.

Audit internal merupakan penilaian yang dilakukan dengan sistematis dan

obyektif dan dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang

berbeda dalam sebuah instansi atau organisasi untuk menentukan apakah :

a. Informasi keuangan maupun operasi dapat diandalkan .

b. Risiko dari organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisir.

c. Kriteria operasi telah dilakukan.

d. Sumber daya digunakan secara maksimal.

e. Tujuan organisasi atau instansi pemerintah telah dicapai

Pada pengawasan internal bab I, ketentuan umum pasal 1 ayat 7 bahwa

pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh

Inspektorat Daerah kepada lembaga/instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara

efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Bab III, kedudukan pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa Inspektorat
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Daerah merupakan Perangkat Kerja Daerah sebagai unsur pengawasan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bab VI, fungsi dan tugas pasal 6 ayat 1

menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program

pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan,

pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas. Bab VII, pasal 7 ayat 1 poin b

terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan, poin d

terwujudnya peningkatan akuntanbilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bab

VIII, ruang lingkup pengawasan intern pasal 8 ruang lingkup pengawasan

Inspektorat Daerah mencakup :

a. Audit/pemeriksaan regular atau berkala terhadap SKPD di lingkungan

pemerintah daerah.

b. Audit/pemeriksaan tematik terhadap SKPD di lingkunganpemerintah daerah.

c. Audit/pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa di lingkungan

pemerintah daerah.

d. Audit/pemeriksaaan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan

pemerintah daerah.

e. Audit/pemeriksaan terhadap lembaga keuangan mikro dan badan usaha milik.

f. Audit laporan keuangan di SKPD.

g. Audit kinerja SKPD.

h. Audit tujuan tertentu SKPD.

i. Review terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan pemerintah

daerah.

j. Evaluasi terhadap rencana strategi SKPD.

k. Mengordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas

pemeriksaan Inspektorat Daerahm, Inspektorat Provinsi, Badan pengawasan

keuangan dan pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian dan Badan

Pemeriksaan Keuangan.

l. Monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaran

pemerintah daerah.
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m. Pendampingan, asisten dan sosialisasi terhadap akuntanbilitas

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka terwujudnya good

governance.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia,

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern pemerintah,

pemanfaatan teknologi informasi, dan peran inspektorat daerah terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Telah dilakukan oleh beberapa peneliti

sebelumnya, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

N

o

Peneliti

(Tahun)

Variabel Hasil

1 Roviyantie

, Devi

(2012)

 Variable dependen :

Kualitas laporan keuangan.

 Variable independen :

Kompetensi sumber daya manusia, dan

penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah.

Kedua variable

independen berpengaruh

positif terhadap variable

dependen.

2 Angga

Dwi

Permadani

(2013)

 Variabel dependen :

Kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah.

 Variabel independen :

Penerapan sistem akuntansi keuangan

pemerintah daerah.

Sistem akuntansi

keuangan pemerintah

daerah berpengaruh

positif terhadap variabel

dependen.

3 Gery

Armando,

Ferawati

Fajrin

 Variabel dependen :

Nilai informasi laporan keuangan

pemerintah.

 Variabel independen :

Kedua variabel

independen berpengaruh

positif terhadap variabel

dependen.
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(2013) Sistem pengendalian intern pemerintah

dan pengawasan keuangan daerah.

4 Erma

Setiawati

& Sinta

Permata

Sari

(2014)

 Variabel dependen :

Kualitas laporan keuangan daerah.

 Variabel independen :

Sumber daya manusia, pemanfaatan

teknologi informasi, pengendalian

internal dan pemahaman akuntansi.

Ketiga variable

independen berpengaruh

positif terhadap variable

dependen.

5 Wati.

Kadek

Desiana,

Nyoman

Trisna

Herawati,

dan Ni

Kadek

Sinarwati.

(2014)`

 Variabel dependen :

Kualitas laporan keuangan daerah.

 Variabel independen :

Kompetensi sumber daya manusia,

penerapan sistem akuntansi pemerintah,

dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Ketiga variable

independen berpengaruh

positif terhadap variable

dependen.

6 Dian Irma

D (2014)

 Variabel dependen :

Kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah.

 Variabel independen :

Sistem informasi akuntansi keuangan,

peran internal audit, pemahaman

akuntansi.

Peran internal audit dan

pemahaman akuntansi

berpengaruh signifikan

terhadap variabel

dependen, sedangkan

pemanfaatan sistem

inforamsi akuntansi tidak

berpengaruh signifikan

terhadap variabel

dependen.
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7 Ni Putu

Ypogi

Merta

Maeka

Sari, I

Made

Pradana A

dan Edy

Sujana

(2014)

 Variabel dependen :

Kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah.

 Variabel independen :

Pemahaman standar akuntansi

pemerintah, sistem informasi akuntansi.

Kedua variabel

independen berpengaruh

positif terhadap variabel

dependen.

8 Desy Sefri

Yensi

(2014)

 Variabel dependen :

Kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah.

 Variabel independen :

Kompetensi sumber daya manusia,

penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah, dan sistem pengendalian intern.

Kedua variabel

independen berpengaruh

positif terhadap variabel

dependen.

9 As Syifa

Nurillah

(2014)

 Variabel dependen :

Kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah.

 Variabel independen :

Kompetensi sumber daya manusia,

penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah, pemanfaatan teknologi informasi,

dan sistem pengendalian intern

pemerintah.

Keempat variabel

independen berpengaruh

positif terhadap variabel

dependen.

1

0

Dewi

Andini,

Yusrawati

 Variabel dependen :

Kualitas laporan keuangan daerah.

 Variabel independen :

Kedua variable

independen berpengaruh

positif terhadap variable
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(2015) Kompetensi smber daya manusia dan

penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah.

dependen.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang pola hubungan antara variable-

variabel yang diteliti. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas,

kerangka pemikiran ini dapat ditunjukan pada Gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang dapat digunakan untuk

menghasilkan layanan professional dan economic rent. Karyawan dengan human

capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten

dan berkompetensi tinggi (Sutaryo, 2011).

Penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah  (X2)

Pengendalian Intern
Pemerintah (X3)

Kualitas Laporan
Keuangan

Pemerintahan
Daerah (Y)

Pemanfaatan Teknologi
Informasi (X4)

Kompetensi Sumber Daya
Manusia (X1)

Peran Inspektorat Daerah
(X5)
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Arfianti (2011) 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.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan Sertiawati & Sari (2014), Nurillah

dan Muid (2014), dan Yusrawati (2015) menunjukkan hasil bahwa kompetensi

sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

daerah. Oleh karena itu peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.6.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tujuan otonomi daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) merupakan salah satu alat yang bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan public serta kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa

keuangan daera harus dikelola dengan baik supaya hak dan kewajiban daerah

dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggaran, peralatan dan

elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisi transaksi sampai

dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.
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Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Budiman (2015) dan Nurillah (2014)

menyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh

karena itu peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh

Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.6.3 Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses

yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 2 menyatakan bahwa “untuk

mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektoif, efisien, transparan, dan

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

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Pada penelitian sebelumnya dilakukan Setiawati dan Sari (2014), Nurillah dan

Muid (2014), menghasilkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu peneliti menarik

hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengendalian Internal Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.6.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 56 pada tahun 2005 mengenai Sistem Informasi

Keuangan Daerah yaitu untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses
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pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik,

pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan

memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan

kemampuan pengelola keuangan daerah kepada pelayan public.

Menurut Andriani (2010) menyatakan dalam pengelolaan keuangan daerah

diharapkan dapat menyediakan (APBD) dan informasi akuntansi yang akan

digunakan manajer public dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian

organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh sebab itu

dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (hardware dan software) untuk

menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat

waktu.

Pada penelitian yang dilakukan andriani (2010), Setaiwati dan Sari (2014)

menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada

kualitas laporan keuagan pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti menarik

hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Terhadap

Kualitas Laporan Keuagan Pemerintah Daerah.

2.6.5 Peran Inspektorat Daerah/Internal Audit terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 58

Tahun 2005 Inspektorat daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur

pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, selain itu inspektorat daerah

mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan

fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan (Effendi, 2010).

Pada penelitian sebeblumnya dilakukan oleh Diani (2014) mengungkapkan bahwa

peran internal audit berpengaruh positif signifikan positif terhadap kualitas
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laporan keuangan pemerintah yang pada saat itu pengujian dilakukan pada kota

pariaman padang. Oleh karena itu peneliti menarik hipotesis sebagai berikut :

H5 : Peran Inspektorat Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


