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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keputusan 

Teori keputusan adalah teori mengenai cara manusia memililh pilihan 

diantara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang 

hendak diraih. Teori keputusan dibagi menjadi dua yaitu: (1) Teori Keputusan 

Normatif yaitu teori tentang bagaimana keputusan seharusnya dibuat berdasarkan 

prinsip rasionalitas, dan (2) Teori Keputusan Deskriptif yaitu teori tentang 

bagaimana keputusan secara faktual dibuat (Hansson dalam Prabowo, 2011). 

Keputusan tidaklah secara tiba-tiba terjadi, melainkan melalui beberapa 

tahapan proses. Condorcet membagi proses pembuatan keputusan menjadi tiga 

tahap antara lain: proses mengusulkan prinsip dasar bagi pengambilan keputusan, 

proses mengeliminasi pilihan-pilihan yang tersedia menjadi pilihan yang paling 

memungkinkan, serta proses pemilihan pilihan dan mengimplementasikan pilihan. 

Teori mengenai tahapan pembuatan keputusan berkembang menjadi dua golongan 

besar, yakni model pembuatan keputusan secara runtut (sequential models) dan 

model pembuatan keputusan secara tidak runtut (non sequential models). Model 

pembuatan keputusan secara runtut mengamsusikan bahwa tahapan pembuatan 

keputusan terjadi secara runtut dan linear, sedangkan model pembuatan keputusan 

tidak secara runtut mengamsusikan bahwa  tahapan pembuatan keputusan tidaklah 

terjadi secara linear tetapi sirkuler (Hansson dalam Prabowo, 2011).  
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Pada setiap pembuatan keputusan, seorang individu dapat bersifat terbuka 

maupun tertutup dalam menentukan pilihan keputusan. Seorang individu yang 

bersifat terbuka, tidak akan membatasi pilihan dan sering kali menambahkan 

pilihan baru diluar pilihan yang telah ada. Disisi lain seorang individu yang 

bersifat tertutup, tidak akan menambah pilihan yang telah ada. Dikehidupan nyata 

kemungkinan pilihan terbuka lebih sering terjadi (Hansson dalam Prabowo, 

2011). 

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan 

adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan pemerintah. Basis akuntansi merupakan prinsip-

prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian 

harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.Basis akuntansi pada umumnya ada 

2 (dua) yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis 

of accounting). 

Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui 

ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. 

Sedangkan akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana 

transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam 

laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan 

waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.  
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Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai 

dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi 

yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan 

pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan 

pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya 

sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas 

pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga 

memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam 

menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik 

atas sumber daya tersebut. 

 

2.2 Akuntansi Berbasis Akrual  

2.2.1 Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual  

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) 

menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim dan Kusufi 

dalam Sony (2016) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan 

pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut 

adalah tujuan manajerial dan pengawasan (Sony, 2016).  

Sedangkan menurut Harisson (2012: 133), Akuntansi Akrual adalah 

mencatat dampak dari transaksi bisnis ketika hal itu terjadi. Ketika perusahaan 

melaksanakan suatu jasa, melakukan penjualan, atau mengeluarkan beban,akuntan 

akan mencatat transaksi itu meskipun ia tidak menerima atau membayar kas. 
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Kemudian Darise dalam Angga, (2013) menyebutkan Akuntansi basis 

akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan pristiwa lainya pada 

saat transaksi dan pristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara 

kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan pristiwa-

peristiwa di catat dalam catat akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada 

periode terjadinya. 

Basis akrual mampu menghasilkan informasi yang lengkap dalam 

penyusunan laporan keuangan hingga dapat memenuhi tujuan pelaporan  yang 

tidak dapat di penuhi oleh basis kas. Tujuan tersebut adalah tujuan manajerial dan 

pengawasan. 

2.2.2 Kelebihan dan Kelemahan Akuntansi Akrual 

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual 

ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang 

lebih akurat. Menurut KSAP dalam Faradillah (2013), dalam wacana akuntansi, 

secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan 

informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi 

berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya 

perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Menurut Bastian (2010), 

keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut:  

Pertama, bahwa penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional 

berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis 

akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan 

diperoleh. Kedua, basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan. Perubahan 



 14 

harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis 

adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima. Ketiga, basis akrual dapat dijadikan 

sebagai alat ukur modal.  

Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara 

lain (Bastian, 2010: 120) 

1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan 

oleh individu yang mencatat. 

2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai 

historis dan inflasi. 

3. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan 

prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi 

menjadi lebih mahal. 

4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan. 

 

2.2.3 Pengukuran Variabel Akuntansi Akrual 

Pengukuran variabel Akuntansi Akrual menurut Natalia didalam 

penelitiannya terdapat 3 indikator diantaranya adalah : 

1. Pengakuan  

Indikator pengakuan terbagi lagi menjadi 3 elemen diantaranya 

adalah Pendapatan, Belanja, Beban. 

2. Pencatatan 

Indikator pencatatan terbagi lagi menjdi 2 elemen yaitu Kewajiban 

dan Aset 
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3. Pengukuran 

Indikator pengukuran mempunyai satu elemen yaitu adalah pengukuran 

dilakukan dengan nilai perolehan historis. 

 

2.3 Sistem Pengendalian Internal 

2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian internal adalah 

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

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

terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian 

terutama atas pengelolaan system informasi yang bertujuan untuk memastikan 

akurasi dan kelengkapan informasi.  

Pengendalian internal menurut Comitee of Sponsoring Organization 

(COSO: 1994) dalam Irawan (2016) Adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas dan efisiensi 

operasional entitas, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan 

peraturan yang berlaku. Definisi tersebut sama dengan definisi pengendalian 

intern pada PP nomor 8 tahun 2006 yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh 

manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam 

pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang undangan 

yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. 
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Sedangkan pengendalian internal menurut Romney dalam Irawan (2016) 

adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk mengamankan 

aset, menyediakan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki 

efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajemen 

yang telah ditetapkan. 

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan serta pertanggungjawaban 

kegiatan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan 

setiap unsur dari Sistem Pengendalian Internal. Untuk memenuhi keadaan yang 

terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus terhadap Sistem 

Pengendalian Intern. Cara Pimpinan Instansi Pemerintah mengetahui kinerja dan 

efektifitas Sistem Pengendalian Internal melalui evaluasi terpisah atas Sistem 

pengendalian Internalnya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan 

mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan 

salah-kelola (mismanagement). 

2.3.2 Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan  

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut:  

a) Lingkungan Pengendalian:  

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara 

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif 

untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya. 

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

2. Komitmen terhadap kompetensi  

3. Kepemimpinan yang kondusif 

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan  

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat  

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia 

7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif  

8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 

b) Penilaian risiko  

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan Instansi Pemeritah dapat 

menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, 

dengan berpedoman pada peratutan perundang-undangan. Penilaian resiko 

terdiri dari:  

1. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan  

2. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan  

3. Identifikasi risiko  

4. Analisis risiko  

5. Mengelola risiko selama perubahan  

c) Kegiatan Pengendalian 

Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas dan 
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fungsi yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian terdiri 

dari:  

1. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan 

2. Pembinaan sumber daya manusia 

3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 

4. Pengendalian fisik atas aset 

5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja 

6. Pemisahan fungsi 

7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 

8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 

9. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 

10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 

11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi 

dan kejadian penting. 

d) 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. 

1) Informasi  

2) Komunikasi  

3) Bentuk dan sarana komunikasi  
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e) Pemantauan  

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem 

Pengendalian Internal melalui:  

1) Pemantauan berkelanjutan  

2) Evaluasi terpisah  

3) Penyelesaian audit 

 

2.3.3 Tujuan Pengendalian Internal  

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan kayakinan yang 

memadai tentang:  

1) Kegiatan yang efektif dan efisien  

2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan  

3) Pengamanan aset negara  

4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan   

 Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

dirancang untug memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan 

telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini disebut 

pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas 

tersebut. Menurut Arens et. Al. (2008) yang dialih bahasakan oleh Herman 

Wibowo memaparkan tiga tujuan umum manajemen dalam merancang sistem 

pengendalian internal yang efektif, yaitu (Arens, 2008 : 370).  

1. Reliabilitas pelaporan keuangan (Reliability Of Financial Reporting). 

2. Efisiensi dan efektivitas operasi (Eficiency and Effectiveness Of 

Operations). 
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3. Ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan (Complience With Laws 

and Regulations). 

Manajemen merancang sistem pengendalian internal utuk mencapai ketiga 

tujuan tersebut. Fokus auditor, baik dalam audit atas laporan keuangan maupun 

audit atas pengendalian internal, trtuju pada pengendalian atas reabilitas pelaporan 

keuangan ditambah pengendalian atas operasi dan ketaatan pada hukum serta 

peraturan yang dapat secara material mempengaruhi pelaporan keuangan (Arens : 

2008 : 371) 

Kepastian yang layak adalah perusahaan harus mengembangkan 

pengendalian internal yang layak tetapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan 

telah disajikan secara wajar. Pengendalian internal dikendalikan oleh manajemen 

setelah mempertimbangkan biaya ataupun manfaat pengendalian itu.  

 

2.3.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal  

Menurut Mulyadi (2002:182) terdapat pihak-pihak yang bertanggung 

jawab atas pengendalian internal organisasi, diantaranya adalah:  

1. Manajemen 

2. Dewan Komisaris dan Komite Audit 

3. Auditor Intern 

4. Personel lain entitas 

5. Auditor Independen 

Pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengendalian internal organisasi 

dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a) Manajemen  

Manajemen bertanggungjawab untuk mengembangkan dan 

menyelenggarakan secara efektif pengendalian intern organisasinya. Direktur 

utama perusahaan bertanggungjawab untuk menciptakan atmosfer 

pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya  

pengendalian menjadi tumbuh diseluruh organisasi. 

b) Dewan Komisaris dan Komite Audit  

Dewan komisaris bertanggungjawab untuk menentukan apakah 

manajemen bertanggung jawab dalam mengembangkan dan 

menyelenggarakan pengendalian intern. 

c) Auditor Intern  

Auditor intern bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi 

memadai atau tidaknya pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi 

peningkatannya.  

d) Personel lain entitas  

Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan 

informasi atau yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh 

pengendalian intern harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.  

e) Auditor independen  

Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, 

auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian intern kliennya, sehingga 

ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, 
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komite audit, atau dewan komisaris. Berdasarkan temuan auditor tersebut, 

manajemen dapat melakukan peningkatan pengendalian intern entitas. 

Arens menjelaskan tanggung jawab atas pengendalian internal berbeda 

antara manajemen dan auditor. Manajemen bertanggug jawab untuk menetapkan 

dan menyelenggarakan untuk pelaporan secara terbuka tentang keefektivan 

pelaksanaan pengendalian tersebut. Sebaliknya, tanggung jawab auditor 

mencakup memahami dan menguji pengendalian atas pelaporan keuangan. 

Auditor juga diwajibkan untuk menerbitkan laporan audit tentang penilaian 

manajemen atas pengendalian internalnya. Manajemen bukan auditor, yang harus 

menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Konsep ini 

konsisisten dengan persyratan bahwa manajemnen ,bukan auditor, yang 

bertanggung jawab atas penyusunanan laporan keuangan sesuai dengan GAAP. 

Ada dua konsep utaa yang melandasi perancangan dan implementasi 

pengendalian internal, kepastian yang layak, dan keterbatasan inheren (Arens : 

2008 : 371). 

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para 

inverstor, 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-

psrinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif 

atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan 

tersebut.  
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Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya 

secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. 

Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi 

keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk 

keperluan pengambilan keputusan. Manajemen harus menguji efektifitas 

pelaksanaan pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian sudah berjalan 

seperti yang sudah dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki 

kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian 

secara efektif. 

2.3.5 Pengukuran Variabel Sistem Pengendalian Internal 

 Pengukuran variabel Sistem Pengendalian Internal menurut Natalia 

didalam penelitiannya ada 5 indikator diantaranya adalah : 

1. Lingkungan pengendalian 

Lingkungan pengendalian terbagi lagi menjadi beberapa elemen 

yaitu penegakan integritas nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, 

kepemimpinan yang kondusif, memiliki struktur organisasi, pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan 

kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, perwujudan peran aparat 

pengawasan intern yang aktif, dan hubungan kerj yang baik dengan 

instansi pemerintah terkait.  

2. Penilaian Resiko 

Penilaian resiko mempunyai elemen yaitu identifikasi resiko, dan 

analisis resiko. 
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3. Aktivitas pengendalian 

Elemen dari aktivitas pengendalian diantaranya adalah reviu atas 

kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, Pembinan SDM, 

Pengendalian atas  pengelolaan sistem  informasi, Pengendalian fisik  atas 

asset, Penetapan dan  reviu atas indikator  dan ukuran kinerja, Pemisahan 

fungsi, Otorisasi atas  transaksi dankejadian yang  penting, Pencatatan 

yang  akurat dan tepat  waktu atas  transaksi dan  kejadian, Pembatasan 

akses  atas sumber daya  dan pencatatannya, akuntabilitas  terhadap 

sumber  daya dan  pencatatannya, dokumentasi yang baik atas sistem 

pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. 

4. Informasi dan Komunikasi 

Elemen dari informasi dan komunikasi adalah menyediakan dan 

memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, 

mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. 

5. Pemantauan  

Elemen dari pemantauan adalah evaluasi terpisah dapat dilakukan 

oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah 

serta menggunakan daftar uji intern. 

 

2.4 Kualitas Laporan Keuangan 

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi 

yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang 
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memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan 

perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun).  

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007):  

“Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai 

cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan”. 

 

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum 

pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus 

pemakainya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas 

pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun 

untuk kebutuhan khusus.  (Angga.2013) 

2.4.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerinth Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan 

pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun 

politik dengan cara:  

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber 

daya keuangan.  

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.  
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3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 

dicapai.  

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.  

5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan 

pajak dan pinjaman.  

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.  

 

2.4.3 Karakteristik laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif (kualitas) merupakan suatu ciri khas yang membuat 

informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya.  Berikut adalah 

karakteristik laporan keuangan dilihat dari segi kualitas berdasarkan Panduan 

Standar Akuntansi (PSAK 2012): 

1) Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakainya. Pemakai 

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi 

dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan 

ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang 

http://ikumpul.blogspot.com/2013/05/paradigma-asas-dan-karakteristik.html
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seharusnya dimasukkan di dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan 

hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk 

dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 

2) Relevan 

Agar laporan keuangan bermanfaat, informasi di dalamnya harus 

relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan 

keputusan. Informasi di dalam laporan keuangan memilki kualitas relavan 

jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 

menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 

Informasi posisi keuangamn dan kinerja dimasa lalu sering kali 

digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja 

masa depan dan hal-hal lain yag langsug menarik perhatian pemakai, seperti: 

pembayaran difiden dan upah, pergerakan harga skurietas, dan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. 

Untuk memiliki nilai pridiktif, informasi tidak perlu harus dalam 

bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan 

untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan penampilan informasi 

tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan 

laba rugi dapat di tingkatkan apabila pos-pos penghasilan atau beban yang 

tidak biasa, abnormal, dan jarang terjadi di ungkapkan secara terpisah. 
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3) Keandalan 

Supaya laporan keuangan bermanfaat, informasi juga harus handal 

(reliable). Informasi memilki kualitas yang handal jika bebas dari pengertian 

yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dihandalkan pemakainya 

sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang 

seharusnya disajikan secara wajar diharapkan dapat di sajikan. 

4) Penyajian Jujur 

Informasi keuangan di laporan keuangan pada umumnya tidak luput 

dari resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari pada apa yang 

seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena kesenjangan 

untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam 

mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa lainnya yang dilaporkan, atau 

dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai 

dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. 

5) Dapat diperbandingkan 

Laporan keuangan yang berkualitas diharapkan dapat 

diperbandingkan, baik dengan periode sebelumnya maupun entitas lainnya. 

2.4.4 Pengukuran Variabel Kualitas Laporan Keuangan 

Pengukuran variabel kualitas laporan keuangan menurut Natalia 

didalam penelitiannya ada 4 indikator diantaranya adalah : 

1. Dapat dipahami 

Elemen dari indikator ini adalah menggunakan istilah yang dapat 

dipahami. 
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2. Relevan  

Elemen dari indikator ini adalah manfaaat umpan balik dan 

manfaat prediktif (peramalan) 

3. Keterandalan  

Elemen dari indikator ini adalah penyajian yang jujur, dan dapat 

diverifikasi. 

4. Dapat diperbandingkan 

Elemen dari indikator ini adalah konsistensi penerapan.   

 

2.5 Pandangan Islam Terhadap Akuntansi Basis Akrual dan 

Pengendalian Internal 

 

Sebagaimana yang telah dijelaskan Dalam surah al-baqarah ayat 282 Allah 

SWT berfirman: 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak 

ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada 

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

 

Dari ayat diatas bisa di simpulkan bahwa dalam melaukan pencatatan 

hendaknya dengan benar dan jujur  untuk melakukan pencatatan. Ini berhubungan 

dengan akuntansi akrual yang mana dalam definisi akuntansi akrual yaitu mencatat 

transaksi bisnis ketika hal itu terjadi,atau ketika perusahan melakukan suatu jasa, 
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melaukan penjualan, atau mengeluarkan beban, akuntan akan mencatat transaksi 

itu meskipun ia tidak menerima atau membayar kas. 

 

2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

No 

Penelitian/ 

Sampel/ Metode 

Analisis data/ 

Sumber 

Judul Penelitian/ 

Variabel Penelitian 
Hasil Penelittian 

Persamaan 

/Perbedaan 

1 Ririz Setiawati 

Kusuma (2013)  

 

- sampel pegawai 

bagian akuntansi di 

SKPD Jember 

- metode analisis 

kualitatif 

- sumber Skripsi 

 

 

Analisis Kesiapan 

Pemerintah dalam 

Menerapkan Standar 

Akuntansi 

Pemerintah  

Berbasis Akrual 

(Kasus Pada 

Pemerintah 

Kabupaten Jember) 

 

 Variabel Y standar 

akuntansi pemerintah 

yang berbasis akrual 

 

Variabel X kesiapan 

pemerintah 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Jember dilihat 

dari parameter 

integritas adalah 

kategori siap dan 

untuk kesiapan 

SDM, kesiapan 

sistem informasi 

dan sarana 

prasarana adalah 

kategori cukup 

siap. Kendala 

dalam 

implementasi PP 

No 71 Tahun 

2010, tentang 

Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) 

antara lain, 

sampai saat ini 

penyusunan 

LKPD masih 

dilakukan secara 

manual (excel) 

belum ada 

perangkat lunak 

khusus, jumlah 

SDM pelaksana 

secara kuantitas 

masih belum 

cukup, kurangnya 

Bintek atau 

pelatihan, 

kurangnya 

sosialisasi, sarana 

Persamaan: 

 -penelitia di 

pemerintah daerah 

-tentang akuntansi 

akrual 

 

Perbedaan: 

-Lokasi penelitian 

-metode analisis 

-rumussan masalah 
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No 

Penelitian/ 

Sampel/ Metode 

Analisis data/ 

Sumber 

Judul Penelitian/ 

Variabel Penelitian 
Hasil Penelittian 

Persamaan 

/Perbedaan 

dan prasarana 

sudah ada namun 

masih belum 

mencukupi.  

2 Andi Faradillah 

(2013) 

 

-Sampelnya  kepala 

bagian keuangan 

dan pegawai pada 

SKPKD dan SKPD 

Kota Makassar. 

 

-Metode kualitatif 

- Sumber Skripsi 

Analisis Kesiapan 

Pemerintah Daerah 

dalam Menerapkan 

Standar Akuntansi 

Pemerintahan 

(Peraturan 

Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010) 

 

Variabel Y Standar 

akuntansi pemerintah 

(PP N0.71 Th 2010) 

 

Variabel X Kesiapan 

Pemerintah 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kesiapan 

pemerintah Kota 

Makassar dalam 

implementasi 

standar akuntansi 

pemerintahan 

(SAP) berbasis 

akrual merupakan 

refleksi dari suatu 

formalitas.Hal 

tersebut didukung 

dengan adanya 

peraturan 

pemerintah yang 

mewajibkan untuk 

semua pemerintah 

daerah termasuk 

pemerintah Kota 

Makassar dalam 

menerapkan SAP 

berbasis akrual. 

Kompleksitas 

laporan keuangan 

menjadi faktor 

utama dalam 

sikap resisten 

pengelola 

keuangan 

pemerintah Kota 

Makassar dalam 

implementasi 

SAP  berbasis  

akrual. 

Sedangkan, dari 

sisi budaya 

organisasi, 

pemerintah Kota 

Makassar 

Persamaan: 

-penelitian di 

pemerintah daerah 

-Tentang Akuntansi 

Akrual 

 

Perbedaan: 

-Lokasi penelitian 

-metode analisis 

-rumussan masalah 
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No 

Penelitian/ 

Sampel/ Metode 

Analisis data/ 

Sumber 

Judul Penelitian/ 

Variabel Penelitian 
Hasil Penelittian 

Persamaan 

/Perbedaan 

diwajibkan 

menerapkan 

standar akuntansi 

pemerintahan 

berbasis akrual. 

3 Muhamad Indra 

Yudha Kusuma 

(2013) 

 

- Sampel Kuasa 

Pengguna 

Anggaran (KPA) 

dari masing-masing 

satuan kerja di 

KPPN Semarang I 

 

- Metode Analisis 

nya Kuantitatif 

 

- Sumber Skripsi 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Tingkat Penerapan 

Akuntansi Akrual 

Pada Pemerintah. 

 

Variabel Y Tingkat 

Penerapan Akuntansi 

Akrual sesuai Standar 

Akuntansi 

Pemerintah. 

 

Variabel X: 

-Tingkat pendidikan 

Staf Keuangan (X1) 

-Pelatihan Staf 

Keuangan (X2) 

-Kualitas Teknologi 

Informasi (X3) 

-Dukungan 

Konsultan (X4) 

-Pengalaman 

menjalankan Basis 

Kas menuju Akrual 

(X5) 

-Latar belakang 

pendidikan pimpinan 

(X6) 

-Ukuran Satuan Kerja 

(X7) 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa tingkat 

penerapan 

akuntansi 

akrual pada 

pemerintah masih 

sangat rendah. 

Secara khusus 

tingkat penerapan 

akuntansi akrual 

dipengaruhi 

secara signifikan 

oleh pelatihan staf 

keuangan. 

 

 

Persamaan: 

-Tentang akuntansi 

akrual 

-metode analisis 

-dpenelitian di 

pemerintahan 

 

Perbedaan: 

-Lokasi Penelitian 

- 

4 Tetiyanti Bilondatu 

(2015) 

Pengaruh tingkat 

pemahaman dan 

pelatihan aparatur 

pemerintah daerah 

terhadap penerapan 

standar Akuntansi 

pemerintahan (sap) 

berbasis akrual 

Dalam pengelolaan 

Berdasarkan 

pengujian 

hipotesis kedua 

ditemukan bahwa 

Pelatihan 

Aparatur 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
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No 

Penelitian/ 

Sampel/ Metode 

Analisis data/ 

Sumber 

Judul Penelitian/ 

Variabel Penelitian 
Hasil Penelittian 

Persamaan 

/Perbedaan 

keuangan daerah Penerapan SAP 

Berbasis Akrual 

dalam 

pengelolaan 

keuangan daerah. 

Hal ini juga 

didukung oleh 

pengujian hasil 

test sebelum dan 

setelah aparatur 

mengikuti 

pelatihan SAP 

berbasis akrual 

tahun 2015. 

 

5 Dianne Natalia 

Christanti 

(2013) 

 

- Sampel Karyawan 

di Biro Keuangan 

Setda Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat  

- Metode Analisis 

Kuantitafif 

- Sumber Skripsi 

Pengaruh akuntansi 

berbasis akrual dan 

sistem pengendalian 

intern terhadap  

kualitas laporan 

keuangan (Survey 

Pada Biro Keuangan 

Setda Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat) 

 

Variabel X 

-Akuntansi Akrual   

-Sistem Pengendalian 

Intern 

 

Variabel Y 

-Kualitas Laporan 

Keuangan 

menunjukkan 

adanya hubungan 

yang searah 

antara akuntansi 

berbasis akrual 

dengan kualitas 

laporan keuangan 

sehingga di 

pemerintah 

Provinsi Jawa 

Barat harus segera 

menerapkan 

Akuntansi 

Berbasis Akrual 

untuk 

meningkatkan 

kualitas laporan 

keuangan agar 

dapat mendukung 

peraturan yang 

sudah ada. 

 

Persamaan: 

-penelitian di 

pemerintahan 

- Metode Analisis 

data 

Perbedaan: 

Lokasi penelitian 

6 Tuti Herawati  

(2014) 

 

- Sampel Sebanyak 

31 OPD di Cianjur 

- Metode Analisis 

Kuantitatif 

- Sumber jurnal 

STAR -Study & 

Accounting 

Research Vol XI, 

No. 1 – 2014 

Pengaruh Sistem 

Pengendalian Intern 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

(survei pada 

organisasi perangkat 

daerah pemda 

cianjur) 

 

Variabel X 

- Lingkungan hidup 

(X1) 

Sistem 

pengendalian 

intern 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

pemerintah 

daerah. 

 

Persamaan: 

-Objek Penelitian 

-Data Analisis 

 

Perbedaan: 

-Lokasi Penelitian 
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No 

Penelitian/ 

Sampel/ Metode 

Analisis data/ 

Sumber 

Judul Penelitian/ 

Variabel Penelitian 
Hasil Penelittian 

Persamaan 

/Perbedaan 

-Penilaian resiko 

(X2) 

-Kegiatan 

Pengendalian (X3) 

-Informasi dan 

Komunikasi (X4) 

-Pemantauan (X5) 

 

Variabel Y 

-Kualitas laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

7 Siti Soimah (2014) 

 

- Sampel: Bagian 

pengelola 

Keuangan di 28 

SKPD Kabupaten 

Bengkulu Utara.  

- Analisis Data : 

Metode statistik 

analisis regresi 

berganda. 

- Sumber : Skripsi 

Pengaruh Kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia, 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

dan Sistem 

pengendalian Intern 

Pemerintah terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Pemerintah daerah 

Kabupaten Bengkulu 

Utara. 

 

Variabel : 

X1 : Kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia. 

X2 : Pemanfaatan 

Teknologi Informasi. 

X3 : Sistem 

Pengendalian Intern 

Pemerintah. 

Y : Kualitas Laporan 

Keuangan 

Menunjukkan 

bahwa kapasitas 

sumber daya 

manusia, 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dan 

sistem 

pengendalian 

intern pemerintah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten 

Bengkulu Utara. 

Persamaan: 

- Objek Penelitian 

- Analisis Data 

 

Perbedaan: 

- Lokasi Penelitian 

 

 

2.7 Hipotesis Dan Pengembangan Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2013 : 213) mengungkapkan bahwa pengertian 

hipotesis adalah “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
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masalah penelitian, oleh  karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan”.  

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat 

sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul dan harus diuji secara empiris. Maka berdasarkan landasan teori dan 

kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, 

maka hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

2.7.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

 

Darise dalam Angga (2013), menyebutkan Akuntansi basis akrual adalah 

dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan pristiwa lainya pada saat transaksi 

dan pristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan pristiwa-peristiwa di catat 

dalam catat akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. 

Basis akrual mampu menghasilkan informasi yang lengkap dalam penyusunan 

laporan keuangan hingga dapat memenuhi tujuan pelaporan  yang tidak dapat di 

penuhi oleh basis kas. Tujuan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. 

Menurut standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam Natalia menyatakan 

bahwa “Akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang bisa 

dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan. Menyajikan informasi keuangan 

secara lebih akurat dan lengkap sehingga dapat meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas”. 

Penelitian Natalia (2013) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang 

searah antara akuntansi berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan 
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sehingga di pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera menerapkan Akuntansi 

Berbasis Akrual untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat 

mendukung peraturan yang sudah ada. 

Penelitian Yunita (2015) Menunjukkan bahwa Hasil pengujian hipotesis 

pertama membuktikan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

Kota Dumai. 

Penelitian Triwardana (2017) menunjukkan bahwa Hasil uji hipotesis 

pertama menunjukan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa 

aparatur pemerintah yang menerapkan standar akuntansi pemerintah akan 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

H1:  “Penerapan akuntansi akrual berpengaruh signifikan terhadap 

Kualitas laporan keuangan”. 

 

2.7.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

 

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian internal adalah 

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

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

terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian 

terutama atas pengelolaan system informasi yang bertujuan untuk memastikan 

akurasi dan kelengkapan informasi.Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan 
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tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan Instansi Pemerintah, pimpinan Instansi 

Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern. 

Menurut Mahmudi dalam Natalia (2013) menyatakan bahwa “Untuk 

menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan 

tahaptahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah 

daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian 

intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya 

sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah”. 

Penelitian Herawati (2014) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian 

intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Penelitian Fajrin (2014) Menunjukkan bahwa Pengaruh sistem 

pengendalian intern pemerintah dalam pengujian hipotesis adalah signifikan 

positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah di Kabupaten 

Padang Pariaman.   

Penelitian Kiranayanti (2016) menunjukkan bahwa  Sistem Pengendalian 

Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah 

dengan koefisien variabel Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelitian ini 

menunjukkan semakin tinggi penerapan Sistem Pengendalian Intern, maka 

semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. 

Penelitian Yunita (2015) Menunjukkan bahwa  Hasil pengujian hipotesis 

kedua membuktikan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intenal berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai. 
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Penelitian Natalia (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan 

dengan Koefisien regresi untuk variabel bebas sistem pengenlian intern bernilai 

positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara sistem pengendalian 

intern dengan kualitas laporan keuangan.   

H2: “Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap 

Kualitas laporan keuangan”. 

 

2.7.3 Pengaruh Penerapan Akuntansi Akrual dan Sistem Pengendalian 

Internal Terhadap Kualitas laporan keuangan. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menganggap bahwa 2 variabel utama yang 

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah penerapan akuntansi 

akrual dan sistem pengendalian internal. Ada kemungkinan bahwa kedua variabel 

tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah 

Daerah Kabupaten Rokan Hilir secara bersama-sama. Dengan demikian hipotesis 

yang diajukan adalah: 

H3: Penerapan akuntansi akrual dan sistem pengendalian internal 

berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan. 

 

2.8 Kerangka Konseptual 

VARIABEL INDEPENDEN       

            VARIABEL DEPENDEN 

          

 

 

             

  

 

Penerapan Akuntansi Akrual 

(X1) 

Kualitas Laporan 
Keuangan (Y) Sistem Pengendalian 

Internal(X2) 

H3 

H2 

H1 


