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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan teori utama (grand theory) atas pemanfaatan 

jasa auditor internal. Teori keagenan di kembangkan oleh Jensen & 

Meckling (1976) mendefenisikan bahwa hubungan keagenan sebagai sebuah 

kontrak di mana satu lebih (prinsipal) menyewa orang lain (agent) untuk 

melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan 

mendelegasikan beberapa wewenang decision making kepada agen.Teori ini 

menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik 

selaku principal. Principal ingin mengetahui segala informasi termasuk 

aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam 

perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggung 

jawaban pada agen (manajemen).  

2.1.2 Teori Pensinyalan (Signaling Theory) 

Menurut Jama’an (2008) Teori Pensinyalan (Signaling Theory) 

mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau 

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan lebih baik dan 

mengalami kemajuan dari pada waktu sebelumnya. Menurut Immaculatta 
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(2006) kualitas keputusan investor dipengaruhi oleh kualitas informasi yang 

diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan. Kualitas informasi 

tersebut bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi yang timbul ketika 

manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan 

dimasa mendatang dibanding pihak eksternal perusahaan. Informasi tentang 

perkembangan dan kemajuan perusahaan  yang dipublikasikan diharapkan 

dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan tersebut dan 

menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan resiko yang 

dimiliki. (Dlm jurnal Neco Fransiska,dkk:2015). 

2.1.3 Pengertian Audit 

Menurut American Accounting Association Committee dalam Basic 

Auditing Concepts bahwa Audit  adalah suatu proses sistematis yang secara 

objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan 

pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat 

kesesuaian antara pernyataan tersebut dan  kriteria yang telah ditetapkan 

serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.(M.Guy,2001:5) 

2.1.4 Pengertian Auditing 

Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara ebjektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetaapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 



20 

 

ditetapkan, serta penyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan (Mulyadi,1998:7) 

2.1.5 Auditor Eksternal 

Menurut Mulyana (2002) Eksternal auditor adalah profesi audit yang 

melakukan audit atas laporan keuangan dari perusahaan, pemerintah, 

individu atau organisasi lainnya. Eksternal auditor merupakan anggota 

kantor akuntan publik yang memberikan jasa klien. Profesi akuntan publik 

menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat yang dapat 

digolongkan menjadi tiga kelompok : jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa 

nonassurance (Shabrina Rahutami Nur Amalia:2014) 

Peran utama eksternal auditor adalah untuk memberikan pendapat 

apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Secara normal, 

eksternal auditor mereview prosedur pengendalian teknologi informasi saat 

menilai pengendalian internal keseluruhan. Eksternal auditor ini mempunyai 

independensi dari perusahaan yang diaudit (Rizqiasih, 2010). Eksternal 

auditor bertanggung jawab atas opini terhadap pemeriksaan Laporan 

Keuangan dan Laporan Manajemen lainnya yang dipersiapkan Direksi, yang 

menjadi dasar bagi stakeholders dalam menilai kondisi perusahaan. 

Menurut Valery (2011:34) Beberapa eksternal auditor  yang umumnya 

berinteraksi dengan perusahaan lain: 

1. Akuntan Publik (punlic Accountant)  yang berdasarkan kontrak dengan 

perusahaan melakukan pemeriksaan dengan laporan keuangan tahunan 

(per tanggal Cut-Off tertentu yang diminta oleh perusahaan).  
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2. Pemeriksaan dari instansi pemerintahan tertentu sesuai kewenangan 

yang dilindungi oleh undang-undang,. 

3. Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi yang ingin dimiliki oleh 

perusahaan.  

Dari ketiga contoh Eksternal Auditor tersebut, dapat dilihat perbedaannya 

menyangkut: 

1. Luas variasi lingkup dan objek pengawasan terhadap keseluruhan 

institusi bisnis. 

2. Kedalaman penelusuran masalah dan kisaran (range) data objek 

pengawasan. 

3. Intensitas keteraturan pengawasan terhadap sebuah objek pengawasan. 

4. Besarnya tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor. 

5. Besarnya resiko yang dihadapai apabila di kemudian hari dijumpai 

penyimpangan yang signifikan terkait objek pengawasan tertentu. 

6. Besarnya value added yang bisa diperoleh perusahaan dari hasil audit. 

2.1.6 Auditor Internal 

Auditor internal adalah karyawan tetap yang dipekerjakan oleh suatu 

entitas untuk melaksanakan audit dalam organisasi tersebut( 

M.Guy,2001:15) Tugas utama audit internal adalah melaksanakan audit 

ketaatan dan audit operasional. 

Auditor yang menjadi karyawan dari suatu perusahaan pribadi, 

persekutuan, agen pemerintah, dan entitas lain disebut sebagai auditor 

internal. Pada sebagian besar perusahaan, staf audit internal yang sering kali 
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berjumlah cukup besar, dan direktur dari audit internal (terkadang disebut 

chief auditexcecutive-CAE) biasanya merupakan suatu jabatan utama dalam 

entitas.  

Institusi auditor internal (IIA) merupakan organisasi pendukung 

auditor internal. Misinya adalah untuk menjadi asosiasi profesional 

internasional yang utama, yang dikelola secara internasional, didedikasikan 

untuk mendorong dan mengembangkan satu set standar yang ditaati oleh 

auditor internal dan telah menyusun program sertifikasi. Individual yang 

memenuhi persyaratan sertifikasi yang ditetapkan oleh IIA, termasuk 

melalui ujian tertulis seragam serta dapat menjadi certified internal auditor 

(CIA). Banyak auditor internal yang juga memiliki sertifikat CPA. 

IIA mengartikan audit internal sebagai “suatu indepedensi, jaminan 

yang objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah 

nilai dan memperbaiki  operasi organisasi. Audit internal membantu sebuah 

organisasi mencapai tujuannya dengan membawa sebuah sistematisasi, 

pendekatan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas dari 

manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola” (messier,2014:36). 

Istilah auditor internal dan audit internal menimbulkan perdebatan 

konotasi pada sebagian pendiri IIA. Mereka mencari istilah atau frase yang 

lebih baik menjelaskan peranan auditor internal, namun tak satu pun istilah 

yang muncul. John B.Thurson, salah seorang pendiri IIA tahun 1941 

menyatakan (Sawyer,dkk,2005:6) 
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“Anda akan mengakui betapa tidak memadainya frase “auditor 

internal”. Beberapa tahun yang lalu mungkin istilah tersebut sudah cukup 

untuk mendeskripsikan pendhulu-pendahulu kita dalam profesi ini. Tetapi 

saat ini, audit, dalam arti yang sebenarnya, hanya satu fungsi saja yang 

diemban auditor internal. Anggota-anggota komite organisasi kita telah 

memikirkan kemungkinan digunakannya beberapa frase atau istilah yang 

lain dan akhirnya menyimpulkan bahwa kita harus tunduk pada keputusan 

terdahulu” 

Pentingnya internal auditing telah berkembang secara dramatis selama 

dekade terakhir seiring dengan semakin meningkatnya fraud dan praktik 

manajemen keuangan yang berubah-ubah. Di USA, Sarbanes Oxley Act 

Section 404 (2002) mensyaratkan bahwa perusahaan yang go public harus 

memiliki sistem pengendalian internal pelaporan keuangan yang lebih baik. 

Aktivitas dan kepatuhan audit internal yang baik dengan standar IIA 

menghasilkan sebuah peningkatan derajat kenyamanan perusahaan yang 

memiliki corporate governance yang cukup, sebuah proses manajemen 

risiko, dan pengendalian internal yang baik. 

Auditor-auditor internal sering mengadakan audit-audit keuangan, 

pengendalian internal, kepatuhan, operasional, dan forensik dalam 

organisasi mereka. Dalam beberapa kasus mereka mungkin membantu 

auditor-auditor eksternal dengan audit laporan keuangan tahunan. Auditor-

auditor internal juga sering terlibat dalam perikatan jaminan dan konsultasi 

untuk entitas mereka. 
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2.1.7 Jasa audit lain 

Menurut Messier (2014:38), selain audit laporan keuangan, ada empat 

jenis utama dari audit, yaitu audit pengendalian internal, audit kepatuhan, 

audit operasional, dan audit forensik. Audit ini sering dilakukan oleh kantor 

akuntan publik, tetapi jasa serupa dapat juga dilakukan oleh auditor internal, 

forensik, atau pemerintah. 

a. Audit pengendalian internal 

Audit laporan keuangan selalu memiliki pilihan dalam melakukan 

pengujian pengendalian untuk mendapatkan bukti mengenai kewajaran 

laporan keuangan dimana mereka diminta untuk menyatakan opini. Namun, 

sampai saat ini, auditor umumnya tidak diminta atau di izinkan untuk 

menyatakan pendapat atas sistem pengendalian internal klien sebagai bagian 

dari audit laporan keuangan. Hal ini berubah ketika Sarbanes-Oxley Act 

mengharuskan perusahaan publik untuk melibatkan auditor eksternal dalam 

memberikan sebuah pendapat atas efektifitas pengendaalian internal. Suatu 

audit pengendalian internal tersedia, tetapi tidak disyaratkan untuk entitas 

perseorangan. 

Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit internal 

kontrol dan audit laporan keuangan saling terkait erat, standar audit untuk 

perusahaan publik memerlukan audit terpadu (integrad audit) atas 

pengendalian internal dan laporan keuangan. 
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b. Audit Kepatuhan 

Sebuah audit kepatuhan menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, 

hukum , perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang 

diaudit. Contohnya, examination pengembalian pajak individual dan 

perusahaan oleh Internal Revenue Services (IRS). 

c. Audit Operasional 

Audit Operasional merupakan examination secara sistematis terhadap 

sebagian atau semua kegiatan organisasi untuk mengevaluasi apakah 

sumber-sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien. Tujuan 

audit operasional adalah untuk menilai kinerja, mengidentifikasi wilayah-

wilayah untuk perbaikan, dan mengembangkan rekomendasi. 

d. Audit forensik 

Tujuan audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah aktifitas 

kecurangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah 

meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

2.1.8 Pengertian pengendalian Intern 

Menurut rerangka kerja terpadu-pengendalian internal COSO, 

pengendalian internal dirancang dan dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, 

manajemen, dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan memadai 

tentang pencapaian tujuan entitas dalam kategori berikut: Keandalan 

pelaporan keuanga, Efektifitas dan efisiensi operasi, dan Kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal atas 

pengamanan aset terhadap akuisisi tidak sah, penggunaan, atau disposisi 
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juga penting, dan mungkin termasuk pengendalian yang berkaitan dengan 

pelaporan keuangan dan tujuan operasi. (Messier,dkk,2014:194) 

 Pengendalian internal adalah rencana,metoda,prosedur dan kebijakan yang 

didesain oleh manajement untuk memberi jaminan yang memadai atas 

tercapainya efisiensi dan efektifitas operasional, kehandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan terhadap aset,ketaatan/kepatuhan terhadap undang-

undang , kebijakann dan peraturan lainnya (kutipan salahsatu blogspot 

komunitas finance accounting taxation (Valery,2011:15). 

SAS No.55 mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses 

yang dihasilkan oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel 

lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak dalam 

pencapaian tujuan kategori-kategori berikut: 1). Keandalan (reabilitas) 

laporan keuangan. 2). Ketaatan terhjadap hukum dan peraturan yang 

berlaku. 3). Efektifitas dan efisiensi operasi.( M,Guy,2001:226) 

Pengendalian  internal adalah sebuah entitas terdiri dari 5 komponen yaitu : 

1. Lingkungan pengendalian 

Ruang lingkup pengendalian menetapkan sifat organisasi, 

mempengaruhi kesadaran pengendalian anggota organisasi. Ini adalah dasar 

untuk pengendalian internal yang efektif, menyediakan disiplin dan struktur. 

Lingkungan pengendalian meliputi sikap,  kesadaran,  kebijakan, dan 

tindakan manajemen dan dewan direksi mengenai pengendalian internal 

entitas dan pentingnya  pengendalian internal dalam entitas. 

(Messier,2014:194) 
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Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi 

yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. 

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari semua komponen 

pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur (AU 

319.25 dlm Boynton,2002:379) 

Lingkungan pengendalian menentukan kualitas entitas dengan 

mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orang disekitarnya. 

Lingkungan pengendalian merefleksikan keseluruh sikap, kesadaran, dan 

tindakan dewan direksi, manajemen, karyawan serta pihak-pihak lainnya 

mengenai pentingnya pengendalian tersebut dan penekanan yang 

diberikannya dalam sebuah entitas. Hal itu merupakan pondasi kedisiplinan 

dan struktur dari semua komponen pengendalian internal lainnya.  

Lingkungan pengendalian terdiri dari 7 faktor yaitu Integritas dan 

nilai-nilai etis, Komitmen terhadap kompetensi, Partisipasi dewan direksi 

dan komite audit, Gaya operasi dan filosofi manajemen, Struktur organisasi, 

Pedelegasian wewenang dan tanggung jawab, dan Kebijakan dan praktik 

sumber daya manusia dan aplikasinya.(M.guy,2001:229) 

2. Penilaian resiko 

Penilaian Resiko adalah Identifikasi, analisis, dan manajemen resiko 

berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar 

sesuai dengan GAAP. (Messier,dkk,2014:125). 

Menurut M.Guy (2001:232) penilaian resiko adalah identifikasi, 

analisis dan manajemen resiko entitas yang relevan dengan penyusunan 
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laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsil-prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

Proses penilaian resiko entitas harus memperhatikan keadaan serta 

kejadian internal dan eksternal yang dapat sangat mempengaruhi 

kemampuannya dalam  mencatat, memproses, dan melaporkan data 

keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan 

keuangan. 

Proses penilaian risiko harus mempertimbangkan kejadian eksternal 

dan internal dan keadaan yang mungkin timbul dan mempengaruhi 

kemampuan entitas untuk memulai, mengotorisasi, merekam, memproses, 

dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen 

dalam laporan keuangan. Setelah risiko telah diindentifikasi, manajemen 

harus mempertimbangkan signifikansi mereka, kemungkinan terjadinya 

mereka, dan bagaimana mereka harus dikelola. Manajemen harus memulai 

rencana, program atau tindakan untuk mengatasi risiko tertentu. Dalam 

beberapa kasus, manajemen dapat menerima konsekuensi dari resiko yang 

mungkin karena biaya untuk memulihkan atau pertimbangan lainnya. Risiko 

bisnis klien dapat timbul atau berubah karena kondisi berikut 

(Massier,dkk,2014:198): 

1. Perubahan dalam ruang lingkup operasi. Perubahan dalam peraturan 

atau  ruang lingkup operasi dapat mengubah tekanan kompetitif dan 

menciptakan risiko yang secra signifikan berbeda. 
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2. Personel baru. Personel baru mungkin memiliki fokus yang berbeda 

atau pemahaman pengendalian internal. 

3. Sistem informasi baru atau dirubah. Perubahan yang cepat dan 

signifikan dalam sistem informasi dapat mengubah risiko yang 

berkaitan dengan pengendalian internal. 

4. Pertumbuhan yang cepat. Perluasan operasi yang cepat dan signifikan 

dapat meregangkan kendali dan meningkatkan risiko gangguan 

pengendalian. 

5. Teknologi baru. Menggabungkan teknologi baru kedalam proses 

produksi atau sistem informasi dapat mengubah risiko yang terkait 

dengan pengendalian internal. 

6. Model- model bisnis baru, produk, atau kegiatan. Memasuki area bisnis 

atau transaksi dengan entitas yang memiliki sedikit pengalaman dapat 

memperkenalkan resiko baru yang terkait dengan pengendalian internal. 

7. Restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi dapat disertai dengan 

pengurangan staf dan  perubahan dalam pengawasan dan pemisahan 

tugas yang dapat mengubah risiko yang terkait dengan pengendalian 

internal. 

8. Operasi internal yang diperluas. Perluasan atau akuisisi operasi 

internasional membawa resiko baru dan sering unik mungkin 

berdampak pada pengendalian internal. 
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9. Pernyataan akuntansi baru. Mengadopsi prinsip akuntansi baru atau 

mengubah prinsip akuntansi dapat mempengaruhi resiko yang terlibat 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

3. Aktivitas pengendalian  

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang 

membantu  memastikan bahwa perintah manajemen telah terlaksanakan. 

Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang 

diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan 

entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan aplikasikan 

pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional (AU 319.32 dlm 

Boynton, 2002:386). 

Menurut Messier (2014:199),  Aktivitas pengendalian adalah 

kebijakan dan prosedur yang membantu untuk mengatasi resiko yang 

teridentifikasi dalam proses penilain resiko. Kebijakan dan prosedur yang 

membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan, misalnya, 

bahwa tindakan perlu diambil untuk mengatasi resiko terhadap pencapaian 

tujuan entitas. Kegiatan pengendalian, baik otomatis atau manual, memiliki 

berbagai tujuan yang diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan 

fungsional. (Messier,2014:194). 

Kegiatan pengendalian umumnya dikategorikan ke dalam Empat jenis 

(Messier,2014:199): 
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1. Review kinerja.  

2. Pengendalian pengolahan informasi, termasuk otorisasi dan didokumen 

berdasarkan pengendalian. 

3. Pengedalian fisik. 

4.  Pemisahan tugas.  

4. Proses informasi dan komunikasi 

Menurut Boynton (2002:374, informasi dan komunikasi adalah 

pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu 

bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan 

tanggung jawabnya. 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan 

yang meliputi sistem  akuntansi, terdiri dari prosedur, apakah otomatis atau 

manual, dan catatan yang dibuat untuk memulai, merekam, memproses, dan  

melaporkan transaksi entitas dan memelihara akuntabilitas aset terkait, 

kawajiban, dan ekuitas. Komunikasi melibatkan memberikan pemahaman 

tentang peran individual dan tanggung jawab yang berkaitan dengan 

pengendalian internal atas pelaporan keuangan.  (Messier,2014:194). 

Metode pemprosesan sistem informasi pelaporan keuangan juga dapat 

dibuat secara terkomputerisasi atau manual. Berbagai jenis software telah 

tersedia untuk aplikasi akuantansi virtual. Sistem informasi pelaporan 

keuangan yang efektif berupaya untuk menetapkan metode serta catatan 

yang akan mencapai tujuan-tujuan berikut (M.Guy,2001:234): 
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1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah. Tujuan ini 

berkaitan dengan asersi laporan keuangan mengenai eksistensi atau 

kejadian dan kelengkapan. 

2. Menggambarkan  transaksi secara rinci atas dasar ketepatan waktu 

untuk memenuhi klasifikasi transaksi yang tepat pada pelaporan 

keuangan. Tujuan ini berkaitan dengan  laporan keuangan mengenai 

penyajian dan pengungkapan. 

3. Mengukur nilai transaksi dengan metode yang memungkinkan 

pencatatan nilai moneter pada laporan keuangan. Tujuan ini berkaitan 

dengan asersi laporan keuangan mengenai penelitian atau alokasi. 

4. Menentukan periode dimana transaksi terjadi untuk memungkinkan 

pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang tepat. Tujuan ini 

berkaitan dengan asersi laporan keuangan mengenai eksistensi atau 

kejadian dan kelengkapan. 

5. Menyajikan transaksi dan pengungkapan yang berkaitan secara tepat 

dalam  laporan  keuangan. Tujuan ini berkaitan dengan asersi laporan 

keuangan  mengenai hak dan kewajiban serta penyajian dan 

pengungkapan. 

Menurut Bastian (2014:260), Sistem akuntansi yang efektif yang 

memberikan keyakinan bahwa transaksi yang dicatat telah terjadi: 

a. Sah. 

b. Telah diotorisasi. 

c. Telah dicatat. 
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d. Telah dinilai secara wajar. 

e. Telah digolongkan secara wajar. 

f. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya. 

g. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan 

benar. 

5. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja 

pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan  penilaian  

rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan (AU 319.38 dlm 

Boynton,2002:400). 

Sebuah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal 

dari waktu ke waktu. Ini melibatkan penilaian rancangan dan pengendalian 

operasi secara tepat waktu dan mengambil tindakan korektif yang 

diperlukan. 

Pemantauan dapat dilakukan melalui kegiatan yang sedang 

berlangsung atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang berjalan 

dibangun menjadi normal, aktivitas berulang entitas dan termasuk 

manajemen rutin dan kegiatan pengawasan. Manajemen dapat 

menggunakan auditor internal atau personel yang melakasanakan fungsi 

yang sama untuk memantau efektivitas operasi pengendalian internal. 

Menurut Tuanakotta (2014:154), kegiatan pemantauan oleh manajemen 

dapat meliputi penggunaan informasi pihak eksternal yaitu:  
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a. Keluhan (complaints) dari pelanggan. 

b. Komentar dari lembaga pengatur seperti lembaga keuangan dan 

regulator. 

c. Komunikasi mengenai pengendalian internal dari auditor dan konsultan 

eksternal. 

Sumber informasi untuk pemantauan: 

a. Sumber informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan. 

b. Komunikasi mengenai pengendalian internal dari suditor dan konsultan 

eksternal. 

2.1.9 Kualitas Laporan Keuangan 

1. Pengertian laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses 

pencatatan dan pengikhtisarian data transaksi bisnis. Seorang akuntan 

diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi sehingga 

menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat 

menginterprestasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat unituk mengkomunikasikan data 

keuangan atau aktivitas keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. (Hery,2012:4) 

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi 
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keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi 

keuangan.(Hery,2012:5) 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah “Tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi.” (Hery,2012:5) 

2. Tujuan laporan keuangan 

Menurut kasmir (2008:10) secara umum laporan keuangan bertujuan 

untuk memberi informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat 

tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat 

disusun secara mendadak kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. 

Jelasnya adalah laporan keuangan mampu  memberikan informasi keuangan 

terhadap pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan 

terhadap perusahaan. 

Berikut ini adalah beberapa tujuan pembuatan atas penyusunan 

laporan keuangan yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

2. Memberi informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada periode tertentu. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu. 
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4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

terhadap aktiva, passiva, dan modal perusahaan. 

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam 

suatu periode. 

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

8. Informasi keuangan lainnya. 

3. Sifat laporan keuangan 

Dalam kasmir (2008:12) pencatatan yang harus dilakukan dengan 

kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan 

keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam 

praktiknya sifat laporan keuangan dibuat sebagai berikut: 

1. Bersifat historis 

Artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu 

atau masa yang suda lewat dari masa sekarang. Asalnya laporan 

keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun 

kebelakang (tahun atau periode sebelumnya). 

2. Bersifat menyeluruh 

Maksudnya laporan keuangandibuat selengkapnya mungkin. Artinya 

laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak 
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lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang 

keuangan suatu perusahaan. 

4. Keterbatasan laporan keuangan 

Kita mengetahui bahwa laporan keuangan yang telah disusun 

sedemikian rupa terlihat sempurna dan meyakinkan. Dibalik itu semua 

sebenarnya ada beberapa ketidak tepatan terutama dalam jumlah yang telah 

kita susun akibat berbagai faktor. Sebagai contoh banyaknya pendapat 

pribadi yang masuk, atau penilaian berdasarkan nilai historis. Masalah 

seperti ini kita sebut sebagai keterbatasan kita dalam menyusun laporan 

keuangan. Namun, semua ini tidak akan mempengaruhi laporan keuangan 

secara langsung dan juga tidak menghambat kita dalam menyusun laporan 

keuangan( Kasmir,2008:16). 

Oleh karena itu, setiap laporan keuangan yang disusun pasti memiliki 

keterbatasan tertentu. Berikut beberapa keterbatasan laporan keuangan yang 

dimiliki perusahaan: 

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (historis), 

dimana data-data yang diambil dari data masa lalu. 

2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan 

hanya untuk pihak tertentu saja. 

3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi 

ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak 
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menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan 

pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah. 

5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada suatu pandang 

ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan 

kepada sifat formalnya. 

5. Unsur-unsur kualitas laporan keuangan 

Menurut Bastian (2014: 94) unsur-unsur kualitas laporan keuangan 

adalah: 

1. Tepat waktu 

Agar informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil 

pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati 

tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna 

laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, pemeriksaan harus 

merencanakan penerbitan laporan keuangan tersebut secara semestinya 

dan melakukan pemeriksaan dengan dasar pemikiran tersebut. 

2. Lengkap 

Agar menjadi lengkap, laporan hasil pemeriksaan harus memuat 

semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan 

pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal 

yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan.  

3. Akurat 

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu dfisajikan 

dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk 
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memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan. 

Bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. 

4. Objektif 

Objektifitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dengan 

isi dan nada. Kredibilitas atau laporan ditentukan dengan penyajian bukti 

yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat 

diyakinkan dengan fakta yang disajikan. 

5. Meyakinkan  

Agar meyakinkan, maka laporan harus dapat menjawab tujuan 

pemeriksaan, menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang 

logis. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan 

untuk mengakui validitas temuan tersebut dan manfaat penerapan 

rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu 

pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya atas hal 

yang memerlukan perhatian itu, dan dapat memebantu untuk melakukan 

perbaikan sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. 

6. Jelas 

Laporan harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus ditulis 

dengan bahas yang jelas dan sesederhana mungkin. Penggunaan bahasa 

yang lugas tidak teknis, singkatan, dan akronim yang tidak begitu dikenal, 

maka hal itu harus didefinisikan dengan jelas dan akronim agar digunakan 

sejarang mungkin. 
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7. Ringkas 

Laporan yang ringkas adalah tidak lebih panjang dari yang 

diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Laporan yang 

terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan keuangan, bahkan dapat 

menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan 

atau mengurangi pihak pembaca. Pengurangan yang tidak perlu juga harus 

dihindari.  

Sedangkan karakteristik kualitatif  kualitas laporan keuangan yaitu 

(PSAK(Syafri,2008:126)): 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan 

keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. 

b. Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.  

c. Materialitas 

Informasi dipandang materiil kalau kelalaian untuk 

mencantumkan kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar 

laporan keuangan. 

d. Keandalan 
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Informasi memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian 

menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya 

sebagai penyajian yang ditulus atau jujur. 

e. Penyajian jujur 

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan 

jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan secara 

wajar. 

f. Substansi mengungguli bentuk 

Jika informasi dimaksud untuk menyajikan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut 

perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi 

dan bukan hanya bentuk hukumnya.  

g.  Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.  

h.  Pertimbangan Sehat 

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidak 

pastian suatu peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan 

piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, 

dengan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. 

i. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan,informasi dalam laoran keuangan harus 

lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. 
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j. Dapat dibandingkan 

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan 

perusahaan antar periode untuk mengindentifikasi kecendruangan posisi 

dan kinerja perusahaan.  

2.2 Pandangan Islam 

QS. Asy-Syu’araa’: 181-184 

 

 Artinya: “181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk 

orang- orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; 

184. dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan 

umat-umat yang dahulu”. (asy-Syu’araa’: 181-184). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur (menakar) haruslah 

dilakukan secara adil, tidak dilebihkan dan tidak juga dikurangkan. Terlebih 

menuntut keadilan ukuran bagi diri kita sedangkan bagi orang lain kita 

kurangi. 

QS. Al-Baqarah Ayat 282 : 

َُُكْى َكب ْٛ ْنَْٛكتُْت ثَ َٔ ٗ َفبْكتُجُُِٕ ۚ  ّ ً ٰٗ أََجٍم ُيَس ٍٍ إِنَ ْٚ ُْتُْى ثَِذ ٍَ آَيُُٕا إَِرا تََذاَٚ َٓب انَِّزٚ ََل َٚأَْة َٚب أَُّٚ َٔ تٌِت ثِبْنَعْذِل ۚ 

ِّ اْنَحكُّ َكبتٌِت  ْٛ هِِم انَِّز٘ َعهَ ًْ ْنُٛ َٔ ُ ۚ فَْهَْٛكتُْت  ُّ َّللاَّ ًَ ب َعهَّ ًَ ٌْ َْٚكتَُت َك ْٛئ ب ۚ  أَ ُُّْ َش ََل َْٚجَخْس ِي َٔ  ُ َ َسثَّّ ْنَٛتَِّك َّللاَّ َٔ

ِنُُّّٛ ثِ  َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُٚ ٌْ ْٔ ََل َْٚستَِطُٛع أَ ْٔ َضِعٛف ب أَ ٓ ب أَ ِّ اْنَحكُّ َسفِٛ ْٛ ٌَ انَِّز٘ َعهَ ٌْ َكب ِ بْنَعْذِل ۚ فَإ

ٌْ نَىْ  ِ ٍْ ِسَجبنُِكْى ۖ فَإ ٍِ ِي ْٚ َِٓٛذ ُِٓذٔا َش اْستَْش ََٓذاِء  َٔ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ ٌِ ِي اْيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجٌم  ْٛ َُٚكََٕب َسُجهَ

ََل تَْسأَُيٕ َٔ ََٓذاُء إَِرا َيب ُدُعٕا ۚ  ََل َٚأَْة انشُّ َٔ  ۚ ٰٖ ب اْْلُْخَش ًَ َش إِْحَذاُْ ب فَتَُزكِّ ًَ ٌْ تَِضمَّ إِْحَذاُْ ٌْ تَْكتُجُُِٕ أَ ا أَ
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 ٰٗ ا إِنَ ْٔ َكجِٛش  ا أَ ٌَ ِتجَ  َصِغٛش  ٌْ تَُكٕ ٰٗ أََلَّ تَْشتَبثُٕا ۖ إَِلَّ أَ أَْدََ َٔ َٓبَدِح  ُو نِهشَّ َٕ أَْل َٔ  ِ َُْذ َّللاَّ نُِكْى أَْلَسطُ ِع
ٰ
ِّ ۚ َر بَسح  أََجهِ

ََل  َٔ ُِٓذٔا إَِرا تَجَبَْٚعتُْى ۚ  أَْش َٔ ب ۗ  َْ ُْٛكْى ُجَُبٌح أََلَّ تَْكتُجُٕ َْٛس َعهَ َُُْٛكْى فَهَ َٓب ثَ ََل َحبِضَشح  تُِذُٚشََٔ َٔ  َُٚضبسَّ َكبتٌِت 

ءٍ  ْٙ ُ ثُِكمِّ َش َّللاَّ َٔ  ۗ ُ ُكُى َّللاَّ ًُ َُٚعهِّ َٔ  ۖ َ اتَّمُٕا َّللاَّ َٔ ُ فُُسٌٕق ثُِكْى ۗ  ٌْ تَْفَعهُٕا فَإََِّّ إِ َٔ ٌِٓٛذ ۚ    َعهِٛى ٌَش

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Dan 

janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

maka 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 bukan dua oang 

lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi 

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 dapat menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia 

merupakan 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 

memudharatkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah 

memudharatkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri 

kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.” 

 Ayat ini juga menyatakan bahwa seandainya jika kita menjadi 

seoarang akuntan yang tugasnya melakukan pemeriksaan atas harta maka 
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lakukanlah tugas itu dengan sejujurnya serta bersifat adil antar sesama umat 

manusia tanpa adanya yang merasa dirugikan dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu untuk melakukan kecurangan dalam suatu 

pemeriksaan keuangan. Karena itu adalah kewajiban kamu sebagai yang 

diberikan amanah untuk memeriksa dan mencatat keuangan dengan benar, 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Penulis 

Judul Variabel Hasil 

Depitasari 

dkk 

(2014) 

Jurnal 

Pengaruh 

Lingkungan 

Pengendalian 

Internal 

terhadap 

Kualitas 

Informasi 

Laporan 

Keuangan 

pada Dinas 

Pendapatan 

Daerah 

Provinsi 

Sumatera 

Selatan 

Lingkungan 

pengendalian 

internal, kualitas 

informasi laporan 

keuangan 

Hasil penelitian secara 

simultan menunjukkan 

bahwa elemen-elemen 

pada lingkungan 

pengendalian internal 

yaitu integritas dan nilai 

etika, komitmen 

terhadap kompetensi, 

gaya operasi dan filosofi 

manajemen, tanggung 

jawab dan wewenang 

dan strktur organisasi 

berpengaruh secara 

parsial dan silmultan 

terhadap kualitas 

informasi laporan 

keuangan. 

. 

Erwin 

Bahtiar 

(2013) 

Jurnal 

Pengaruh 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Sistem 

Pengendalian Intern, 

dan Kualitas 

Laporan Keuangan 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

sistem pengendalian 

intern berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kualitas 

laporan keuangan pada 

PT Bank Mega, Tbk 
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(Studi Kasus 

pada PT. 

Bank Mega, 

TBK Cabang 

Gorontalo) 

Cabang Gorontalo. 

Koefisien determinasi 

menunjukan besarnya 

pengaruh sistem 

pengendalian intern 

terhadap kualitas 

laporan keuangan pada 

PT. Bank Mega, Tbk 

Cabang Gorontalo 

sebesar 56.1%.  

Hayyuning 

Tyas 

Rosdiani 

(2011) 

Pengaruh 

Sistem 

Pengendalian 

Internal, 

Audit 

Laporan 

Keuangan, 

dan 

Penerapan 

Good 

Governance  

terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pengendalian 

internal, Audit 

laporan keuangan, 

Penerapan Good 

Corporate 

Governance dan 

kualitas laporan 

keuangan. 

Secara parsial dan 

secara simultan sistem 

pengandalian internal, 

audit laporan keuangan, 

dan penerapan good 

corporate governance  

terhadap kualitas 

laporan keuangan.Pada 

penelitian ini ditemukan 

hasil analisa variabel 

yang dominan adalah 

sistem pengendalian 

internal.  Hasil koefisien 

determinasi sebesar 

0,873, hal ini berarti 

kemampuan variabel 

independen menjelaskan 

variabel dependen 

sebesar  87,3%, 

sedangkan sisanya 

12,7% dipengaruhi oleh 

variabel lain dan tidak 

termasuk ke dalam 

analisis regresi ini. 
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Neco 

Fransisca 

(2015) 

Jurnal 

Sistem 

Pengendalian 

Intern dan 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah di 

Indonesia 

Sistem 

pengendalian intern, 

kualitas laporan 

keuangan 

Untuk hasil keseluruhan 

membuktikan bahwa 

setiap kelemahan dalam 

sistem pengendalian 

internal secara simultan 

memiliki pengaruh pada 

kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah di Indonesia. Jadi 

hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa 

kelemahan sistem 

pengendalian internal 

adalah penting untuk 

dicatat bahwa lebih dan 

menghasilkan laporan 

keuangan pemerintah 

daerah yang memenuhi 

syarat. 

Nory 

Fitriana 

Eka Putri 

(2012) 

Jurnal 

Analisis 

Sistem 

Pengendalian 

Internal atas 

Siklus 

Pendapatan 

(Studi Kasus 

pada PT. 

Setia 

Kawan) 

Sistem 

Pengendalian 

Internal, Siklus 

Pendapatan 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

sistem pengendalian 

internal PT. Setia 

Kawan memiliki 

beberapa kelemahan, 

baik dalam hal struktur 

organsasi dan job 

deskripsi, prosedur, 

kebijakan manajemen, 

kebijakan akuntansi dan 

jurnal standar, maupun 

bukti transaksi dan 

laporan manajerial. 

Penulis memberikan 

rekomendasi yang dapat 

digunakan untuk 

memperkuat 

pengendalian atas 

kelemahan-kelemahan 

tersebut. 

Shabrina 

Rahutami 

Nur Amalia 

(2014) 

Pengaruh 

Auditor 

Internal 

terhadap 

Kualitas 

Pelaporan 

Auditor Internal, 

dan kualitas 

pelaporan keuangan. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

auditor internal 

mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan. 

Koordinasi dan 
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Keuangan 

pada Bank 

Perkreditan 

Rakyat di 

Jawa Tengah 

kerjasama antara auditor 

internal dan auditor 

eksternal memiliki 

pengaruh positif 

terhadap peningkatan 

kualitas pelaporan 

keuangan. Semakin 

baiknya derajat 

keterlibatan auditor 

internal dalam 

pengawasan keandalan 

pelaporankeuangan akan 

meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan. 

Tuti 

Herawati 

(2014) 

Jurnal 

Pengaruh 

Sistem 

Pengendalian 

Intern 

Terhadap 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

(Survei pada 

Organisasi 

perangkat 

Daerah 

Pemda 

Cianjur) 

Lingkungan 

pengendalian,penila

ian resiko,kegiatan 

pengendalian,infor

masi dan 

komunikasi,pemant

auan, 

Pengaruh sistem 

pengendalian intern 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kualitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah sebesar 83%. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Variabel yang peneliti teliti adalah Lingkungan Pengendalian, 

Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi & Komunikasi, dan 

Pemantauan, maka kerangka konsep serta variabel peneliti ini secara 

sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:   
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H6   

 Keterangan:  X1-5 : Variabel Independen 

Y : Variabel Dependen 

H : Hipotesis 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

1. Hipotesis 1 

Hubungan Lingkungan Pengendalian (X1) dengan Kualitas 

Laporan Keuangan (Y)  

Lingkungan pengendalian merupakan pengendalian yang 

mempengaruhi keseluruhan organisasi dan menjadi “atmosfir individu 

organisasi di dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung 

jawab atas pengendalian yang menjadi bagiannya. Dengan kata lain, 

Lingkungan Pengendalian merupakan pondasi dasar yang mendasari 

Lingkungan 

Pengendalian 

(X1) 

Penilaian Resiko 

(X2) 

Aktivitas Pengendalian 

(X3) 

Informasi & 

komunikasi 

(X4) 

Pemantauan 

(X5) 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

(Y) 
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suatu sistem pengendalian intern perusahaan. Apabila Lingkungan 

Pengendalian menunjukan kondisi yang baik, maka dapat memberi 

pengaruh yang cukup baik bagi suatu organisasi, namun sebaliknya, 

apabila lingkungan pengendalian jelek, mengindikasikan bahwa 

organisasi tersebut tidak sehat (Tony, 2008:5) Tuti herawati:2014). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

H1 :  Lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

2. Hipotesis 2 

Hubungan Penilaian Resiko (X2) dengan Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (Y) 

 Penilaian resiko terkait dengan aktivitas bagaimana entitas 

mengidentifikasikan dan mengelola resiko sehingga entitas dapat 

meminimalisasi terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan 

organisasi. Melalui proses penilaian resiko ini, maka setiap entitas 

dapat mengantisipasi setiap kejadian yang dapat menghambat 

pencapaian tujuan organisasi secara optimal (Tony, 2008:6) (Tuti 

herawati:2014). 

 Menurut Messier (2014:194) Untuk tujuan pelaporan keuangan, 

proses penilaian risiko entitas termasuk bagaimana manajemen 

mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan 

keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 
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yang diterima umum, memperkirakan signifikansinya, menilai 

kemungkinan terjadinya, dan menentukan tindakan untuk 

mengelolanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian resiko 

dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

H2 :  Penilaian resiko berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. 

3. Hipotesis 

Hubungan Kegiatan Pengendalian (X3) dengan Kualitas Laporan 

Keuangan (Y)  

Menurut Anindita (2006:230) Aktivitas pengendalian yang relevan 

dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan sebagai 

berikut: a. Pengendalian Umum, meliputi organisasi pusat pengolahan 

data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan 

sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. b. Pengendalian 

Aplikasi, mempunyai tujuan untuk menjamin bahwa semua transaksi 

yang telah diproses sekali saja secara lengkap, menjamin bahwa data 

transaksi lengkap dan  teliti, menjamin bahwa hasil pengolahan data 

dan transaksi benar dan sesuai keadaan, menjamin bahwa hasil 

pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan 

menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi.  (Tuti 

herawati:2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

pengendalian dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 
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H3 :  Aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

4. Hipotesis 4 

Hubungan Informasi dan Komunikasi (X4) dengan Kualitas 

Laporan Keuangan (Y) 

 Laporan  keuangan yang dihasilkan melalui sistem akuntansi 

adalah salah satu bentuk informasi yang paling penting karena 

diciptakan untuk mengidentifikasikan, merakit, menganalisa dan 

melaporkan transaksi serta menyelenggarakan pertanggung jawaban 

kekayaan dan utang dari suatu perusahaan, sedangkan komunikasi 

yang baik yang terjalin antar karyawan dapat memudahkan terjadinya 

perputaran informasi, hal ini akhirnya dapat menambah akurasi dari 

suatu laporan keuangan (Anindita, 2006:230) Tuti herawati:2014). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi  dapat 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

H4 :  Informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

5. Hipotesis 5 

Hubungan Pemantauan (X5) dengan Kualitas Laporan Keuangan 

(Y) 

 Menurut Wawan (2009:578) pelaksanaan pengawasan intern yang 

dilakukan secara efektif dapat mengakibatkan sistem akuntansi 

keuangan yang ditetapkan berjalan dengan baik, agar tidak terjadi 
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penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan sistem 

akuntansi keuangan, pemberian wewenang dan keleluasaan harus 

diikuti dengan pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, pengawasan 

yang dilakukan dapat menjadi jaminan yang cukup tidak hanya untuk 

sistem akuntansi keuangan perusahaan saja, namun memberikan pula 

jaminan yang cukup bagi sasaran kinerja yang ingin dicapai, 

dilaksanakannya pengawasan intern yang efektif dan kontinyu pada 

kegiatan dapat menjamin kinerja perusahaan tercapai dengan baik. 

(Tuti herawati:2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemantauan 

dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

H5 :  Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan. 

6. Hipotesis 6 

Hubungan Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan 

Keuangan (Y)  

Pengendalian internal atas pengamanan aset terhadap akuisisi tidak 

sah, penggunaan, atau disposisi juga penting, dan mungkin termasuk 

pengendalian yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan tujuan 

operasi. (Messier,dkk,2014:194). Suatu sistem yang berkualitas, 

dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-

bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu 

bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang 
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kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah 

pengendalian internal (internal control). Weygandt et all (2005) 

mengungkapkan bahwa: “Jika suatu pengendalian internal telah 

ditetapkan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan 

dimonitor serta berada di bawah kendali, tujuan akan tercapai, risiko 

menjadi kecil, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas.  

Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem 

akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi 

akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan 

lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel). Hall  (2007:182) 

mengemukakan fungsi dari sistem pengendalian internal yaitu sebagai 

pelindung yang melindungi aktiva perusahaan dari banyaknya 

peristiwa yang tidak diinginkan yang menyerang perusahaan. 

Pentingnya Sistem Pengendalian Intern dalam Akuntansi Sistem 

Pengendalian Intern dalam akuntansi memiliki peranan penting karena 

sistem pengendalian intern merupakan prosedur atau sistem yang 

dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar 

dapat mencapai suatu tujuan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh 

manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi 

perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal 

untuk laporan keuangan, dan menjamin dipatuhinya hukum dan 

peraturan yang berlaku. 
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Pengendalian internal biasanya di audit oleh auditor internal satu 

bulan sekali saat akan melakukan audit laporan keuangan agar tidak 

terjadinya ketidak akuratan data, dan agar kas masuk serta kas keluar 

berjalan lancar dan terbebas dari kesalahan. Tetapi pengauditan 

pengendalian internal juga akan dilakukan jika pihak auditor internal 

mencium adanya tindakan yang tidak normal yang akan berujung 

dengan adanya penyelundupan dana oleh oknum-oknum tertentu. 

Maka pihak audit akan membuat surat dan akan merapatkan masalah 

ini, kemudian dugaan tersebut akan diselidiki lebih lanjut agar 

mendapatkan bukti yang kuat. Jika telah terbukti oknum tersebut telah 

melakukan tindak penyelundupan dana, maka akan dilakukannya PHK 

atau kasus tersebut akan dibawak ke jalur hukum. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Pengendalian internal yaitu lingkungan 

pengendalian, penilaian  resiko, aktivitas  pengendalian, informasi dan 

komunikasi, dan pemantauan secara simultan memiliki pengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

H6:  Pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian  

resiko, aktivitas  pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 

pemantauan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

 


