
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

Laporan keuangan hanyalah salah satu media penyampaian informasi.

Namun penyampaian laporan keuangan harus sesuai dengan PABU (Prinsip

Akuntansi Berterima Umum). Dalam rangka memperkuat akuntabilitas, setiap

pejabat yang menyajikan laporan keuangan harus memberikan pernyataan

tanggung jawab atas laporan keuangan, harus secara jelas menyatakan laporan

keuangan yang disusun berdasarkan sistem pengendalian internal dan sesuai

dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Sedangkan untuk mewujudkan

transparansi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56

tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang bermaksud bahwa

pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka

pada masyarakat, konsekuensinya setiap pemerintah daerah harus membangun

sistem informasi keuangan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) juga memiliki kendala

dalam informasinya, yaitu setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya

kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan

yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan–alasan

kepraktisan.

Hal – hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan

laporan keuangan pemerintah daerah :
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1. Materialitas

Informasi dipandang material apabila kesalahan dalam mencatat

informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang

diambil berdasarkan laporan keuangan daerah

2. Pertimbangan biaya dan manfaat

Laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan

segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai

suatu keseimbangna yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang

diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan yang telah dibuat harus diaudit oleh BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) sebagai lembaga pemeriksaan ekstern yang kuat dan

mandiri, sebelum disampaikan pada badan legislatif (DPR/Dewan Perwakilan

Rakyat). Pemeriksaan oleh BPK bermaksud untuk pemberian pendapat (opini).

Sebagaimana diketahui dasar hukum pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara diatur dalam undang–undang No. 15 tahun 2004. Pasal 2

dari undang–undang No. 15 tahun 2004 menyatakan :

1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan

keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan Negara

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
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Arja Sadjiarto (2000:9) mengutip Wayne C. Parker (1996:3) yang

menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas

pemerintahan, yaitu:

1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam

keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari

pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran

kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan

menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga

dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program

yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak

legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat,

memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta

melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.

2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan

tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah

sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada

pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran

standar seperti halnya management by objectives untuk mengukur

outputs dan outcomes.
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3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja

pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun

publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem

pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap

pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas

hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan stategi dan penetapan

tujuan.

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa

adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu

program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak

pernah akan dinilai dengan obyektif.

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan

penggunaan sumber daya secara efektif.

Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok

pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan

kepada mereka. Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada

penilaian apakah pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang

terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai

kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor

swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
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Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian

prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai

dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

SAPD terdiri atas dua subsistem, yaitu akuntansi pemda dan akuntansi Satuan

Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dikeluarkan dua

kali dalam satu tahun anggaran, yaitu :

1. Semester, yang dimulai dari periode Januari–Juni

2. Tahunan, yang dimulai dari Januari-Desember

Siklus anggaran daerah akan meliputi empat tahap yang terdiri atas

perencanaan dan evaluasi, persetujuan/pengesahan, implementasi, dan pelaporan

dan evaluasi (Spicer dan Bingham dalam Bingham et al.,1991)

Laporan keuangan merupakan cerminan keberhasilan suatu daerah dalam

menjalankan otonomi daerahnya. Dimana pengelolaan keuangan daerah tersebut

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu laporan

keuangan harus memiliki karakteristik :

a. Relevan

Informasi keuangan dapat dikatakan relevan apabila laporan

keuangan tersebut selesai tepat waktu, dan dapat mempengaruhi keputusan

manajerial. Serta dapat digunakan sebagai acuan untuk masa depan

(predictive value) dan memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya
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(feedback value), serta disajikan secara lengkap, yaitu mencakup semua

informasi akuntansi yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal

Suatu laporan keuangan dapat dikatakan andal jika :

1. Laporan keuangan itu netral/bebas dari keberpihakan, dan dapat

memenuhi kebutuhan umum,

2. Disajikan secara wajar dan jujur tanpa adanya permainan angka dalam

laporan keuangan tersebut, serta

3. Dapat diuji kebenarannya (verification)

4. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan dapat disebut sebagai informasi jika dapat

dibandingkan dengan periode sebelumnya, atau berdasarkan pada

entitas dan ekuitasnya.

5. Dapat Difahami

Karena laporan keuangan merupakan acuan pengambilan

keputusan, maka laporan keuangan harus dapat dimengerti dan

difahami oleh pihak – pihak yang menggunakan laporan keuangan ini.

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Widodo (2001) dalam Tantriani (2012) menjelaskan kompetensi sumber

daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan

tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan,

pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Schultz dalam Davenport (1999)
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menyatakan bahwa human capital terdiri dari keahlian (skills), pengalaman

(experience) dan pengetahuan (knowledge).

Dalam penelitiannya, Thalib (2008) menggunakan tingkat pendidikan,

masa kerja, umur pegawai, dan jabatan serta kuantitas pegawai dan keahlian

teknis di lapangan untuk mengukur kapasitas SDM.

Untuk pengadaan sumber daya manusia yang kompeten dan serasi, serta

efektif tidaklah mudah. Sumber daya manusia yang cakap, mampu dan terampil

belum menjamin produktivitas kinerja yang baik, jika kedisiplinannya dalam

bekerja rendah dan tidak memiliki keinginan untuk berprestasi tinggi. Sumber

daya manusia yang kurang mampu, kurang cakap, tidak terampil dan kurang

cekatan mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya.

Menurut Warisno (2008) dalam Kristyanto (2012,4) Kegagalan sumber

daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika

akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan

ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan

kedisiplinan kerja, supaya efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya tujuan.

Pengadaan sumber daya manusia ini harus mendapatkan perhatian yang serius

serta didasarkan pada analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan,

persyaratan pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, pengayaan pekerjaan, perluasan

pekerjaan, dan penyederhanaan pekerjaan.

Menurut Hasibuan dalam bukunya “ Manajemen Sumber Daya Manusia “,

tenaga kerja dalam organisasi pemerintahan direkrut melalui seleksi ilmiah
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(2000,54). Dengan diadakannya seleksi ilmiah, diharapkan pemerintah

mendapatkan sumber daya manusia yang qualified. Untuk mendapatkan karyawan

yang kompeten, tidak semua kualifikasi didapatkan dalam diri pelamar kerja,

maka pemerintah maupun perusahaan memberikan bobot nilai untuk menyeleksi

pelamar kerja.

Laporan keuangan pemerintah daerah berguna untuk pihak–pihak yang

memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan, maka laporan keuangan

harus disajikan secara benar. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik,

memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan

keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping

pengembangan kapasitas organisasi (Insani,2010 dalam Dita Arfianti,2011).

2.1.2 Teknologi

Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat

pendukung teknis adalah perangkat keras (hardware) berupa unit komputer.

Menurut Kenneth dan Jane (2005;18) dalam Silka Hartina (2009;30),  perangkat

keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktifitas input, pemrosesan,

dan output dalam sebuah informasi. Kenneth dan Jane (2005;10) juga mengatakan

bahwa perangkat lunak komputer merupakan sekumpulan rincian instruksi

program yang mengendalikan dan mengkoordinasi perangkat keras komponen

komputer dalam sebuah sistem informasi.
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Teknologi komputer dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan

pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Perangkat lunak (software) yang

terdapat di dalam komputer adalah aplikasi khusus yang dinamakan program

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan selanjutnya secara otomatis

mempersiapkan laporan keuangan daerah ketika laporan tersebut dibutuhkan.

Pemerintahan Daerah akan menyusun laporan keuangan daerah mengacu pada

standar akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar akuntansi Pemerintahan.

Menurut Punto dalam bukunya yang berjudul “Komputer Akuntansi Untuk

Pemula dan Orang Awam”,pencatatan administrasi suatu usaha dimasa sekarang

ini sudah tidak menggunakan pencatatan dengan sistem manual lagi. Kebanyakan

dari usaha – usaha tersebut mulai menggunakan sistem pencatatan akuntansi

secara komputerisasi dengan harapan untuk efisiensi dan efektivitas kerja dalam

suatu usaha tersebut. Selain itu, dengan menggunakan komputer, perusahaan tidak

membutuhkan paper work yang banyak untuk pembuatan laporan keuangan.

Hasil yang diharapkan dari adanya teknologi dalam mendukung kualitas

laporan keuangan adalah penghematan anggaran yang berlebihan. Selain itu,

dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memenuhi

tuntutan akuntabilitas keuangan yang merupakan salah satu prinsip good

governance akan tercipta peningkatan kepercayaan stakeholder seperti legislative,

dunia usaha, masyarakat, peningkatan kepercayaan dunia internasional, investor,

dan lembaga–lembaga donor serta peningkatan kepercayaan pemberian informasi

yang handal kepada berbagai pihak akan sangat bermanfaat dalam usaha

peningkatan kinerja pemerintah daerah.
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2.1.3 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Dalam Buku Norma Pemeriksaan Akuntan yang diterbitkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia, terdapat penjelasan mengenai pengertian sistem pengawasan

intern. Intinya ialah, dalam arti luasnya sistem pengawasan intern mencakup

pengawasan yang dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan

administrasi.

Di samping pengertian pengawasan intern (internal control), terdapat pula

pengertian “internal check”, yaitu suatu teknik akuntansi untuk membuktikan

kecermatan data akuntansi melalui perbandingan antara hasil kerja dua orang atau

lebih mengenai suatu transaksi yang sama, namun yang saling tidak

mempengaruhi, karena mereka bekerja secara bebas (independent) dari lainnya.

Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengawasi kinerja

pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, untuk menghindari dari

kecurangan manipulasi angka–angka yang dapat merugikan masyarakat dan

Negara, serta memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi,

pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan

perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak

sistem, pemisaan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian

kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap

keandalan pemrosesan dan file data.
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Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan dan

pemda tersebut belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang

belum sepenuhnya sesuai SAP,lemahnya SPI,belum tertatanya barang milik

Negara/Daerah dengan tertib, pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan

yang berlaku dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan

2.1.4 Audit

Dalam laporan audit, auditor menyatakan pendapatnya (opini). Opini

merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan  keuangan yang didasarkan pada kriteria,

kesesuaian, dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan

(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan dan

efektivitas sistem pengendalian intern.

Setelah laporan keuangan disusun oleh pekerja pemerintah, maka harus

dilakukan proses audit oleh BPK. Seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah

dalam undang–undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan

dan pertanggungjawaban keuangan negara. Auditing harus dilakukan dengan

benar dan adil. Dalam Islam, proses auditing ini dianjurkan oleh Allah S. W. T

dan tergambar dalam surat Al–Hujuraat:6 yang berbunyi :

ٓأَیُّھَا لَٖة ٱلَِّذینَ یَٰ ا بَِجھَٰ َءاَمنُٓوْا إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنَبَٖإ فَتَبَیَّنُٓوْا أَن تُِصیبُوْا قَۡوَمۢ
ِدِمیَن  ٦فَتُۡصبُِحوْا َعلَٰى َما فََعۡلتُۡم نَٰ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak
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menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.“

Audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki

independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah

hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah

daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005) dalam Muh. Taufiq

Efendi (2010,15), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan

kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan

kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan

bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005).

Menurut Boynton (dalam Muh.Taufiq Efendy,2010 ), fungsi auditor internal

adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal

diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan

efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor

internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses

terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.
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2.1.5 Pengalaman Kerja

Dengan pengalaman kerja yang lebih lama, baik eksekutif maupun

legislatif tentunya telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan

masalah - masalah pemerintahan khususnya dalam penyusunan anggaran dan

laporan keuangan. Menurut Sandra 1999  (dalam Dwi Cahyadi,2009), dalam

literatur psikologi dan auditing menunjukkan bahwa efek dilusi dalam auditing

bisa berkurang oleh auditor yang berpengalaman karena struktur pengetahuan

yang baik dari auditor yang berpengalaman menyebabkan mereka mengabaikan

informasi yang tidak relevan. Dengan kata lain kompleksitas tugas yang dihadapi

sebelumnya oleh seseorang akan menambah pengalaman serta pengetahuannya.

Pendapat ini didukung oleh Abdolmohammadi dan Wright 1987 (dalam Yudhi

dan Meifida,2006) yang menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman

mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor

yang lebih berpengalaman. Pendapat lain yang mendukung yaitu Merita (2011)

yang mengatakan bahwa pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam

tugas audit disamping pengetahuan yang juga harus dimiliki seorang auditor.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan, mengingat bahwa

melalui pelatihan mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi

perubahan maupun penyesuaian sistem kerja di masa mendatang. Boner dan

Walker (1994 dalam Yudhi dan Meifida, 2006), mengatakan bahwa peningkatan

pengetahuan yang muncul dari pelatihan formal sama bagusnya dengan yang

didapat dari pengalaman khusus. Pelatihan tersebut berupa kegiatan-kegiatan

seperti seminar, simposium, lokakarya pelatihan itu sendiri dan kegiatan
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penunjang ketrampilan lainnya. Melalui program pelatihan para auditor juga

mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan

situasi yang akan ditemui (Putri dan Bandi, 2002 dalam Yudhi dan Meifida,

2006).

2.1.6 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas

tersebut. Menurut PP No. 24 tahun 2005 tentang SAP, laporan keuangan

merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi –

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun

dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan

sejumlah besar pengguna. Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan-

catatan laporan keuangan.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada

pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai

dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian

pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan

dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi

keuangan pemerintah saat itu.

Laporan keuangan juga berguna untuk :

1. Transparansi

2. Akuntabilitas
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3. Manajemen

4. Keseimbangan Antargenerasi

Suatu organisasi yang besar, seperti pemerintah daerah, dapat dianggap

sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban besar tersebut

dapat dibagi–bagi lagi menjadi pusat–pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil,

seperti Dinas–Dinas. Setiap jenis pusat pertanggungjawaban membutuhkan data

pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah

selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD). Kualitas dari laporan keuangan itu sendiri sangat dipengaruhi

oleh faktor ketaatan terhadap standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, guna

untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan

dari periode ke periode.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata

kelola kepemerintahan yang baik (good governance government), yaitu

pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang

memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi

tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan

keputusan.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan
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pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup

pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang,

perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana

dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan

menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian,

pemberdayaan masyarakt dan desa, statistik, arsip, serta komunikasi dan

informatika. Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup

pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan

perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Klasifikasi belanja menurut organisasi ini meliputi unsur pemerintahan

daerah yang terdiri atas DPRD, Kepala Daerah/Wakil dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD).

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini,

ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem peng-

anggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan

keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan

keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa

Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan

untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi

Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981.
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Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan

manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

105 Tahun 2000, pernerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan

Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban

pemerintah daerah dalarn membuat laporan pertanggungjawaban kuangan daerah

yang bersangkutan.

Setiap pengguna laporan keuangan memiliki kebutuhan dan kepentingan

yang berbeda – beda terhadap informasi laporan keuangan yang diberikan

pemerintah.

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah daerah :

1. Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas biaya,

harga dan kualitas pelayanan yang diberikan

2. Masyarakat yang membayar pajak ingin mengetahui penggunaan dana

3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat

risiko, likuiditas, dan solvabilitas

4. Parlemen membutuhkan informasi keuangan untuk melakukan

pengawasan, mencegah laporan keuangan yang bias dan mencegah

terjadinya penyelewengan keuangan Negara

5. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan kompensasi

Laporan keuangan pemerintah daerah berfokus pada unit kerja

pemerintahan sebagai suatu organisasi. Unit kerja tersebut merupakan unit kerja
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yang otonom. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berorientasi jangka

panjang, karena adanya keterkaitan antara konsep politik dan kenegaraan.

Jika laporan keuangan pemerintah buruk, maka dapat menimbulkan

implikasi negatif, yaitu :

a. Menurunkan kepercayaan masyarakat

b. Investor takut menanamkan modalnya pada daerah

c. Kualitas keputusan menjadi buruk

d. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual

Dari dampak–dampak negatif yang akan timbul jika laporan keuangan

pemerintah buruk, maka pemerintah berupaya untuk menghindari resiko

ketidakpercayaan investor terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah

daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik

dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan

yang baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.

Dalam menjalankan otonomi daerah, perlu pengawasan dan pemeriksaan dalam

rangka memberantas praktik KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme), pemerintah

bersama DPR kemudian mengesahkan Undang–Undang No. 28 tahun 1999

tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),

kemajuan teknologi informasi berpengaruh sangat besar. Karena perkembangan

teknologi dirasa mampu membantu pemerintah menyusun LKPD secara cepat dan

akurat. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data,
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pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan

(b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat

diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat (Hamzah, 2009 dalam

Winidyaningrum, 2010)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun) Judul Variabel Hasil Penelitian

Hongjiang Xu,
Jeretta H.N., G.
Daryl Nord,
Binshan Lin
(2003)

Key Issues of
Accounting
Information
Quality
Management:
Autralian Case
Study

Kualitas informasi
akuntansi, sumber
daya manusia,
sistem, organisasi,
faktor eksternal

Sumber daya
manusia,
sistem,
organisasi, dan
faktor eksternal
merupakan
faktor
kritis yang
menentukan
kualitas
informasi
akuntansi

Fariziah
Choirunisah
(2008)

Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
kualitas
informasi
laporan
keuangan
yang
dihasilkan
sistem
akuntansi
instansi

Kualitas informasi
laporan keuangan
SAI, kemampuan
SDM, dukungan
pimpinan dan alat,
fasilitas, organisasi
tim, sistem
pengendalian

Sumber daya
manusia dan
organisasi tim
berpengaruh
signifikan
terhadap
kualitas
informasi
keuangan
satuan
kerja

Desi Indriasari
dan Ertambang
Nahartyo (2008)

Pengaruh
kapasitas
sumberdaya
manusia,
pemanfaatan

Nilai informasi
pelaporan keuangan
pemda sumber daya
manusia,
pemanfaatan

Kapasitas
sumber
daya manusia
tidak
mempengaruhi
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teknologi
informasi,
dan
pengendalian
intern
akuntansi
terhadap nilai
informasi
pelaporan
keuangan
pemerintah
daerah
(studi pada
pemerintah
kota
palembang dan
kabupaten
ogan ilir)

teknologi informasi,
pengendalian intern
akuntansi

keandalan
pelaporan
keuangan
pemerintah
daerah,
tetapi
berpengaruh
signifikan
terhadap
ketepatan
wkatu.
Sedangkan
pemanfaatan
teknologi
informasi
dan
pengendalian
intern akuntansi
memepengaruhi
nilai
informasi
pelaporan
keuangan
pemerintah
daerah
secara
signifikan

Darya setya
Nugraha dan
Apriyanti
susanti
(2010)

The Influence
of
Internal
Control
System to The
Reliability of
Local
Government
Financial
Statement
(Case Study at
Pemerintah
Provinsi
Jawa Barat)

Keandalan laporan
keuangan, sistem
Pengendalian
Internal

Sistem
pengendalian
internal
berpengaruh
positif terhadap
keandalan
laporan
keuangan

Celviana
Winidyaningru
m
dan Rahmawati
(2010)

Pengaruh
sumberdaya
manusia
dan
pemanfaatan

Keandalan dan
ketepatwaktuan
pelaporan keuangan
pemda, sumber daya
manusia,

Sumber daya
manusia
berpengaruh
positif
signifikan
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teknologi
informasi
terhadap
keterandalan
dan
ketepatwaktua
n
pelaporan
keuangan
pemerintah
daerah
dengan
variabel
intervening
pengendalian
intern
akuntansi

pemanfaatan
teknologi informasi,
pengendalian intern
akuntansi

terhadap
keterandalan
pelaporan
keuangan
pemerintah
daerah,
tetapi tidak
signifikan
terhadap
ketepatwaktuan
.
Pemanfaatan TI
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
keterandalan
pelaporan dan
ketepatwaktuan

Tantriani
Sukmaningrum
(2012)

Analisis faktor-
faktor yang
mempengaruhi
kualitas
informasi
laporan
keuangan
pemerintah
daerah
(Studi Empiris
pada
Pemerintah
Kabupaten dan
Kota
Semarang)

Sumber daya manusia,
teknologi, sistem
pengendalian intern,faktor
eksternal

Sistem
pengendalian
intern dan
teknologi
mempengaruhi
kualitas laporan
keuangan

Dita Arfianti
(2011)

Analisis faktor-
faktor yang
mempengaruhi
nilai informasi
pelaporan
keuangan
pemerintah
daerah
(Studi pada
Satuan Kerja
Perangkat
Daerah di

Kualitas sumber daya
manusia,teknologi
informasi,keandalan dan
ketepatwaktuan pelaporan
keuangan pemerintah
daerah,sistempengendalia
n intern,

Kualitas
sumber daya
manusia
mempengaruhi
nilai pelaporan
keuangan
pemerintah
daerah
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Kabupaten
Batang)

Moreno Abham
(2013)

Pengaruh
Auditor
Internal dan
Eksternal
Terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan
Instansi
Pemerintah

Audit internal, audit
eksternal, kualitas laporan
keuangan

Audit
berpengaruh
terhadap
kualitas laporan
keuangan

Galih Pratama
Putra (2013)

Pengaruh
Faktor
Pengalaman
Kerja,
Motivasi
Kerja, dan
Intensitas
Pelatihan
Terhadap
Kualitas
Pelaporan
Keuangan
Satuan Kerja di
Wilayah Bayar
KPPN Malang

Pengalaman Kerja,
Motivasi Kerja, Intensitas
Pelatihan, Kualitas
Pelaporan Keuangan

Pengalaman
kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap
kualitas
pelaporan
keuangan
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2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2

Kerangka Konseptual

Variabel Independen Variabel Dependen

2.4 Hipotesis

2.4.1 Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Informasi

Laporan Keuangan

Manusia dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten, dari segi kualitas

maupun kuantitas akan dapat bekerja secara maksimal dan mampu meningkatkan

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Choirunisah (2008) dalam Sukmaningrum (2012) meneliti faktor-faktor

yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem

akuntansi instansi studi pada KPPN Malang. Hasil penelitiannya menyatakan

Kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan

( X1 ) Sumber Daya Manusia

( X2 ) Teknologi

( X4 ) Proses Audit

( X3 ) Sistem Pengendalian
InternalInternal

( X5 ) Pengalaman Kerja

( Y ) Kualitas   Informasi
Laporan Keuangan
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terhadap kualitas informasi keuangan satuan kerja. Apabila sumber daya manusia

yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kualitas yang disyaratkan,

maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan

akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya

menjadi buruk.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji

kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia

dengan kualitas informasi laporan keuangan.

2.4.2 Teknologi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan

Keuangan

Teknologi yang semakin berkembang pesat dapat dimanfaatkan untuk

mempercepat penyediaan laporan keuangan. Manfaat dari kemajuan Teknologi

adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi

mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen

dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi

informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh

masysrakat (Hamzah, 2009 dalam Arfianti, 2012).

Menurut Punto dalam bukunya yang berjudul “Komputer Akuntansi Untuk

Pemula dan Orang Awam”,pencatatan administrasi suatu usaha dimasa sekarang

ini sudah tidak menggunakan pencatatan dengan sistem manual lagi. Kebanyakan

dari usaha – usaha tersebut mulai menggunakan sistem pencatatan akuntansi

secara komputerisasi
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Kemajuan teknologi memungkinkan berbagai pihak dapat menyajikan,

mengolah,dan mengakses informasi secara cepat. Berdasarkan uraian diatas,

penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara Teknologi

dengan kualitas informasi laporan keuangan.

2.4.3 Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas

Informasi Laporan Keuangan

Pengendalian Intern yang memadai akan meningkatkan Kualitas Informasi

Laporan Keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan

keuangan. Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian internal

berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk menjamin kepatuhan

terhadap penyusunan, hukum dan peraturan dalam pembuatan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali

hubungan antara SPI dengan kualitas informasi laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal dilakukan untuk mengawasi kinerja

pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, untuk menghindari dari

kecurangan manipulasi angka–angka yang dapat merugikan masyarakat dan

Negara, serta memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

2.4.4 Audit berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Audit merupakan proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan, dan para

pejabat yang ikut dalam penyusunan laporan keuangan diharuskan memberi

pernyataan tanggung jawab terhadap laporan keuangan. Menurut Abham Moreno
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(2013) menyatakan bahwa Audit internal dan audit eksternal berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan.

Setelah laporan keuangan disusun oleh pekerja pemerintah, maka harus

dilakukan proses audit oleh BPK. Seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah

dalam undang–undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan

dan pertanggungjawaban keuangan negara.

2.4.5 Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Informasi

Laporan Keuangan

Pegawai yang baru bekerja, belum terlalu mengerti dengan tata cara

pengerjaan dan penyusunan laporan keuangan. Sehingga pengalaman dalam

bekerja mampu mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Menurut

Galih (2013) pengalaman kerja (length of services) menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi produktifitas kerja suatu organisasi dan akan menjadi lebih efektif

lagi apabila tenaga kerja tersebut juga memiliki  pengalaman kerja yang lebih

baik.

Boner dan Walker (1994 dalam Yudhi dan Meifida, 2006), mengatakan

bahwa peningkatan pengetahuan yang muncul dari pelatihan formal sama

bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman khusus. Pelatihan tersebut berupa

kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, lokakarya pelatihan itu sendiri dan

kegiatan penunjang ketrampilan lainnya.
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2.4.6 Sumber Daya Manusia, Teknologi, Sistem Pengendalian Internal,

Audit, dan Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas

Informasi Laporan Keuangan

Sumber Daya Manusia yang berkualitas mampu meningkatkan kinerja,

dan sistem Teknologi yang diciptakan mampu membantu pembuatan laporan

keuangan secara akurat. Sistem Pengendalian Internal dan Audit merupakan

kegiatan control dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan Pengalaman

Kerja yang lama membuat pegawai menjadi berpengalaman dalam pembuatan

laporan keuangan, sehingga Sumber Daya Manusia, Teknologi, Sistem

Pengendalian Internal, Audit dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap

Kualitas Informasi Laporan Keuangan


