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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Landasan Teori 

1. Teori Agensi (Agency Theory) 

      Mardiasmo (2004), menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas 

publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : a) 

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang 

lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan b) pertanggungjawaban 

kepada masyarakat luas (akuntabilitas horisontal). 

       Masalah keagenan muncul ketika eksekutif atau agen 

cenderung memaksimalkan self interest-nya dan kewenangannya 

yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan-

keputusan, sampai dengan melaporkan dan menyajikan laporan 

keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa 

kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk 

mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori 

keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunis dan 
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cenderung tidak menyukai risiko. Tanggung jawab yang 

ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya 

berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi 

juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para 

pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan 

menghindari risiko berupa ketidakpercayaan stakeholders 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). 

       Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan 

keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep 

yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, 

pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban 

menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna 

informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai principal 

dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik 

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara 

langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu 

pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para 

pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan 

sebagai suatu hubungan keagenan (Rosalin dan Kawedar, 2011) 
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2. Teori COSO 

       Comimittee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) menerbitkan  Internal Control – Integrated 

Framework tahun 1994 yang mengemukakan bahwa pengendalian 

intern merupakan pengendalian kegiatan (operasional) perusahaan 

yang dilakukan pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan secara 

efisien, yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 

yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dari operasi 

perusahaan. Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) mengenalkan bahwa terdapat 5 

(lima) komponen kebijakan dan prosedur yang didesain dan 

diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan 

pengendalian intern dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian 

intern tersebut adalah:  

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment). 

Komponen ini meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang 

menggambarkan: 

1) Integritas dan nilai etika; 

2) komitmen terhadap kompetensi; 

3) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia; 

4) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; 

5) Filosofi manajemen dan gaya operasi; 

6) Dewan direksi dan partisipasi komite audit; 
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7) Struktur organisasi. 

Contoh: code of conduct, pemberian dan pemisahan fungsi 

wewenang dan tanggung jawab, job description, dan kebijakan 

sumber daya manusia seperti pelatihan dan kompensasi. 

b. Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment) 

Perusahaan harus mewaspadai dan mengelola risiko yang 

dihadapinya. Perusahaan harus menetapkan tujuan, terintegrasi 

dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan dan aktivitas-

aktivitas lainnya sehingga organisasi beroperasi secara harmonis. 

Perusahaan juga harus menetapkan mekanisme untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait. 

Contoh: penggunaan Key Performance Indicator (KPI), survei 

kepuasan customer, dan Balance Score Card (BSC). 

c. Sistem Komunikasi dan Informasi Akuntansi (Accounting 

Information and Communication System). 

Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian intern 

memberikan substansi yang dapat digunakan oleh manajemen 

untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola 

operasinya. Keakuratan dan ketepatan informasi dibutuhkan guna 

mengambil suatu keputusan. Selain itu, dengan sisem informasi dan 

komunikasi memungkinkan karyawan perusahaan mendapatkan 
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dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, 

mengelola, dan mengendalikan operasinya. 

Contoh: staff meeting bulanan, news letter dari perusahaan, dan 

process for escalation of issues. 

d. Aktivitas Pengendalian (Controll Activities) 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang 

membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil 

untuk menghadapi risiko-risiko yang terkait dalam mencapai tujuan 

satuan usaha (entitas). 

Contoh: rekonsiliasi, protek user-ID dan password dan verifikasi 

tandatangan atas penarikan cek. 

e. Pemantauan (Monitoring). 

Keseluruhan proses harus dimonitor, dan dibuat perubahan bila 

diperlukan. Dengan cara ini, sistem dapat bereaksi secara dinamis, 

berubah seiring dengan perubahan kondisi. 

Contoh: ongoing review of operations, penilaian kinerja karyawan 

dan exception reporting. (Saleba, 2014). 

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

       Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 

2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
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pemerintah.Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum 

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di 

Indonesia. 

       Kemudian juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan diartikan 

sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu 

kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 

       Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) akan menghasilkan laporan keuangan yang 

sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) diharapkan agar semuanya berjalan 

dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga 

akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat. 

       Oleh karena itu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP), Pemerintah harus menerapkan dan mempraktekkan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka 

membentuk suatu tata pemerintahan yang baik. 

       Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati 

(2013), dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 
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Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. 

Dimana hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa dengan penerapan 

Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka laporan keuangan akan 

lebih berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu pemerintahan 

yang baik. 

a. Aspek – aspek Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dikemukakan bahwa 

aspek – aspek Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri atas : 

1) Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi 

yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 

pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa 

masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 

lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang 

relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 

Informasi yang relevan: 

a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 

  Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan 

atau   mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 
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Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi 

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan 

kejadian masa kini. 

c) Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat 

berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

d) Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan 

selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi 

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan 

memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang 

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang 

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan 

jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut 

dapat dicegah. 

2) Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta 

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin 

relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 

potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi 

karakteristik: 
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a) Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b) Dapat Diverifikasi (verifiability) 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 

diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali 

oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan 

simpulan yang tidak berbeda jauh. 

c) Netralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

3) Dapat Dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih 

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 

periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan 

lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara 

internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat 

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi 

yang sama dari  tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal 

dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan 

kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah 

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada 
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kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan 

tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

4) Dapat Dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 

dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta 

istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 

pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan  memiliki 

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan 

operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna 

untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 

b. Faktor-faktor pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dikemukakan bahwa 

faktor – faktor pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan 

meliputi: 

1) Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas 

pelaporan dalam mencapaitujuan yang telah ditetapkan secara 

periodik. 

2) Manajemen 

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan 
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sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas 

pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 

3) Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

4) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan 

penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah 

generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung 

beban pengeluaran tersebut. 

5) Evaluasi Kinerja 

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam 

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah 

untuk mencapai kinerja yang direncanakan. 

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

       Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Keputusan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A Tahun 2003 
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didefenisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil 

tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif 

dan efisien. 

Kompetensi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonseia Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 1 adalah 

kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai 

Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesional, efektif, dan efisien. 

       Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu 

dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya 

kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) maka waktu pembuatan 

laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena Sumber Daya 

Manusia (SDM) tersebut telah memiliki pengetahuan dan 

pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga 

laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan 

tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan 

maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan 

(Mardiasmo, 2002: 146). 
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 Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas dan kompeten, yang didukung dengan latar 

belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. 

Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten tersebut akan 

mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam 

memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada 

kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian 

laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 

2008). 

a.  Aspek-aspek Kompetensi Sumber Daya Manusia  

Hutapea dan Thoha (2008:8) mengungkapkan bahwa ada tiga 

aspek utama pembentukan kompetensi sumber daya manusia, 

yaitu: 

1) Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki 

seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu 

atau informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat 

digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. 

Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya 
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pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai 

yang mempunyai pengetahuan  yang cukup meningkatkan 

efisiensi perusahaan. 

2) Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan 

perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan 

maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan 

memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu 

atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi 

pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena 

keterampilan ini sangat berpengaruh dalam berkomunikasi, 

memotivasi, dan mendelegasi. 

3) Sikap (attitude) merupakan pola tingkahseorang pegawai 

didalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 

sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai 

mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka 

secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya 

akan dilaksanakan sebaik-baiknya. 

b.  Faktor – faktor pentingnya Kompetensi Sumber Daya Manusia 

      Barney (1991) mengungkapkan bahwa ada empat faktor yang 

menyatakan tentang pentingnya kompetensi sumber daya 

manusia, yaitu: 
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1) Bernilai (valuable) 

Kompetensi bernilai (valuable competencies) adalah 

kompetensi yang menciptakan nilai bagi suatu perusahaan 

dengan mengeksploitasi sejumlah peluang-peluang atau 

menetralisir ancaman-ancaman dalam lingkungan eksternal 

perusahaan. Kompetensi dapat menjadi sumber keunggulan 

bersaing yang berkesinambungan hanya ketika kompetensi 

tersebut bernilai (valuable). Kompetensi dikatakan bernilai 

ketika kompetensi tersebut menyebabkan perusahaan mampu 

menyusun dan mengiplementasikan strategistrategi yang 

dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan khususnya. 

2) Langka (rareness) 

Kompetensi langka adalah kompetensi yang dimiliki oleh 

sedikit, jika ada, pesaing saat ini atau potensial. Kompetensi 

perusahaan yang bernilai namun dimiliki oleh sebagian besar 

pesaing yang ada atau pesaing potensial tidak dapat menjadi 

sumber keunggulan bersaing yang berkesinambungan. 

Sebuah perusahaan dikatakan menikmati keunggulan 

bersaing ketika perusahaan tersebut dapat 

mengimplementasikan strategi penciptaan nilai yang tidak 

dapat dilakukan oleh sebagian besar perusahaan lainnya. 

Dengan kata lain, keunggulan bersaing dihasilkan hanya 

ketika perusahaan mengembangkan dan mengeksploitasi 
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kompetensi yang berbeda dari pesaingnya. Jika kompetensi 

yang bernilai tadi dimiliki oleh sebagian besar perusahaan, 

dan tiap-tiap perusahaan memiliki kemampuan untuk 

menggunakannya dengan caradan teknik yang sama, dan 

selanjutnya mengimplementasikan strategi yang hampir sama 

maka dapat dikatakan tidak ada satupun perusahaan yang 

memiliki keunggulan bersaing. 

3) Sulit Ditiru (Inimitability) 

Kompetensi yang bernilai dan langka tersebut hanya dapat 

menjadi sumber keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan jika perusahaan lain yang tidak 

memilikinya, tidak dapat memperoleh kompetensi tersebut. 

Dalam istilah yang dibangun oleh Lippman and Rumelt 

(1982) dan Barney (1986a), kompetensi ini disebut sangat 

sulit ditiru (imperfectly imitable). Kompetensi dapat 

dikatakan sulit ditiru karena satu atau kombinasi dari tiga 

alasan berikut: 

a) Kemampuan perusahaan untuk memperoleh kompetensi 

tergantung pada kondisi historis yang unik. Ketika 

perusahaan berevolusi, mereka mengambil keahlian, 

kemampuan, dan sumberdaya yang unik bagi mereka, 

mencerminkan jalan setapak yang dilalui dalam sejarah 

(Barney, 1995). Cara lain untuk mengatakan ini adalah 
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bahwa kadang kadang perusahaan mampu 

mengembangkan kompetensi karena berada pada tempat 

yang tepat dan saat yang tepat (Barney, 1999). 

b) Hubungan antara kompetensi yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan bersifat ambigu (causally 

ambiguous). Para pesaing tidak mampu memahami 

dengan jelas bagaimana suatu perusahaan menggunakan 

kompetensi intinya sebagai dasar dari keunggulan 

bersaingnya. Akibatnya para pesaing tidak pasti tentang 

kompetensi-kompetensu yang harus mereka kembangkan 

untuk meniru manfaat dari strategi penciptaan nilai 

perusahaan yang disainginya itu. 

c) kompetensi yang menghasilkan keunggulan perusahaan 

tersebut bersifat kompleksitas sosial (socially complex). 

Kompleksitas sosial berarti bahwa setidaknya beberapa, 

dan sering kali banyak, kompetensi perusahaan adalah 

produk dari fenomena sosial yang kompleks. Contoh 

kompetensi yang kompleks secara sosial meliputi relasi 

antar pribadi, kepercayaan, dan persahabatan di antara 

manajer dan antar manajer dengan pegawai serta reputasi 

perusahaan dengan pemasok dan pelanggan. 
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4) Sulit Digantikan (Insubstitutability) 

Kompetensi yang sulit digantikan adalah kompetensi yang 

tidak memiliki ekuivalen strategis. Dua sumberdaya 

perusahaan yang bernilai (atau dua kumpulan sumberdaya 

perusahaan) ekuivalen secara strategis ketika tiap 

sumberdaya itu dapat dieksploitasi secara terpisah untuk 

mengimplementasikan strategi-strategi yang sama. Secara 

umum, nilai strategis dari kompetensi meningkatkan 

kesulitan untuk menggantikannya. Semakin tidak terlihat 

suatu kompetensi, semakin sulit bagi perusahaan untuk 

mencari penggantinya dan semakin besar tantangan bagi para 

pesaing untuk meniru strategi penciptaan nilai perusahaan. 

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

       Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang 

dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem 

teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi 

mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan 

suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber 

daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan 

dan pendeteksian penggelapan (fraud) (arfianti, 2011). 

a. Aspek –aspek Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Ikantan Akuntan Indonesia (2011) ada lima unsur 

(komponen) pengendalian yang saling terkait berikut ini: 
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1) Lingkungan pengendalian 

Menetapkan corak organisasi, mempengaruhi kesadaran 

pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian 

merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, 

menyediakan disiplin dan struktur. 

2) Penaksiran resiko 

Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisi 

terhadap resiko yang relevan unutk mencapai tujuannya, 

membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko 

harus dikelola. 

3) Aktivitas pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

4) Informasi dan komunikasi 

Informasi dan komunikasi adalah pengindentifikasian, 

penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk 

dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung 

jawab mereka. 

5) Pemantauan 

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja 

pengendalian intern sepanjang waktu. 
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b. Faktor – faktor pentingnya Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Tunggal dalam bukunya Struktur Pengendalian Intern 

(1995:2) terdapat 4 faktor penting sistem pengendalian internal, 

yaitu:  

1) Untuk menjamin kebenaran data akuntansi. Manajemen harus 

memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk 

melaksanakan operasi perusahaan. Berbagai macam data 

digunakan untuk mengambil keputusan yang penting.  

2) Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan 

pembukuannya. Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, 

disalahgunakan ataupun rusak secara tidak sengaja. Hal yang 

sama juga berlaku untuk harta perusahaan yang tidak nyata 

seperti perkiraan piutang, dokumen penting, surat berharga, 

dan catatan keuangan. Sistem pengendalian internal dibentuk 

guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang dan 

catatan pembukuan pada saat yang tepat.  

3) Untuk menggalakkan efisiensi usaha Pengendalian dalam suatu 

perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-

pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan 

terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap 

penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien. 

4) Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah 

digariskan. Manajemen menyusun prosedur dan peraturan 
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untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian 

internal memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan 

peraturan tersebut oleh perusahaan.  

5) Penilaian. Harus dibuat ketentuan agar memberikan kepastian 

bahwa seluruh harta telah dinilai dengan selayaknya sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang lazim dan bahwa penyesuaian-

penyesuaian telah dilakukan dengan syah. Pengendalian yang 

dianut dalam suatu unit usaha dan dibentuk untuk mencapai 

tujuan pertama dan kedua diatas (yaitu, menjamin kebenaran 

data akuntansi, mengamankan harta kekayaan dan catatan 

pembukuan) disebut pengendalian akuntansi intern (internal 

accounting controls). Pengendalian yang dianut untuk 

mencapai tujuan ketiga dan keempat tersebut diatas (yaitu, 

menggalakkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya 

kebijakan pimpinan yang telah digariskan) disebut 

pengendalian operasional (operasional controls) atau 

pengendalian administrasi (administrative controls). 

6. Kualitas Laporan Keuangan 

       Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada 

suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang 

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan 

oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan 
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sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat 

berubah menjadi informasi kalau diubah kedalam konteks yang 

memberikan makna (Lillrank, 2003). Tujuan umum laporan keuangan 

adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 

anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang 

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi 

keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dimensi Kapasitas 

Informasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan 

karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya 

       Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang 

merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam 

Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005) antara lain: 

a. Relevan 

       Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut 

memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh 

pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, informasi 

dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan 

untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa 

depan (predictive value), dan menegaskan atau memperbaiki 
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harapan yang telah dibuat sebelumnya (feedback value). Dan agar 

informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu 

bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan 

(timeliness) 

b. Andal 

       Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan 

suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau 

peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. 

Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level 

pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang 

digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi 

dikatakan andal apabila: 

1) Dapat Diuji Kebenarannya (Verifiable) 

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang  

yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang 

sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama. 

2) Netral 

     Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi     

keuangan. 

3) Penyajian Secara Wajar/ Jujur (Representational Faith 

fulness) 

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap 

menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-
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peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. 

Informasi yang disajikan harus  bebas dari unsur bias. 

c. Dapat Dibandingkan 

       Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi 

tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar 

entitas. 

d. Dapat Dipahami 

       Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan 

mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam 

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan 

pengguna. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik 

kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, berarti 

pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang 

terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi 

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila 

tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan 

mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, 

kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, 

ketidakefisienan, dan ketidakfektifan. 
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B.   Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah 

 Menurut Nugraheni dan Subaweh (2008), menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, dimana setelah 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan 

Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memuat 

seluruh informasi keuangan yang terjadi, dapat memecahkan semua 

permasalahan pencatatan keuangan, dan ada cara untuk memecahkan 

permasalahan pencatatan keuangan. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permana (2011), 

tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan 

implikasinya pada akuntabilitas, mendapatkan hasil, yaitu terdapat 

hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) signifikan 

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

dan implikasinya terhadap akuntabilitas. 

       Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kusumah (2012), 

tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan 

terhadap kualitas laporan keuangan, menyatakan bahwa standar 

akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
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laporan keuangan, serta penelitian yang dilakukan oleh Juwita 

(2013), tentang pengaruh implementasi standar akuntansi 

pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas 

laporan keuangan, juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas 

laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama dari 

penelitian ini adalah: 

H1:   Penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 

satuan kerja perangkat daerah 

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

   Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)  berdasarkan 

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 46A Tahun 2003 

didefenisikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil 

tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif 

dan efisien.  

             Apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan 

sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang 

disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan 
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fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk 

dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang 

dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai. 

Studi yang dilakukan Roviyantie (2011), tentang pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan 

daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga 

menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Rahayu,dkk (2014), tentang pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan 

terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah 

Propinsi Riau, menyatakan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 

             Studi yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014), tentang 

pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem 

akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan 

sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah, menyatakan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan 

keuangan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua dari penelitian 

ini adalah: 
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H2:  Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja 

perangkat daerah 

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

         Masih marak ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di 

dalam laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang 

disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan 

opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan 

oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah terkait (IHPS BPK Semester 1 2015). 

             Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau 

menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin 

ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014), tentang pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi 

keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem 

pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 

daerah, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal 
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berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. 

             Penelitian lainnya oleh Windiastuti (2013), tentang pengaruh 

sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian 

internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 

dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa sistem 

pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan. Studi yang dilakukan oleh 

Sukmaningrum (2012), tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah 

daerah, juga menyatakan hal yang serupa bahwa sistem 

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis 

ketiga dari penelitian ini adalah: 

H3:  Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap 

 kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah 

 

C. Kerangka Pemikiran 

         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  ada atau tidaknya 

pengaruh antara variabel bebas (independen) yang dalam hal ini adalah 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Kompetensi Sumber 

Daya Manusia (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) terhadap 

variabel terikat (dependen) yang dalam hal ini adalah Kualitas Laporan 

Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Y). Kerangka Penelitian ini 
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digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan 

yang dibahas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan 

pada model berikut ini. 
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