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II.  TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1. Grand Theory  

2.1.1.  Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori  keagenan  menyatakan  bahwa  perusahaan yang  memisahkan fungsi  

pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Jensen and 

Mackling, 1976). Pada  model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan  

kedua  belah pihak yaitu  manajemen dan  pemilik. Selanjutnya, manajemen dan 

pemilik melakukan  kesepakatan (contract) kerja untuk mencapai manfaat (utility) 

yang diharapkan. Lambert (2001) menyatakan bahwa dalam kesepakatan  tersebut 

diharapkan  dapat  memaksimumkan utilitas  pemilik (principal), dan dapat  

memuaskan serta menjamin manajemen (agent) untuk  menerima  reward.  

Manfaat yang  diterima oleh kedua pihak didasarkan pada kinerja perusahaan. 

Pada umumnya, kinerja perusahaan  diukur dari profitabilitas (Penman, 2003). 

Besarnya profitabilitas, selanjutnya diinformasikan oleh manajemen kepada pihak 

pemilik melalui penyajian laporan keuangan. 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan 

antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan 

prinsipal. Hubungan  keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat 

sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan 
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kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorban 

kan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk   mengurangi  konflik   maka 

diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan 

keuangan  adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency 

cost.  

Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diterapkan  dalam  organisasi publik.   

Ia menyatakan  bahwa  negara demokrasi  modern  didasarkan  pada  serangkaian 

hubungan prinsipal - agen. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Moe (1984) 

yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan 

menggunakan teori keagenan.  Bergman & Lane (1990)  menyatakan  bahwa 

kerangka hubungan  prinsipal agen  merupakan  suatu  pendekatan  yang  sangat 

penting untuk  menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Pembuatan 

dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, 

yakni informasi yang tidak simetris (asymmetric information), moral hazard, dan 

adverse selection. 

Menurut Moe (1984), di pemerintahan  terdapat   suatu  keterkaitan  dalam 

kesepakatan - kesepakatan principal-agent yang dapat ditelusuri melalui proses 

anggaran: pemilih-legislatur, legislatur-pemerintah, menteri keuangan-pengguna 

anggaran, perdana menteri-birokrat, dan pejabat-pemberi pelayanan. Hal yang 

sama dikemukakan juga oleh Gilardi (2001) dan Strom (2000),  yang  meneliti 

hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (chains of delegation), yakni 

pendelegasian dari masyarakat kepada wakilnya di parlemen, dari  parlemen 

kepada pemerintah,  dari pemerintah sebagai satu kesatuan kepada seorang 
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menteri, dan dari pemerintah kepada birokrasi. Hubungan tersebut tidaklah selalu 

mencerminkan hirarki, tetapi dapat saja berupa hubungan pendelegasian, seperti 

yang dinyatakan oleh Andvig et al. (2001) 

“Principal-agent models are sometimes constructed for situations where  

the P-A relationship is not established within a given hierarchy, but where  

A may be a head of one and P represents another that in some sense has a 

superior role. For example, a parliament is often considered as the 

principal of the public bureaucracy, and the voters the principal of the 

parliament, and so on.” 

 

Menurut  Abdullah (2004)  pada pemerintahan  peraturan perundang-undangan 

secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif,  legislatif, dan publik. 

Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang 

terlibat dalam pemerintahan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang 

secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah: 

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang  diubah dengan Undang-undang 

Nomor  32 Tahun 2004 yang di antaranya mengatur bagaimana hubungan 

antara  eksekutif  dan  legislatif. Eksekutif yang  dipilih  langsung  oleh 

masyarakat dan diusulkan untuk diberhentikan oleh DPRD (UU 32/2004) 

merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan 

di pemerintahan.  Eksekutif  akan  membuat  pertanggungjawaban kepada 

legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap 

lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor  109 Tahun 2000  menjelaskan  tentang 

penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor  110 Tahun 2000 diubah dengan  Peraturan 

Pemerintah Nomor  24 Tahunn 2004, selanjutnya diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor  37 Tahun 2005 mengatur mengenai kedudukan keuangan 

anggota legislatif. 

4. Undang-undang Nomor  17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2004, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004  merupakan  yang secara 

tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan 

keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah. 

 
 

2.1.2.  Teori Sinyal (Signaling Theory)  

Teori Sinyal (Signalling Theory)  dapat  membantu pihak  perusahaan (agent), 

pemilik (principal), dan  pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi 

dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk 

memastikan  pihak-pihak yang  berkepentingan meyakini keandalan  informasi 

keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (agent), perlu mendapatkan opini 

dari pihak lain yang  bebas  memberikan  pendapat  tentang  laporan keuangan  

 

Teori Sinyal (Signalling Theory) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak 

yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada 

masyarakat.  Pemerintah akan  memberikan signal ke masyarakat dengan cara 

memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian 

intern, pengungkapan yang lebih lengkap.  Pemerintah  daerah  dapat  juga 

mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan 

oleh rakyat (Puspita dan Martani, 2010). 
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Untuk mengurangi asimetri informasi antara politisi dan rakyat, laporan keuangan 

pemerintah daerah perlu diaudit oleh pihak yang independen.  Menurut Undang-

undang Nomor 15 tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  dan  Tanggung  Jawab 

Keuangan Negara, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, 

pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPKRI  adalah 

lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan hasil pemeriksaan BPKRI dapat 

memuat opini, temuan, kesimpulan dan  rekomendasi tergantung pada lingkup 

pemeriksaannya. Aspek yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan antara lain 

kesesuaian dengan standar  akuntansi pemerintahan,  aspek  kelemahan sistem 

pengendalian intern dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundangan,  yang 

selanjutnya hasil pemeriksaan ini setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan 

(Setyaningrum, 2012). 

Berdasarkan penjelasan diatas, baik buruknya opini yang diberikan oleh auditor 

sangat dipengaruhi oleh implementasi sistem pengendalian intern pemerintah 

daerah dalam pengelolaan keuangan. Upaya pemerintah daerah untuk memperoleh 

opini yang baik melalui upaya menekan seminimal mungkin tingkat kelemahan 

sistem pengendalian intern sebagai bentuk manifestasi agency cost antara 

pemerintah dengan stake holders. (Abdullah, 2011).  

Selain itu, dengan semakin andal laporan keuangan maka semakin baik opini yang 

diperoleh dan implementasi sistem pengendalian intern dalam pengelolaan 

keuangan semakin baik merupakan bentuk sinyal (Teori Signaling) pemerintah 

daerah kepada stake holders  bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan 
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kewajiban sebagai pengemban amanat rakyat (Puspita dan Martani, 2010).  

 
 
2.2.  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   

 
Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan 

penyampaian informasi keuangan. Laporan keuangan hanyalah salah satu media 

dalam penyampaian informasi keuangan tersebut. Laporan keuangan pada 

dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan 

informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.  

 
 
 
Paragraf 9 Lampiran II PP 71 Tahun 2010 disebutkan laporan keuangan 

merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-

transaksi  yang  dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan 

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi 

anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 

daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan  adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, 

dengan:  

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan 

ekuitas dana;  

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana;  
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c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi; 

d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;  

e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya 

dan memenuhi kebutuhan kasnya;  

f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;  

g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.  

 

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:  

a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

anggaran; dan  

b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.  

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi 

mengenai entitas dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, 

pembiayaan; dan arus kas. Adapun laporan keuangan yang harus disusun oleh 

pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah meliputi :  Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan  Catatan atas Laporan Keuangan. 
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2.3.  Pemeriksaan Laporan Keuangan  

 

 

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan 

Pemeriksa Keuangan antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan 

keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan 

memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa LK telah 

disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif 

selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan 

yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LK pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, serta badan lainnya termasuk BUMN.  

Tujuan pemeriksaan atas LK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini 

atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa 

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan 

yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan ( adequate disclosures), (c) 

kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan efektivitas sistem 

pengendalian intern (SPI). Pemeriksaan LK yang dilaksanakan oleh BPK 

berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang 

ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, 
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disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LK harus 

mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung 

dan material terhadap penyajian LK. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang 

pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern 

harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan 

yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.  

Sasaran pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi pengujian 

atas: 

a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk 

pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; 

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas sesuai dengan SAP; 

d. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca  

e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan 

manajemen (asersi manajemen) Pemerintah daerah dalam informasi keuangan, 

efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku meliputi: 
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a. Keberadaan dan keterjadian 

Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca dan seluruh 

transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam 

LRA benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung 

dengan bukti-bukti yang memadai. 

b. Kelengkapan 

Bahwa semua aset, kewajiban dan ekuitas dana  yang dimiliki telah dicatat 

dalam Neraca dan seluruh transaksi penerimaan negara, belanja daerah dan 

pembiayaan telah dicatat dalam LRA. 

c. Hak dan Kewajiban 

Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak 

dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban 

pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.  

d. Penilaian dan Alokasi 

Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta  pembiayaan 

telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai 

dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan. 

e. Penyajian dan Pengungkapan 

Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan 

ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 
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Opini pemeriksaan keuangan berdasarkan pada Peraturan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007  terdapat empat jenis opini 

yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.  

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK 

dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas 

(WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa 

menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari 

opini WTP.  

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa 

laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material 

sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan 

yang dikecualikan.  

3. Opini Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan 

tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan 

SAP.  

4. Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan 

Pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas 

laporan keuangan. 
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2.4.  Keandalan Laporan Keuangan  

Pada paragraf 32 Lampiran II PP 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik 

kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.  

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan 

agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki. Adapun karakteristik laporan keuangan meliputi relevan, andal, 

dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

 
 
Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa 

informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah 

apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (faithful 

representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan 

dapat disajikan (Afrianti, 2011). 

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan 

dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat 

diverifikasi (paragraf 35 Lampiran II PP 71 Tahun 2010). Informasi akuntansi 

yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi 

yang andal harus memenuhi karakteristik: 

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi 

yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang 
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seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 

disajikan; 

b. Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan  harus 

memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih 

dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan 

simpulan yang tidak jauh berbeda; 

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak 

tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang 

menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak 

lain. 

 

penyusunan dan penyajian keuangan agar bermanfaat, informasi juga harus andal 

(reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian 

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai 

penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) (PP 71 tahun 2010) 

 

Laporan keuangan pemerintah daerah yang andal tercermin dari perolehan opini 

yang baik dari auditor BPKRI. Empat kriteria opini dalam audit LKPD yaitu opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP), Tidak 

Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).(Peraturan BPKRI Nomor 1 

tahun 2007). 
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2.5.  Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 
 

Menurut Pasal 3  Peraturan  Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005  Pengelolaan 

keuangan daerah meliputi; asas umum pengelolaan keuangan daerah, pejabat-

pejabat yang mengelola keuangan daerah, struktur APBD, penyusunan RKPD, 

KUA, PPAS, dan RKA-SKPD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan 

dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD,   pengendalian  defisit dan  penggunaan surplus  APBD, 

pengelolaan kas umum daerah, pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi 

daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan dana cadangan, pengelolaan 

utang daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah,  

penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum 

daerah, pengaturan pengelolaan keuangan daerah. 

 

Prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 PP 58 Tahun 

2005 dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab  dengan  memperhatikan,  

asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.  Pengelolaan keuangan 

daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan 

peraturan daerah.  

 
 
Menurut Jaya (1999) keuangan daerah  adalah  seluruh  tatanan,  perangkat 

kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan 

belanja daerah. Menurut Mamesah (1995) keuangan daerah adalah semua hak dan 
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kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang 

belum dimilikiatau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

 
 
Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dan organisasi Pemerintah 

Daerah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di daerah yang 

merupakan klient dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, semua unit pemerintah 

yang ada secara pokok difungsikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya 

masyarakat yang bersangkutan. Untuk dapat berfungsi sebagai public service 

maka persepsi aparatur pemerintah daerah tentang pelayanan terhadap masyarakat 

merupakan suatu kunci dalam memberikan kejelasan arah, semakin baik persepsi 

aparatur pemerintah akan semakin baik pula penyelenggaraan pemerintahan 

begitu juga sebaliknya. 

 
 

Menurut Mardiasmo (2004) kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat diukur 

melalui efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dengan penjelasan 

sebagai berikut :  

 
 

2.5.1.   Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

 
 

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, 

dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas  dari 

pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai 

sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.  
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Pengertian efektif dalam PP 58 Tahun 2005 merupakan pencapaian hasil program 

dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran 

dengan hasil. Sama halnya dengan  Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, 

efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, 

yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 

 

Salah satu fungsi dari APBD berdasarkan Penjelasan Pasal 3 PP 58 Tahun 2005 

sebagai fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan 

untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan 

sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

 

2.5.2.   Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.  

 
 
Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai 

suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi 

pengeluaraan belanja pemerintah daerah diartikan ketika setiap rupiah yang 

dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat 

yang paling optimal (Kurnia, 2006) 

 
 
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006  jo Permendagri Nomor 59 

Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011  disebutkan efisiensi adalah 

hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah 

penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat 
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pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat 

mencapai manfaat tertentu. 

 
 
Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain : 

1. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input-

output) 

2. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain 

suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan 

tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya 

minimal diperoleh hasil yang diinginkan. 

3. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan 

memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah 

dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. 

2.6.  Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

Setiap kegiatan dalam organisasi bekerja dalam dua sistem. pertama adalah sistem 

operasi yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi; dan kedua adalah sistem 

pengendalian yang melapisi bekerjanya sistem operasi.   Pengendalian  dapat 

berbentuk  prosedur, peraturan dan  instruksi  yang didesain untuk  memastikan 

bahwa tujuan sistem operasi  akan dapat  dicapai  secara  efektif  dan  efisien 

(Rahman, 2011).   Alat bagi manajemen untuk   pengendalian operasi  adalah 

organisasi, kebijakan, prosedur, personalia, akuntansi, penganggaran, pelaporan, 

dan pemerikasaan intern yang oleh auditor digunakan sebagai alat untuk menilai 

kecukupan dan efektivitas pengendalian (Hiro 2007). 
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Pengertian pengendalian intern menurut  The Committee  of  Sponsoring 

Organization  (COSO)  yang dikutip oleh Bodnar dan Hopwood (2001) dalam 

Gondodiyoto (2008) adalah sebagai berikut: 

 “Internal control is process by entity`s board of director, management    

and other personal designed to providereasonable assurance regarding 

achievement of objectives in the following categories: a. Realibility of 

financial reporting, b. Effectiveness and efficiency of operation, and c. 

Compliance with applicable laws and regulations”. 

 
 
Pengendalian intern adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dimana 

pegawai dalam menyediakan secara layak sesuatu kepastian mengenai prestasi 

yang diperoleh secara objektif dalam  penerapannya  tentang  bagian  laporan 

keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam 

kegiatan operasional organisasi dan diterapkannya peraturan dan hukum yang 

berlaku agar ditaati oleh semua pihak (Rahman, 2011).  

Adapun tujuan tujuan pengendalian intern adalah:  

1. terciptanya keandalan laporan keuangan. 

2. meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisasi.  

3. mendorong dipatuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.  

 
The Committee  of  Sponsoring Organization  juga memperkenalkan 5  (lima) 

komponen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk 

memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. 

Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah:  

1) lingkungan pengendalian (control environment)  

2) penilaian risiko manajemen (management risk assessment)  

3) sistem komunikasi dan informasi (information and communication system)  
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4) aktivitas pengendalian (control activities)  

5) pemantauan (monitoring)  

Peraturan Pemerintah Nomor  60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) yang merupakan adopsi dari COSO Internal Control 

Framework dengan dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik 

pemerintahan di Indonesia.   SPIP ini bersifat integrated dan merupakan suatu 

proses yang terus menerus dilakukan oleh instansi pemerintah serta bersifat 

dinamis dan mengikuti seiring dengan perkembangan zaman. 

Pada pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, disebutkan bahwa :  

“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintahan 

mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern tersebut 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. 

 
 

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat (1) dikatakan bahwa :  

“Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana 

diatur  dalam  peraturan  pemerintah ini,  setiap entitas pelaporan  dan 

akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai 

dengan ketentuan perarturan perundang-undangan terkait”. 

 

Definisi Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang SPIP adalah: 

"Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." 
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Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh 

sumber daya manusia 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).  

 
Dalam penelitian Agindawati (2012)  sistem pengendalian intern diartikan sebagai 

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar yaitu: 

1.    efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan; 

2.    keandalan pelaporan keuangan; 

3.    pengamanan aset negara; dan 

4.    ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan BPKRI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan 

Keuangan  Negara,  kelemahan pengendalian intern  tersebut diperoleh  dengan 

melihat tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah 

ditetapkan. Kelemahan pengendalian intern antara lain  :  

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan  

a. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan  

b. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai  

c. Entitas terlambat menyampaikan laporan  
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d. Pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat  

e. Sistem informasi akuntasi dan pelaporan belum didukung sumber daya 

manusia yang memadai  

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD Kelemahan Struktur 

Pengendalian Intern  

a. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan 

penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan 

b. Penyimpangan terhadap peraturan bidang teknis tertentu atau ketentuan 

intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja 

c. Perencanaan kegiatan tidak memadai  

d. Pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBN/APBD  

e. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan 

berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan 

f. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan 

berakibat peningkatan biaya/belanja  

 
 

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern  

a. Entitas tidak memiliki Standar Operating Procedur formal  

b. Standar Operating Procedur yang ada pada entitas tidak berjalan secara 

optimal atau tidak ditaati  

c. Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern  

d. Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan 

optimal  

e. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai  
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2.7. Telaah Hasil Penelitian Sebelumnya  

2.7.1.  Keandalan Laporan  Keuangan  

Penelitian yang terkait dengan keandalan laporan keuangan antara lain Rosalin 

(2011)  yang menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya 

menyajikan informasi yang andal dan tepat waktu dalam menilai akuntabilitas dan 

pengambilan keputusan berbagai pihak.   Variabel-variabel yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi (sebagai 

variabel independen) terhadap keandalan pelaporan keuangan (sebagai variabel 

dependen) dan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, 

pengendalian intern akuntansi dan komitmen organisasi (sebagai variabel 

independen) terhadap timeliness pelaporan keuangan (sebagai variabel dependen). 

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner 

yang disebarkan langsung kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan 

berasal dari 102 responden yang merupakan staf pelaporan keuangan BLU di Kota 

Semarang. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier 

berganda.  

Hasil dari penelitian ini adalah pada pengujian pertama didapatkan hasil bahwa 

pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan 

kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan 
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pelaporan keuangan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

timeliness pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dan 

pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap timeliness 

pelaporan keuangan. 

 

Penelitian Ekasari (2012)  bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah, khususnya pada Pemerintah daerah Kabupaten Kampar. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pelaporan keuangan pemerintah 

seharusnya menyajikan informasi yang andal dalam menilai akuntabilitas dan 

pengambilan keputusan berbagai pihak. Variabel-variabel yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah antara lain kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi (sebagai variabel 

independen) terhadap keandalan pelaporan keuangan (sebagai variable dependen).  

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner 

yang disebarkan langsung kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan 

berasal dari 108 responden yang bekerja pada bagian keuangan/tata usaha pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kampar. Hipotesis dalam 

penelitian ini diuji dengan regresi linier berganda yang menggunakan uji hipotesis 

parsial (ujit-t).  Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi 

berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap keandalan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah kabupaten kampar.  
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2.7.2.  Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Penelitian yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan 

daerah diteliti oleh  Wahyuni (2008) hasil analisis menunjukkan bahwa, variabel 

efektivitas menurut kriteria kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar relatif 

sudah efektif, dan variabel efisiensi menurut kriteria kinerja keuangan di 

Kabupaten Karanganyar masih kurang efisien. Hasil pengolahan data 

menggunakan analisis eview menunjukkan bahwa (i) Variabel efektivitas 

manajemen keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi (ii) Variabel efisiensi manajemen keuangan daerah berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  (iii) Dummy berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari bukti – bukti tersebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar pada tahun penelitian ber 

pengaruh tidak signifikan secara statistik, peran masa krisis ekonomi dalam 

pengaruh variabel efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan secara statistik. 

2.7.3. Sistem Pengendalian Intern  

Penelitian yang terkait dengan sistem pengendalian intern pemerintah daerah 

dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) yang membahas bagaimana pengaruh 

ukuran pemerintah daerah, tingkat pertumbuhan, porsi pendapatan asli daerah 

(PAD), jumlah kecamatan, dan jumlah penduduk terhadap kelemahan 

pengendalian intern dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kelemahan 

pengendalian intern terdiri dari tiga kelompok besar yaitu  kelemahan  sistem 
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akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD, dan 

kelemahan struktur pengendalian. Hasil dari uji regresi berganda terhadap 229 

pemerintah daerah menunjukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan jumlah 

penduduk memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kelemahan 

pengendalian intern. Tingkat pertumbuhan dan pendapatan asli daerah memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kelemahan pengendalian intern. 

Sedangkan jumlah kecamatan dari pemerintah daerah tidak berpengaruh 

signifikan 

Penelitian Rahman (2011)  bertujuan untuk mengetahui (1) sistem pengendalian 

intern pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya (2) kinerja pada Dinas Daerah Kota 

Tasikmalaya (3) pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja pada Dinas 

Daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus. Metode analisis yang 

digunakan yaitu analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi 

dengan bantuan software spss 16.0 for windows untuk mengolah data kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) sistem pengendalian intern pada Dinas 

Daerah Kota Tasikmalaya baik; (2) kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya 

baik; (3) sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja 

Penelitian Sipatuhar dan Khairani (2012) yang bertujuan untuk menganalisis 

faktor penyebab terjadinya perubahan opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang 

dan menganalisis penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dari Kabupaten 

Empat Lawang dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang 
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menyebabkan perubahan Opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 

Anggaran 2008 dan 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

penurunan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas  

Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang yang 

disebabkan karena terdapat kelemahan/kesalahan material efektivitas sistem 

pengendalian intern, kepatuhan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang terhadap 

Peraturan Perundang-Undangan dan kesesuaian penyajian Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan.  

Penelitian Akbar (2013) bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian 

internal pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pentingnya 

sistem pengendalian internal pemerintah yang ideal sesuai PP 60 tahun 2008, 

harus bisa menyamakan, antara standar dengan penerapannya di instansi 

pemerintah melalui lima tahapan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan, bahwa penerapan sistem 

pengendalian internal pemerintah yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakarta telah efektif meskipun secara desain pada unsur penilaian 

risiko masih kurang memadai, namun mampu menjadi salah satu satgas pada MA-

RI untuk meningkatkan opini BPK-RI.  Berikut ini tabel hasil penelitian 

terdahulu. 
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Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variable Alat Uji Hasil 

1 2 3 4 5 

1 Rosalin 

(2011) 

Independen :  

kualitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi, 

pengendalian intern 

akuntansi, dan 

komitmen organisasi 

 

Dependen :  

keandalan pelaporan 

keuangan 

Regresi 

Berganda 

Pertama, Pemanfaatan 

teknologi, pengendalian intern 
akuntansi, dan komitmen 

organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap keandalan 

pelaporan keuangan, kualitas 

sumber daya manusia tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap keandalan pelaporan 

keuangan. Kedua,  

pemanfaatan teknologi 

informasi dan komitmen 

organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap timeliness 

pelaporan keuangan, kualitas 

sumber daya manusia dan 

pengendalian intern akuntansi 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap timeliness pelaporan 

keuangan. 

2 Ekasari 

(2012)   

Independen : 

kualitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi dan 

sistem pengendalian 

intern akuntansi 
 
Dependen :  

keandalan pelaporan 
keuangan 

Regresi 

Berganda 

Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa kualitas sumber daya 
manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi dan 

pengendalian intern akuntansi 

berpengaruh positif signifikan 

secara parsial terhadap 

keandalan pelaporan keuangan 

pemerintah daerah kabupaten 

kampar 

 

3 Wahyuni 

(2008) 

Independen :  

efektivitas manajemen 

keuangan daerah,  
efisiensi manajemen 

keuangan daerah 

berpengaruh 

Dependen :  

pertumbuhan 

ekononomi 

Regresi 

Berganda 

Variabel efektivitas 

manajemen keuangan daerah 

berpengaruh tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan 

ekonomi, Variabel efisiensi 

manajemen keuangan daerah 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi   
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No Peneliti Variable Alat Uji Hasil 

1 2 3 4 5 
4 Martani 

dan 

Zaelani 

(2011) 

Independen :  

ukuran pemerintah 

daerah, tingkat 

pertumbuhan, porsi 

pendapatan asli daerah 

(PAD), jumlah 

kecamatan, dan jumlah 

penduduk 

Dependen :  

kelemahan pengendalian 

intern dalam pelaporan 

keuangan pemerintah 
daerah. 

Regresi 

Berganda 

ukuran pemerintah daerah dan 

jumlah penduduk memiliki 

pengaruh signifikan negatif 

terhadap tingkat kelemahan 

pengendalian intern. Tingkat 

pertumbuhan dan pendapatan 

asli daerah memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap 

tingkat kelemahan 

pengendalian intern. 

Sedangkan jumlah kecamatan 

dari pemerintah daerah tidak 
berpengaruh signifikan. 

5 Rahman 

(2011)   

Independen :  

sistem pengendalian 

intern pada Dinas 
Daerah Kota 

Tasikmalaya. 

Dependen :  

kinerja pada Dinas 

Daerah Kota 

Tasikmalaya 

Regresi 

Berganda 

Sistem pengendalian intern 

pada Dinas Daerah Kota 

Tasikmalaya baik, kinerja pada 
Dinas Daerah Kota 

Tasikmalaya baik, sistem 

pengendalian intern 

berpengaruh terhadap kinerja 

6 Sipatuhar 

dan 

Khairani 

(2012) 

Independen :  

faktor penyebab 

terjadinya perubahan 

opini Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) 

BPK RI atas LKPD 
Empat Lawang dan  

SPI Kabupaten Empat 

Lawang. 

Dependen :  

Opini LKPD Empat 

Lawang 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat penurunan opini yang 

diberikan oleh BPKRI atas 

LKPD pada Kabupaten Empat 

Lawang yang disebabkan 

karena terdapat 
kelemahan/kesalahan material 

efektivitas sistem 

pengendalian intern, kepatuhan 

terhadap Peraturan Perundang-

Undangan dan kesesuaian 

penyajian LKPD Kabupaten 

Empat Lawang dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan.  

7 Akbar 

(2013) 

 

Independen :  

SPI pemerintah pada 

Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakarta : 

(lingkungan 

pengendalian, penilaian 

risiko, kegiatan 

pengendalian, informasi 

dan komunikasi, serta 

pemantauan) 

Dependen :  

Efektifitas  SPI  

Analisis 

Kualitatif 

Hasilnya menunjukkan, 

penerapan sistem pengendalian 

internal pemerintah yang 

diterapkan di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta 

telah efektif meskipun secara 

desain pada unsur penilaian 

risiko masih kurang memadai, 

namun mampu menjadi salah 

satu satgas pada MA-RI untuk 

meningkatkan opini BPK-RI.  
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2.8.  Model Penelitian  

 
 
Penelitian ini menggunakan menggunakan variabel keandalan laporan keuangan 

pemerintah daerah sebagai variabel dependen.  Laporan keuangan yang andal 

adalah laporan keuangan yang memiliki kemampuan informasi untuk memberikan 

keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.  Konstruk nilai informasi 

yang andal dapat diukur dengan indikator  kewajaran, kelengkapan unsur dan 

generalisasi laporan keuangan (Ekasari, 2012). 

 

Untuk mencapai laporan keuangan yang andal, pengelolaan keuangan daerah 

harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan 

anggaran daerah.   Selain itu,  akuntabilitas  dalam pertanggung jawaban publik 

juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, 

penyusunan, dan pelaksanaan harus benarbenar dapat dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, value for 

money yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas. 

 
 
 
 
Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan 

keuangan daerah  yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan 

masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab. Sehingga laporan keuangan yang disusun dapat memenuhi 

kriteria keandalan. 
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Kriteria laporan keuangan yang andal selain mencerminkan nilai-nilai efektivitas 

dan efisiensi juga diperlukan sekali implementasi sistem pengendalian intern.  

Penelitian dengan menggunakan variabel sistem pengendalian intern dilakukan 

oleh Martani dan Zaelani (2011), Rahman (2011), Sipatuhar dan Khairani (2012), 

Akbar (2013), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern bagian  yang 

sangat penting dalam organisasi.  

 

Berdasarkan SPKN terdapat  kelemahan sistem pengendalian intern Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada pemerintah kabupaten /kota di 

seluruh Indonesia menunjukkan ketidaksesuaian terhadap standar audit yang telah 

ditetapkan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kelemahan 

sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian 

pelaksanaan APBD dan kelemahan struktur pengendalian intern.  

 

Hasil dari beberapa penelitian di atas menunjukkan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi keandalan laporan keuangan . Keandalan laporan keuangan 

pemerintah daerah dipengaruhi oleh efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

keuangan daerah, dan implementasi sistem pengendalian intern. Berdasarkan 

penjelasan diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap  keandalan laporan keuangan dengan dibatasi pada 

efektivitas dan  efisiensi  pengelolaan keuangan daerah serta  sistem pengendalian 

intern.  Efektivitas pengelolaan keuangan daerah diproksikan dengan rasio antara 

realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan daerah, efisiensi  

pengelolaan keuangan daerah diproksikan dengan rasio realisasi belanja daerah 



 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

dengan realisasi pendapatan daerah. 

adalah total anggaran dan raelisasi pendapatan yang tertuang dalam laporan 

realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota tahun 2010 dan

diaudit oleh BPKRI. Belanja daerah adalah total realisasi belanja daerah yang 

tertuang dalam laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota tahun 2010 

dan 2011 yang telah diaudit oleh BPKRI.  S

dengan internal control weaknes

intern pemerintah daerah hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan  keandalan laporan keuangan 

sebagai variabel depend

daerah serta sistem pengendalian intern pe

terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

diatas, maka model penelitian

 

 

 

 

 

 

 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Efisiensi 

Pengelolaan 

Keuangan

Keandalan Laporan 

Keuangan

Keandalan 

LKPD

Efektivitas 

Pengelolaan 

Keuangan 

Efisiensi 

Pengelolaan 

Keuangan

Sistem Pengendalian 

Intern (ICW)

dengan realisasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah  dalam penelitian ini 

adalah total anggaran dan raelisasi pendapatan yang tertuang dalam laporan 

realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota tahun 2010 dan 2011 yang telah 

Belanja daerah adalah total realisasi belanja daerah yang 

tertuang dalam laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota tahun 2010 

dan 2011 yang telah diaudit oleh BPKRI.  Sistem pengendalian intern diproksikan 

internal control weaknes / kelemahan-kelemahan sistem pengendalian 

intern pemerintah daerah hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah.

keandalan laporan keuangan yang diproksikan dengan opini LKPD

sebagai variabel dependennya.   Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan 

sistem pengendalian intern pemerintah daerah diduga berpengaruh 

keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan 

model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:    

Gambar 1. Model Penelitian 
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Keandalan Laporan 

Keuangan

Sistem Pengendalian 

Intern (ICW)

Pendapatan daerah  dalam penelitian ini 

adalah total anggaran dan raelisasi pendapatan yang tertuang dalam laporan 

2011 yang telah 

Belanja daerah adalah total realisasi belanja daerah yang 

tertuang dalam laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota tahun 2010 

diproksikan 

kelemahan sistem pengendalian 

intern pemerintah daerah hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah. 

opini LKPD  

keuangan 

diduga berpengaruh 

Berdasarkan penjelasan 
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2.9. Pengembangan Hipotesis Penelitian   

Berdasarkan telaah teoritis, hasil-hasil penelitian terdahulu serta kerangka 

pemikiran diatas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut : 

 
 
2.9.1.   Pengaruh Efektivitas  Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap 

Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan 

pemerintah nomor 58 tahun 2005 menjadi hal harus dilakukan diperhatikan oleh 

pemerintah daerah.  Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu kunci 

penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

dalam kerangka nation and state building. Adanya pengelolaan  keuangan 

pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Dalam 

upaya perwujudan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, terdapat pula 

tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, 

bahkan mengedepankan nilai-nilai good governance.  Beberapa nilai yang relevan 

dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain nilai-nilai efektivitas dan 

efisiensi dalam pengelolaan keuangan dimaksud, disamping transparansi, 

akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat 

 
 
Efektifitas pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan apabila tujuan pemerintah 

daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Oleh 

karena itu efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Semakin 

baik efektivitas pengelolaan keuangan daerah maka semakin semakin andala 
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Laporan Keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut :  

Ha1 :  Efektivitas pengelolaan keuangan  daerah berpengaruh  terhadap keandalan 

laporan keuangan pemerintah daerah.   

2.9.2.   Pengaruh Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap 

Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Pengelolaan keuangan yang dapat memenuhi kriteria efisiensi apabila efisiensi 

pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (input-output), 

efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan 

telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai 

sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil 

yang diinginkan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai 

dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah 

daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah.  

Efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan 

ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh 

organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat 

pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu (Permendagri 21 tahun 2011).  

Semakin baik efisiensi pengelolaan keuangan daerah maka semakin semakin baik 

pula laporan keuangan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut andal dalam 

hal menyajikan data secara wajar. Sebaliknya jika efisiensi pengelolaan kurang 
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efisien akan berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan . Berdasarkan 

penjelasan di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:  

Ha2  :   Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan 

laporan keuangan  pemerintah daerah. 

 

2.9.3.   Pengaruh Sistem Pengendalian Laporan Keuangan  Terhadap 

Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang 

diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan . Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 laporan keuangan daerah disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. 

Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus 

Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LPKD) tersebut diatas harus berpedoman dan berdasarakan 

pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Chabib dan Heru, 2010) 

 

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti standar akuntansi 

pemerintahan (PP Nomor  71 Tahun 2010). Tujuan diberlakukannya hal tersebut 

adalah agar lebih accountable dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas 

laporan keuangan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan 

pemerintah daerah  harus bermanfaat dalam pengertian dapat mendukung 
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pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (Huang et al, 1999 

dalam Xu et al, 2003). Agar bermanfaat, informasi harus memenuhi beberapa 

karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam standar akuntansi 

pemerintahan yaitu relevan,  Andal,  Dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti 

yang disyaratkan standar akuntansi pemerintah, berarti pemerintah daerah mampu 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.  

 
 
Keandalan laporan keuangan dicerminkan dengan perolehan opini dari auditor 

BPKRI. Semakin andal laporan keuangan maka semakin baik opini yang 

diperoleh, juga sebaliknya. Hasil evaluasi oleh BPKRI  menunjukkan bahwa 

LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki 

pengendalian intern telah memadai namun tetap perlu perbaikan dan peningkatan. 

Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan 

pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK 

menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. Dengan demikian 

untuk memimalisir kelemahan sistem pengendalian intern diperlukan keandalan 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.  Semakin  baik  sistem 

pengendalian intern maka berdampak semakin baiknya keandalan laporan 

keuangan. Oleh karena itu hipotesis pada penelitian ini adalah :  

Ha3  :   Sistem pengendalian Intern berpengaruh terhadap  keandalan laporan 

keuangan pemerintah daerah  


