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ABSTRAK 
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USEFULNESS PENGGUNA INTERNAL ATAS INFORMASI KEUANGAN 

BERBASIS AKRUAL BAGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA 

PEMERINTAH KOTA METRO 

 

 

Oleh 

 

Anggie Satria Wiraguna 

 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perceived usefulness pengguna 

internal atas informasi keuangan yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang 

disusun berdasarkan SAP berbasis akrual bagi pengambilan keputusan internal 

pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengendalian internal. Penelitian ini 

mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nogueira dan Jorge 

(2017). Secara umum perceived usefulness pengguna internal atas informasi 

keuangan berbasis akrual dirasakan kebermanfaatannya bagi pengambilan 

keputusan internal. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan 

Operasional oleh sebagian besar responden dianggap bermanfaat bagi 

pengambilan keputusan internal. Namun demikian, Laporan Realisasi Anggaran 

berbasis kas masih menjadi pilihan utama bagi pengambilan keputusan internal 

dengan perceived usefulness lebih tinggi dibanding laporan keuangan berbasis 

akrual. 

Terkait pengendalian internal dalam konteks pengambilan keputusan, sebagian 

besar responden menganggap pengendalian internal administratif, pengendalian 

internal operasional, pengendalian internal akuntansi, dan internal audit penting 

dilakukan karena menjamin legalitas kegiatan operasional yang dilakukan dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, membantu meningkatkan 

keyakinan terhadap informasi yang dihasilkan, serta meningkatkan kualitas 

informasi dan efektifitas manajemen satuan kerja. Hasil analisis data dengan 

metode PLS-SEM jelas menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan 

pengendalian internal terhadap perceived usefulness pengguna internal atas 

informasi keuangan berbasis akrual bagi pengambilan keputusan pada Pemerintah 

Kota Metro. 

Kata kunci : perceived usefulness, akrual, pengambilan keputusan, pengendalian 

internal. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF INTERNAL CONTROL TOWARD PERCEIVED 

USEFULNESS OF INTERNAL USERS OVER ACCRUAL BASED 

FINANCIAL INFORMATION FOR DECISION MAKING IN METRO 

CITY GOVERNMENT 

 

 

By 

 

Anggie Satria Wiraguna 

 

 

 

The purpose of this study is to analyze the perceived usefulness of internal users 

of financial information generated in the financial statements prepared based on 

accrual-based SAP for internal government decision-making is influenced by 

internal control. This study replicates previous research conducted by Nogueira 

and Jorge (2017). In general, perceived usefulness of internal users of accrual-

based financial information is perceived to be useful for internal decision making. 

Budget Realization Reports, Balance Sheets, and Operations Reports by most 

respondents are considered useful for internal decision making. However, the 

Budget Realization Report based on cash is still the primary choice for internal 

decision making with perceived usefulness higher than the accrual basis of 

financial statements. 

With regard to internal control within the context of decision making, most 

respondents consider administrative internal control, operational internal controls, 

accounting internal controls, and internal audit necessary to ensure the legality of 

operational activities and compliance with laws and regulations, helps increase 

confidence in the resulting information, and improves the quality of information 

and effectiveness of work unit management. The result of data analysis with PLS-

SEM method clearly shows a significant positive effect of internal control toward 

perceived usefulness of internal users over accrual basis financial information for 

decision making at Metro City Government. 

Keywords: perceived usefulness, accrual, decision making, internal control. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nogueira

dan Jorge (2017) untuk melihat apakah akan diperoleh hasil kesimpulan yang

sama dengan penelitian tersebut di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah seberapa

besar perceived usefulness informasi keuangan yang disiapkan dan disajikan

berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual bagi

pengambilan keputusan oleh pengguna internal serta pengaruh pengendalian

internal terhadap perceived usefulness informasi keuangan berbasis akrual bagi

pengambilan keputusan pada pemerintah daerah.

Berawal dari tumbuhnya gagasan baru mengenai manajemen sektor publik yang

dikenal dengan New Public Management (NPM) yaitu kesadaran untuk

mereformasi sektor publik melalui penggunaan alat-alat manajemen yang baru

tumbuh dalam sektor swasta, sejak saat itu dimulailah perubahan manajemen

sektor publik dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis,

dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih

mengakomodasi pasar.



2

Pemahaman NPM ini secara signifikan mulai diperkenalkan kedalam struktur

manajemen dan akuntansi sektor publik dalam sebuah bingkai yang kemudian

dikenal sebagai New Public Financial Management (NPFM), yang bertujuan

untuk meningkatkan transparansi serta perbaikan pelaporan keuangan bagi para

pengambil keputusan.

Dalam konteks NPFM, informasi keuangan diasumsikan memiliki peran

fundamental dalam pengambilan keputusan yang dibuat di dalam sebuah

organisasi. Informasi keuangan yang disusun dalam konteks ini bertujuan untuk

memastikan informasi keuangan yang handal, akurat, dan tepat. Informasi

keuangan yang handal, akurat, dan tepat dipandang sebagai alat penting untuk

mendukung kinerja yang lebih baik pada entitas sektor publik (Nogueira dan

Jorge, 2017).

Perkembangan NPFM pada sektor publik tidak hanya terjadi di negara lain namun

juga terjadi pada sektor publik di Indonesia, khususnya pemerintah. Salah satu

bentuk adopsi NPFM adalah reformasi dibidang keuangan negara pada

pemerintahan di Indonesia dengan diberlakukannya undang-undang keuangan

negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Usman dkk,

2016). Salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah diterapkannya

sistem akuntansi berbasis akrual yang melengkapi sistem akuntansi berbasis kas

yang selama ini digunakan.
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Menurut Harun (2009) adopsi akuntansi akrual pada akuntansi sektor publik di

negara-negara anggota OECD dinilai telah membantu para manajer sektor publik

untuk dapat mengukur lebih baik penggunaan sumber daya modal sehingga

mampu membandingkan antara manfaat dan biaya setiap aktivitas atau output

sektor publik.

Menurut Bergmann (2012) laporan keuangan yang disajikan dengan akuntansi

berbasis akrual secara fundamental mendukung pengambilan keputusan

khususnya dalam hal pengambilan keputusan mengenai self-financing of

investment untuk mengendalikan pinjaman pemerintah, serta fiscal policy targets

of debt reduction dan maintenance of capital.

Begitu pula dengan Nogueira et al. (2013), mengindikasikan tingginya

kebermanfaatan informasi akrual bagi pengambilan keputusan yang saat ini

diterapkan pemerintah Portugis. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa

dari dua kelompok decision makers (politicians dan technicians), technicians

menganggap informasi akrual mempunyai greater value bagi pengambilan

keputusannya.

Namun, apakah informasi berbasis akrual bermanfaat bagi pemerintah daerah

masih menjadi sebuah pertanyaan terbuka (Pinnuck dan Potter, 2009). Barton

(2004) dalam penelitiannya menunjukkan adanya keterbatasan manfaat dari

laporan keuangan model swasta yang diadopsi dalam laporan keuangan sektor

publik khususnya pada Australian Department of Defence, mengingat perbedaan

karakteristik sektor publik.
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Ryan dan Mack (2006) dalam penelitiannya menunjukan bahwa laporan keuangan

untuk tujuan umum (GPFRs) pada pemerintah Australia masih sebatas bertujuan

untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan akuntabilitas publik daripada

untuk tujuan pengambilan keputusan. Hasil ini mengindikasikan pengguna lebih

fokus pada akuntabilitas dan bukan pada manfaat dalam pengambilan keputusan.

Selain itu menurut Connolly dan Hyndman (2006) kebermanfaatan implementasi

aktual akuntansi akrual yang terjadi di Irlandia Utara berbeda dengan

kebermanfaatan yang dipublikasikan sebelum penerapannya. Kompleksitas

penerapan sistem akrual serta biaya yang tinggi masih menghasilkan sedikit

manfaat sampai dengan saat ini. Klaim mengenai kebermanfaatan informasi

akrual terlalu overoptimistic dan menyebabkan obfuscation of costs. Namun hal

ini merupakan bentuk rangkaian perjalanan perubahan panjang akuntansi akrual

yang sedang berlangsung yang dimulai dari tahap pengenalan, pengembangan dan

kematangan.

Di Indonesia sendiri walaupun undang-undang dan peraturan pemerintah

mengenai penerapan akrual telah ditetapkan, kebermanfaatan informasi akrual

bagi pemerintah daerah masih menjadi sebuah pertanyaan. Berdasarkan penelitian

Tresnawati dan Setiawan (2013) pada Pemerintah Kabupaten Sumenep

menunjukkan bahwa informasi akrual sejatinya bukan merupakan kebutuhan

urgen dan memiliki kecenderungan sulit untuk diterapkan. Pemerintah daerah

dihadapkan pada masalah kebutuhan sumber daya manusia, kesulitan teknis

pelaksanaannya, serta kebermanfaatan informasi akrual yang masih

dipertanyakan.
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Oleh karena itu, menurut Andriani et al. (2010) dalam Nogueira et al. (2017)

dibutuhkan bukti empiris untuk mendukung klaim terhadap kebermanfaatan

akuntansi berbasis akrual khususnya mengenai usefulness informasi akrual bagi

pengambilan keputusan manajerial sektor publik, adalah relevan untuk

mempertimbangkan bagaimana akuntansi berbasis akrual menjadi informatif bagi

pengambilan keputusan internal dengan mencari masukan dari pihak-pihak yang

terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan internal.

Kaitannya dengan perceived usefulness informasi keuangan berbasis akrual bagi

pengambilan keputusan, pengendalian internal memiliki peran penting sebagai

alat untuk mendukung pengambilan keputusan oleh otoritas pemerintah daerah

dalam hal efisiensi dan efektivitas. Kapasitas dan kemampuan manajemen dalam

mengambil keputusan yang tepat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang

memadai, tepat, up to date, akurat dan mudah diakses (Reginato et al., 2011).

Agar informasi dalam laporan keuangan mampu menyediakan informasi

keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya, maka dibutuhkan sebuah

mekanisme untuk memonitor aktivitas yang dapat mencegah kekeliruan dan

kecurangan dan memastikan tujuan organisasi dapat dicapai salah satunya adalah

dengan sistem pengendalian internal. Efektivitas pengendalian internal atas

laporan keuangan harus dapat memberikan keyakinan mengenai reliabilitas

informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Edward, 2011

dalam Nogueira dan Jorge, 2017).
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Pengendalian internal pada pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah. Sistem pengendalian internal dalam peraturan ini adalah proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Pengendalian internal dilakukan untuk memastikan bahwa entitas menjalankan

aktivitasnya secara tertib dan efisien, transaksi dilakukan sesuai prosedur yang

telah ditetapkan, aset dijaga dengan benar, kecurangan dan kesalahan dicegah dan

dideteksi, dan keakuratan dan kelengkapan catatan akuntansi, penyajian yang

tepat waktu dan informasi keuangan yang andal terjamin (Nogueira dan Jorge,

2017).

Pengendalian internal melibatkan sistem dan prosedur yang diterapkan dalam

sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Sistem informasi merupakan

elemen penting dalam pengendalian internal yang menghasilkan laporan

operasional, keuangan, dan informasi lainnya terkait kepatuhan untuk memenuhi

kewajiban akuntabilitas publik. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya oleh

Reginato et al. (2011) kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang

tepat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang harus sesuai, tepat waktu,

mutakhir, akurat, dan mudah diakses.



7

Pengendalian internal berdasarkan sejumlah literatur memiliki jenis yang berbeda

beda yang menunjukkan berbagai perspektif. Informasi keuangan yang dilaporkan

secara akurat baik langsung maupun tidak langsung merupakan salah satu cara

pengendalian pengelolaan keuangan dan anggaran entitas sektor publik. Dalam

konteks pemerintah daerah, pengendalian internal dapat dilihat dari perspektif

operasional, administratif, akuntansi, politik, self control, dan internal audit

(Nogueira dan Jorge, 2017).

Penelitian mengenai pentingnya pengendalian internal terhadap kebermanfaatan

informasi keuangan bagi pengambilan keputusan diantarannya dilakukan oleh

Yamamoto (2008) yang menyatakan bahwa para politisi di negara Jepang

menekankan pentingnya pengendalian internal dalam penggunaan dan

pemanfaatan informasi keuangan bagi pengambilan keputusan mereka.

Brusca (1997) dalam studi kasusnya di pemerintah daerah Spanyol menunjukkan

adanya hubungan positif antara pengendalian internal terhadap manfaat informasi

keuangan. Selain itu dalam hasil penelitiannya juga menyatakan pengguna

informasi keuangan sadar akan pentingnya peran audit dalam permanfaatan

informasi keuangan.
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Nogueira dan Jorge (2017), menyatakan bahwa beberapa jenis perspektif

pengendalian internal termasuk internal audit yang dilakukan oleh pemerintah

Portugis terhadap informasi keuangan yang dihasilkannya sangat penting

pengaruhnya bagi perceived usefulness pengambilan keputusan internal. Selain itu

para pengguna yang dalam penelitiannya ini adalah para politicians dan financial

officials menganggap informasi keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual

bermanfaat bagi pengambilan keputusan internal mereka.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Metro dengan pertimbangan

bahwa Pemerintah Kota Metro telah melakukan pengendalian internal dengan

baik, hal ini dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) nya selama enam tahun berturut-turut sejak 2011.

Selain itu Pemerintah Kota Metro termasuk salah satu dari sedikitnya pemerintah

daerah yang ada di Provinsi Lampung yang telah meraih maturity level 3 (tiga)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

Maturity level merupakan indikator tingkat kematangan penyelenggaraan sistem

pengendalian internal pemerintah oleh pemerintah daerah sebagaimana yang

diamanahkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang

berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Perceived Usefulness

Pengguna Internal Atas Informasi Keuangan Berbasis Akrual bagi

Pengambilan Keputusan pada Pemerintah Kota Metro”.
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1.2. Identifikasi Masalah

Ada dua hal yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Pertama, adanya

perdebatan mengenai manfaat ekonomis penerapan akuntansi berbasis akrual pada

pemerintah daerah (Pinnuck dan Potter, 2009). Oleh karena itu menurut Andriani

et al. dalam Nogueira et al. (2017) dibutuhkan bukti empiris untuk mendukung

klaim terhadap kebermanfaatan akuntansi berbasis akrual khususnya mengenai

usefulness informasi akrual bagi pengambilan keputusan manajerial sektor publik

dengan mempertimbangkan bagaimana akuntansi berbasis akrual informatif bagi

pengambilan keputusan internal dengan mencari masukan dari pihak-pihak yang

terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan internal.

Kedua, Agar informasi keuangan tersebut bermanfaat bagi pengambilan

keputusan dibutuhkan keandalan informasi yang dihasilkan. Konsekuensinya

dibutuhkan mekanisme untuk menjamin informasi yang dihasilkan reliable

sehingga mempengaruhi kebermanfaatannya (perceived usefulness).

Dari kedua hal tersebut maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah perceived usefulness informasi keuangan berbasis akrual

mendukung pengambilan keputusan pengguna internal pada Pemerintah

Kota Metro?

2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap perceived usefulness

pengguna internal atas informasi keuangan berbasis akrual bagi

pengambilan keputusan internal pada Pemerintah Kota Metro?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui seberapa besar perceived usefulness pengguna internal

atas informasi keuangan yang telah disusun berdasarkan SAP berbasis

akrual bagi pengambilan keputusan internal pada pemerintah daerah.

2. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal mempengaruhi perceived

usefulness pengguna internal atas informasi keuangan berbasis akrual bagi

pengambilan keputusan internal pada pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bukti empiris mengenai perceived usefulness pengguna internal

atas informasi keuangan yang dihasilkan dari laporan keuangan berbasis

SAP akrual bagi pengambilan keputusan internal pada pemerintah daerah.

2. Memberikan kontribusi literatur terkait perceived usefulness informasi

keuangan berbasis akrual serta pentingnya pengaruh penerapan

pengendalian internal terhadap perceived usefulness informasi keuangan

berbasis akrual bagi pengambilan keputusan pada pemerintah daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Decision Usefulness of Accounting Information

Decision usefulness of accounting information (Scott, 2011) berpandangan bahwa

“if we can’t prepare theoretically correct financial statements, at least we can try

to make financial statements more useful.” Jika kita tidak dapat menyusun laporan

keuangan yang secara teoritis benar, setidaknya kita dapat mencoba membuat

laporan keuangan menjadi lebih berguna. Konsep decision usefulness atas

informasi akuntansi memegang peranan penting dalam pengidentifikasian

masalah bagi para pengguna laporan keuangan dan penyeleksian informasi

akuntansi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan untuk membuat

keputusan terbaik. Konsekuensi dari konsep ini adalah bahwa informasi akuntansi

yang terkandung dalam laporan keuangan harus memberikan nilai kebermanfaatan

(useful) kepada para penggunanya (users) dalam hal pengambilan keputusan

(Puspitaningtyas, 2010).
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Menurut Wingjohartojo (1995) sebagaimana dikutip oleh Puspitaningtyas (2010),

teori ini menitikberatkan pada para pengguna laporan keuangan. keputusan

mereka, informasi yang mereka butuhkan, serta kemampuan mereka memproses

informasi akuntansi.

Ada dua pertanyaan penting dalam teori decision usefulness atas informasi

akuntansi, yaitu pertama, siapa saja para pengguna laporan keuangan. terdapat

banyak konstituen (kelompok-kelompok pengguna), menurut Drebin et al. (1981)

dalam Jones dan Pendlebury (2000) ada sepuluh kelompok pengguna laporan

keuangan sektor publik (pemerintah) yaitu taxpayers, grantors, investors dan fee-

paying service recipient selaku penyedia sumber keuangan. Employees dan

vendors selaku penyedia tenaga kerja dan sumber material. Legislative bodies dan

management selaku pengambil keputusan alokasi sumber daya. Semua kelompok

ini berada dibawah kendali voters dan oversight bodies (termasuk level

pemerintahan diatasnya). Terdapat banyak pihak yang berkepentingan atas

laporan keuangan, oleh sebab itu dengan mengidentifikasikan pengguna (pihak

yang berkepentingan) diharapkan akan dapat ditentukan bagaimana bentuk

laporan keuangan atau informasi keuangan apa saja yang harus disajikan dalam

laporan keuangan.

Kedua, apa saja masalah keputusan yang dihadapi oleh para pengguna laporan

keuangan. Dengan mengetahui masalah-masalah keputusan yang dihadapi oleh

para pengguna laporan keuangan akan lebih mudah untuk memahami berbagai

kebutuhan informasi yang diperlukan oleh para pengguna laporan keuangan.
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Penyusunan laporan keuangan seharusnya mempertimbangkan informasi

keuangan apa yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan tersebut.

Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan para pengguna laporan keuangan

sehingga dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan

cara ini, informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan akan

menjadi lebih berguna (Scott, 2011).

Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi

para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Kerangka Konseptual SAP berbasis

akrual). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan

demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna (Kerangka

Konseptual SAP berbasis akrual). Oleh karenanya, untuk dapat membuat

keputusan, para pengguna laporan keuangan memerlukan evaluasi atau analisis

berdasarkan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan.

Menurut Cohen dan Kartzimas (2017) :

“disclosure of information is considered to be more important in the public sector
comparison to the private sector, mainly because of the absence of a market. As
explicitly stated in the conceptual frameworks of accounting standard setting
bodies, the objective of financial reporting by public sector entities is provide
information about entity that is useful to users. In this context, usefulness is
generally determined in relation to decision-making and accountability”.
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Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah sebagai entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan decision-

making yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

pemerintah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas

pemerintah untuk kepentingan masyarakat selain itu juga mengevaluasi kinerja

pemerintah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola

pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Berbeda dengan sektor publik, pada sektor swasta tujuan laporan keuangannya

lebih spesifik dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan investor dan kreditor

yang merupakan konstituen utama sebagaimana yang dinyatakan dalam SFAC

No. 1 tentang the objective of financial reporting for business enterprise (FASB,

1978) berikut :

“Financial reporting should provide information that is useful to present and
potential investors and creditors and other users in making rational investment,
credit, and similar decisions; assessing the amounts, timing, and uncertainty of
prospective cash receipts from dividends or interest and the proceeds from the
sale, redemption, or maturity of securities or loans”.

Dari pernyataan tersebut bisa diasumsikan bahwa terpenuhinya kebutuhan mereka

(investor dan kreditor) berarti terpenuhi pula hampir semua kebutuhan para

pengguna lainnya.
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2.2. Pengendalian Internal

Berdasarkan internal control-integrated framework yang diterbitkan oleh

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

(1994), Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi

oleh dewan komisaris, direksi atau top manajemen, personel-personel lainnya,

yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian

tujuan dalam hal berikut:

a. Keandalan dari pelaporan keuangan

b. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan yang berlaku

c. Efektivitas dan Efisiensi operasi

Konsep-konsep dasar yang terkandung dalam definisi COSO (1994) adalah

sebagai berikut :

a. Pengendalian Intern adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengendalian intern terdiri dari serangkaian pengawasan yang melekat dan

terintegrasi dalam infrastruktur suatu usaha.

b. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan

hanya terdiri dari pedoman, kebijakan, dan formulir namun dijalankan

oleh orang setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris,

manajemen, dan personel lainnya.

c. Pengendalian intern hanya diharapkan mampu memberikan keyakinan

memadai, bukannya keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan

komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan bawaan yang melekat

pada seluruh sistem pengendalian intern dan manfaat yang bersangkutan

dengan penetapan pengendalian tersebut.
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d. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam

berbagai hal yang satu sama lain saling tumpang tindih yaitu pelaporan

keuangan, kesesuaian dan operasi.

Dari beberapa pengertian tersebut, nampak 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.

Pengendalian internal yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor

yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas

tersebut (Sari, 2012). Pengendalian internal sebagai suatu sarana yang diciptakan

oleh dan untuk kepentingan organisasi sejalan dengan definisi yang dikemukakan

oleh Committe on Auditing Procedure dari American Institute of Certified Public

Accountants (AICPA) (Sari, 2012) sebagai berikut :

“Internal Control comprises the plan of organization on and all of coordinate
methods and measures adopted within a business to safeguard its assets, check
the accuracy and reliability of its accounting data, promote operational
efficiency, and encourage to prescribed managerial policies.”

Konrath (2002) dalam Sari (2012), mengutip AICPA Profesional Standards,

mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut :

“The process effected by an entity’s board of directors, management, and other
personel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of
objectives in the following categories :

1. Operations Controls – relating to the effective and efficiency use of the
entity’s resources;

2. Financial reporting controls – relating to the preparation of reliable
published financial statement ; and

3. Compliance control – relating to the entity’s compliance with applicable
laws and regulations”.
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COSO (1994) mengenalkan bahwa terdapat 5 (lima) komponen/unsur kebijakan

dan prosedur yang didesain dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan

bahwa tujuan pengendalian intern dapat dicapai. Kelima komponen/unsur

pengendalian intern tersebut adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment).

Komponen ini meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang

menggambarkan :

a. Integritas dan nilai etika

b. komitmen terhadap kompetensi

c. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

d. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

e. Filosofi manajemen dan gaya operasi

f. Dewan direksi dan partisipasi komite audit

g. 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

2. 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.
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Contoh: penggunaan Key Performance Indicator (KPI), survey kepuasan

customer, dan Balance Score Card (BSC).

3. 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

efektifitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya. Keakuratan dan

ketepatan informasi dibutuhkan guna mengambil suatu keputusan. Selain

itu dengan sistem informasi dan komunikasi memungkinkan karyawan

perusahaan mendapatkan 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.

4. Aktivitas Pengendalian (Control 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.
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5. Pemantauan (Monitoring).

Keseluruhan proses harus dimonitor, dan dibuat perubahan bila

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

sering dengan perubahan kondisi.

Contoh: Ongoing review of operations, penilaian kinerja karyawan dan

exception reporting.

Pengendalian intern mempunyai tujuan untuk mendapatkan data tepat dan dapat

dipercaya, melindungi harta atau aktiva perusahaan, dan meningkatkan efektivitas

anggota perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan

yang ditetapkan. Tujuan pengendalian menurut Mulyadi (2002) dalam Sari (2012)

adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan

tujuan keandalan Informasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari

pengendalian intern adalah keandalan informasi keuangan, dimana pengendalian

intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan

harus disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia,

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan peningkatan kegiatan

operasi secara efektif dan efisien.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 pemerintah menetapkan adanya suatu sistem pengendalian

intern yang harus dilaksanakan, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun

daerah.
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Sistem pengendalian intern dimaksud adalah suatu 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 (Pasal 1 ayat 1).

Unsur SPIP yang diadaptasi dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 meliputi :

1. Lingkungan pengendalian, yakni pimpinan instansi pemerintah dan

seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam

keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan

mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat,

yang dapat dilakukan melalui :

a. Penegakan integritas dan nilai etika;

b. Komitmen terhadap kompetensi;

c. Kepemimpinan yang kondusif;

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia;

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;

dan;

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
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2. Penilaian risiko, yakni pengendalian intern harus memberikan penilaian

atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam,

terdiri atas kegiatan :

a. Identifikasi risiko; dan

b. Analisis risiko.

3. Kegiatan pengendalian, yang membantu memastikan bahwa arahan

pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus

efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, terdiri atas :

a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

b. Pembinaan sumber daya manusia;

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

d. Pengendalian fisik atas aset;

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

f. Pemisahan fungsi;

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta

transaksi dan kejadian penting.
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4. Informasi dan komunikasi, yakni informasi harus dicatat dan dilaporkan

kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan.

Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat

waktu, sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah

melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan pengendalian intern, yakni pemantauan harus dapat menilai

kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi

hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan

sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan

berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit

dan reviu lainnya.

Menurut Nogueira dan Jorge (2017), dalam konteks pemerintah daerah,

pengendalian internal terdiri dari beberapa jenis yang menunjukkan berbagai

perspektif diantaranya :

a. Operational Internal Control

Adalah verifikasi bagaimana pemerintah daerah menggunakan pendapatan dan

belanja yang dianggarkan dan direalisasikan, baik dari segi legalitas financial

regularity dan dalam hal efisiensi, efektivitas, daan ekonomi termasuk verifikasi

dasar penyajian laporan keuangan (Reginato, et al., 2011).
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b. Administrative Internal Control

Adalah pengendalian berjenjang atau hierarkis terhadap prosedur dan catatan yang

terkait dengan proses pengambilan keputusan, rencana, kebijakan, dan tujuan

yang ditetapkan oleh pimpinan yang bertanggungjawab. Ini bertujuan untuk

menjamin legalitas, keteraturan, dan kewajaran tindakan administratif yang

dilakukan (Reginato, et al., 2011).

c. Accounting Internal Control

Adalah pengendalian prosedur yang bertujuan untuk menjamin keandalan dalam

pencatatan akuntansi dan keakuratan dalam penyusunan informasi akuntansi, yang

terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi, mempermudah review

operasi atas pembiayaan yang telah dianggarkan serta pengamanan aset (Reginato,

et al., 2011).

d. Political Internal Control

Adalah pengendalian yang diberikan oleh legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah) kepada eksekutif (kepala daerah) mengenai pengelolaan umum

pemerintahan daerah.

e. Self Control

Self control adalah pengendalian internal (non-politik) yang dilakukan oleh badan

dan layanan pemerintah daerah itu sendiri, yang dapat diartikan sebagai

seperangkat aturan untuk mengatur dan memfungsikan badan dan layanan

pemerintah daerah serta prosedur pengendaliannya masing-masing, pengendalian

alur sirkulasi dokumen akuntansi, dengan menetapkan dan melaksanakan

penilaian oleh entitas itu sendiri.
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f. Internal Audit

"the control of controls", bertujuan membantu mereka yang bertanggung jawab

atas pemerintahan untuk menjalankan fungsinya secara efektif, melalui analisis,

penilaian, rekomendasi, saran dan informasi; sehingga memberikan kehandalan

terhadap sistem pengendalian internal itu sendiri.

Pengendalian internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana

yang dimaksud oleh Nogueira dan Jorge (2017) dalam penelitiannya bahwa

pengendalian internal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia

khususnya oleh Pemerintah Kota Metro terdiri dari beberapa jenis pengendalian

yaitu pengendalian internal operasional, pengendalian internal administrasi,

pengendalian internal akuntansi, pengendalian internal politik, self control, dan

internal audit.

Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari

pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP, hingga

pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat

mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara (Lampiran Perka BPKP No. 4 Tahun 2016).

Salah satu bentuk pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP adalah dengan

penilaian Tingkat Maturitas (maturity level) Penyelenggaraan Sistem

Pengengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI selaku badan pemerintah

yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
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Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah

tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern

pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”,

“Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”.

Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap

tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau

kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi

pemerintah (Lampiran Perka BPKP No. 4 Tahun 2016). Secara sederhananya

istilah maturty level menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern

pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas

sistem pengendalian intern organisasi tersebut.

2.3. Perceived Usefulness Informasi Keuangan Berbasis Akrual Bagi

Pengambilan Keputusan

Secara ekplisit IPSASB (2014) menyatakan dalam kerangka konseptual standar

akuntansi bahwa tujuan pelaporan keuangan oleh entitas sektor publik adalah

untuk memberikan informasi mengenai entitas sektor publik yang berguna

(useful) bagi para penggunanya.
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan pada Paragaraf 9 Lampiran I.02 PSAP 01 dinyatakan bahwa tujuan

umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Paragraf 19 disebutkan bahwa

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi

kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila

didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan

kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata.

Dalam konteks ini, usefulness umumnya ditentukan sehubungan dengan

pengambilan keputusan dan akuntabilitas apalagi kelihatannya mempengaruhi

pengambilan keputusan adalah sifat dasar akuntansi dimana informasi akuntansi

dihasilkan (Cohen dan Karatzimas, 2017). Perceived usefulness menurut Cohen

dan Karatzimas (2017) dikaitkan dengan item informasi dalam laporan keuangan

yang oleh para decision maker digunakan untuk proses pengambilan keputusan

yang spesifik. Cohen dan Karatzimas (2017) mengukur dua aspek perceived

usefulness yaitu (1) perceived importance yang mengacu kepada kualitas yang

menyebabkan suatu informasi tertentu relevan bagi pengambilan keputusan dan

(2) perceived usableness mengacu kepada kualitas informasi yang memungkinkan

decision maker menggunakannya sebagai input bagi penyelesaian masalah.
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Menurut Nogueira et al. (2013) basis akrual digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan pemerintah dikarenakan dalam basis akrual memungkinkan

pengungkapan informasi mengenai usefulness yang lebih besar untuk pembuatan

keputusan seperti penyusunan anggaran dan menentukan fee. Informasi yang

dihasilkan mampu memperbaiki transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah

yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi pengguna. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa Management Report dan Indebtedness Statement adalah

laporan keuangan dengan tingkat perceived usefulness tertinggi bagi pengambilan

keputusan menurut respondennya. Nogueira et al. (2013) mengkonfirmasi

hipotesis penelitiannya bahwa rata-rata usefulness informasi basis akrual bagi

pengambilan keputusan internal adalah tinggi (diatas 3), diukur dengan skala 1

(useless) sampai dengan 5 (extremely useful).

Bergmann (2012) meneliti usefulness informasi akuntansi berbasis akrual dalam

konteks pengambilan keputusan internal pada organisasi sektor publik di Australia

Barat. Berdasarkan respon kuesioner dari manajer sektor publik menunjukkan

bahwa akuntansi akrual lebih bermanfaat daripada akuntansi berbasis kas dalam

16 dari 19 keputusan internal yang diambil. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa perceived usefulness dari sistem akuntansi berbasis akrual telah meningkat

seiring berjalannya waktu. Perceived usefulness informasi akuntansi berbasis

akrual akan berubah seiring waktu karena pengguna semakin familiar dan

semakin berpengalaman dengan sistem tersebut.
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2.4. Informasi Keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintahan menyatakan laporan keuangan pemerintah terdiri dari budgetary

reports, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Budgetary

Reports terdiri dari :

2.4.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut PSAP 02 Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan

informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran

dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah

disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Manfaat informasi realisasi anggaran adalah menyediakan informasi

mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan

ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi

mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi selain itu juga

menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang

berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan

efektivitas penggunaan anggaran.
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Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan

pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan

laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan

informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan

penggunaan sumber daya ekonomi telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan

hemat; telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan telah

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Labih/Kurang (SAL/K)

Kerangka konseptual SAP menyatakan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah

gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun

anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang

diperkenankan (PSAP 01).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan

periode sebelumnya pos-pos berikut : a) Saldo Anggaran Lebih awal; b)

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

tahun berjalan; d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e) Lain-

lain; f) Saldo Anggaran Lebih Akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan

menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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2.4.3. Neraca

Kerangka konseptual SAP menyatakan Neraca menggambarkan posisi keuangan

suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal

tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik

oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban pemerintah.

PSAP 01 menyatakan Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-

barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu

adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk

memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam

periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka

panjang.



31

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat

untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang

tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan

cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai

aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka pendek dan jangka panjang.

2.4.4. Laporan Operasional (LO)

PSAP 12 menyatakan tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi

tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,

beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Manfaat

informasi laporan operasional adalah Laporan Operasional menyediakan

informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang

tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari

suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode

sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi

pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas

pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi (a)

mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk

menjalankan pelayanan; (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang

berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas,

dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
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(c) memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan

pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan

laporan secara komparatif; (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit

operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi

berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan

yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Kerangka Konseptual SAP menyatakan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan

informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya

pos-pos :

a) Ekuitas awal

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang

antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi

kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode

sebelumnya; atau perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir.
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Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-

unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

2.4.6. Laporan Arus Kas

PSPA 03 menyatakan tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu

periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi

ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Manfaat informasi arus kas adalah Informasi arus kas berguna sebagai indikator

jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai

kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas

juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar

selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya,

laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna

laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas

pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan

solvabilitas).

2.4.7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

PSAP 04 menyatakan tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah

untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman

yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.
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Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat

dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu

ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung

informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya.

Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan

keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi

untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan

keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi

kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang

terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan

keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan.

Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting

bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan

kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari

kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.
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2.5. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Keuangan Pemerintah

Menurut Drebin et al. (1981) dalam Jones dan Pendlebury (2000) ada sepuluh

kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik yaitu taxpayers, grantors,

investors dan fee-paying service recipient selaku penyedia sumber keuangan.

Employees dan vendors selaku penyedia tenaga kerja dan sumber material.

Legislative bodies dan management selaku pengambil keputusan alokasi sumber

daya. Semua kelompok ini berada dibawah kendali voters dan oversight bodies

(termasuk level pemerintahan diatasnya). Sedangkan menurut Kerangka

Konseptual SAP terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan

pemerintah, namun tidak terbatas pada a) masyarakat; b) wakil rakyat, lembaga

pengawas, dan lembaga pemeriksa; c) pihak yang memberi atau berperan dalam

proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan d) pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan

demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi

kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,

berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak

tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Selain itu, karena

pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan

keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu

mendapat perhatian.



36

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi

kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila

didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan

kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu

laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib

disajikan demikian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam

laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan

pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan

jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang

diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang

dinyatakan lebih lanjut.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
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b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban,

dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) 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.

d) 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.

e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan

sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja

yang direncanakan.
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2.6. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan pengelolaan

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

keuangan daerah..

Pengelolaan keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah

dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; kewajiban daerah untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak

ketiga; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; kekayaan daerah yang dikelola

sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta

hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan

pada perusahaan daerah; dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah

daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau

kepentingan umum.

Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya

kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; kepala

SKPD selaku PPKD; dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna

anggaran/pengguna barang.
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Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna

Anggaran. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala

SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

SKPD sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD).

2.7. Penelitian Terdahulu

a. Barton (2004) dalam penelitiannya pada Australian Department of Defence

menunjukkan adanya keterbatasan manfaat dari laporan keuangan model

swasta yang diadopsi dalam  laporan keuangan sektor publik, mengingat

perbedaan karakteristik sektor publik. Dalam laporan keuangan Australian

Department of Defence seolah-olah melaporkan sistem bisnis komersil

padahal sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pemerintah. Hal ini

disebabkan penerapan new public management yang diadopsi oleh

pemerintah. Laporan keuangan pemerintah khususnya Australian

Department of Defence seharunya disesuaikan dengan lingkungan

operasinya.

b. Brusca (1997) dalam studi kasusnya di pemerintah daerah Spanyol,

mengamati adanya hubungan positif antara pengendalian internal dengan

kebermanfaatan informasi keuangan. Dalam penelitiannya juga menyatakan

pengguna informasi keuangan sadar akan pentingnya peran audit dalam

kebermanfaatan informasi keuangan.
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c. Ryan dan Mack (2006) melakukan analisis untuk menentukan kesesuaian

model pelaporan keuangan untuk tujuan umum (GPFRs) bagi departemen

pemerintah di Australia dalam kerangka decision useful. Hasil penelitiannya

menunjukan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum pada pemerintah

Australia masih sebatas bertujuan untuk memenuhi pertanggungjawaban

keuangan dan akuntabilitas publik daripada untuk tujuan pengambilan

keputusan. Hasil ini mengindikasikan pengguna lebih fokus pada

akuntabilitas dan bukan pada manfaat bagi pengambilan keputusan.

d. Yamamoto (2008) menganalisis faktor-faktor penentu hubungan antara

penggunaan dan kebermanfaatan informasi keuangan dalam proses

pengambilan keputusan politisi di pemerintah pusat dan daerah di Jepang

hasil kesimpulan penelitiannya adalah para politisi menekankan pentingnya

pengendalian internal dalam penggunaan dan kebermanfaatan informasi

keuangan dalam keputusan mereka.

e. Bergmann (2012) menganalisis pengaruh akuntansi pemerintah dan

pelaporan keuangan terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah

daerah di Swiss, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat

kegunaan pelaporan keuangan yang wajib disajikan oleh entitas sektor

publik berdasarkan akuntansi bebasis akrual telah berubah, manfaat yang

dirasakan oleh pengguna meningkat terutama dalam mendukung

pengambilan keputusan dalam self-financing of investment untuk

mengendalikan pinjaman pemerintah, serta fiscal policy targets of debt

reduction dan maintenance of capital.
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f. Nogueira et al. (2013) dalam penelitiannya menganalis persepsi pengguna

internal mengenai kebermanfaatan informasi keuangan bagi pengambilan

keputusan. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa bentuk dan isi

laporan keuangan pemerintah daerah yang baru-baru ini sedang diterapkan

oleh Pemerintah Portugis dirasakan memberikan manfaat yang tinggi bagi

pengambilan keputusan oleh pengguna yang dalam penelitiannya ini adalah

para Politisi dan Pejabat Pemerintah (technicians).

g. Tresnawati dan Setiawan (2013) melakukan penelitian pada Pemerintah

Kabupaten Sumenep hasilnya menunjukkan bahwa informasi akrual

sejatinya bukan merupakan kebutuhan urgen dan memiliki kecenderungan

sulit untuk diterapkan. Pemerintah daerah dihadapkan pada masalah

kebutuhan sumber daya manusia, kesulitan teknis pelaksanaannya, serta

kebermanfaatan informasi akrual yang masih dipertanyakan.

h. Nogueira dan Jorge (2017) menganalisis sejauhmana manfaat informasi

keuangan bagi pengambilan keputusan internal berhubungan dengan

pengendalian internal dimana informasi keuangan tersebut menjadi

sasarannya. Hasil penelitian menunjukkan internal decision maker

menganggap bahwa informasi anggaran dan keuangan sangat berguna untuk

pengambilan keputusan dan beberapa perspektif pengendalian internal yang

diterapkan tersebut sangat penting diterapkan. Hasil ini juga secara jelas

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara

pengendalian internal (termasuk internal audit) terhadap informasi keuangan

serta kebermanfaatan yang dirasakan bagi pengambilan keputusan internal.
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2.8. Pengembangan Hipotesis

Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting (GPFRs) by

Public Sector Entities yang dikeluarkan oleh Interntional Public Sector

Accounting Standards Board (IPSASB, 2014) menyatakan bahwa :

“The objectives of financial reporting by public sector entities are to provide
information about the entity that is useful to users of GPFRs for accountability
purposes and for decision-making purposes (hereafter referred to as “useful for
accountability and decision-making purposes”).

Dalam hal membuat atau mengambil keputusan apakah itu keputusan politik,

ekonomi, operasional, atau yang lainnya, internal decision maker memerlukan

berbagai informasi (Nogueira dan Jorge, 2017).

Menurut Benito et al. dalam Nogueira et al. (2017), Salah satu tujuan reformasi

akuntansi sektor publik adalah untuk menyediakan informasi yang lebih beragam

dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan, transparansi, dan pengelolaan

sumber daya publik yang lebih baik, sehingga mengurangi masalah mengenai

legalitas terkait pengelolaan dan pengendalian dengan kebutuhan untuk mengelola

dana publik sesuai dengan regulasi anggaran.

Salah satu bentuk reformasi akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi

berbasis kas yang selama ini diterapkan pada organisasi sektor publik di beberapa

negara mulai digantikan dan dilengkapi dengan sistem akuntansi berbasis akrual,

yang mana penerapan tersebut telah menyebabkan perubahan bentuk dan

kandungan informasi keuangan dalam laporan keuangan.

Namun penerapan model pelaporan keuangan berdasarkan model sektor swasta

pada sektor publik tersebut masih menimbulkan pertanyaan terbuka mengenai

kebermanfaatannya bagi pemerintah daerah (Pinnuck dan Potter, 2009).
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Barton (2004) dalam penelitiannya pada Australian Department of Defence

menunjukkan adanya keterbatasan manfaat dari laporan keuangan model swasta

yang diadopsi dalam  laporan keuangan sektor publik, mengingat perbedaan

karakteristik sektor publik.

Ryan dan Mack (2006) dalam penelitiannya menunjukan bahwa laporan keuangan

untuk tujuan umum (GPFRs) pada pemerintah Australia masih sebatas bertujuan

untuk memenuhi pertanggungjawaban keuangan dan akuntabilitas publik daripada

untuk tujuan pengambilan keputusan. Hasil ini mengindikasikan pengguna lebih

fokus pada akuntabilitas dan bukan pada manfaat dalam pengambilan keputusan.

Connolly dan Hyndman (2006) menyatakan kebermanfaatan implementasi aktual

akuntansi akrual yang terjadi di Irlandia Utara berbeda dengan kebermanfaatan

yang dipublikasikan sebelum penerapannya. Kompleksitas penerapan sistem

akrual serta biaya yang tinggi masih menghasilkan sedikit manfaat sampai dengan

saat ini. Namun hal ini merupakan bentuk rangkaian perjalanan perubahan

panjang akuntansi akrual yang sedang berlangsung di Irlandia Utara yang dimulai

dari tahapan pengenalan, pengembangan dan kematangan.

Di Indonesia sendiri walaupun undang-undang dan peraturan pemerintah

mengenai penerapan akrual telah ditetapkan, kebermanfaatan informasi akrual

bagi pemerintah daerah masih menjadi sebuah pertanyaan.
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Berdasarkan penelitian Tresnawati dan Setiawan (2013) pada Pemerintah

Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa informasi akrual sejatinya bukan

merupakan kebutuhan urgen dan memiliki kecenderungan sulit untuk diterapkan.

Pemerintah daerah dihadapkan pada masalah kebutuhan sumber daya manusia,

kesulitan teknis pelaksanaannya, serta kebermanfaatan informasi akrual yang

masih dipertanyakan

Sebaliknya menurut penelitian lain kebermanfaatan pelaporan keuangan sektor

publik yang mengadopsi pelaporan sektor swasta (akrual) mulai dirasakan

kebermanfaatannya bagi penggunanya. Bergmann (2012) dalam penelitiannya

mengungkap bahwa laporan keuangan yang disajikan dengan akuntansi berbasis

akrual secara fundamental mendukung pengambilan keputusan khususnya dalam

hal pengambilan keputusan mengenai self-financing of investment untuk

mengendalikan pinjaman pemerintah, serta fiscal policy targets of debt reduction

dan maintenance of capital.

Begitu pula dengan Nogueira et al. (2013), mengindikasikan tingginya

kebermanfaatan informasi akrual bagi pengambilan keputusan yang saat ini

diterapkan pemerintah Portugis. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa

dari dua kelompok decision makers (politicians dan technicians), technicians

menganggap informasi akrual mempunyai greater value bagi pengambilan

keputusannya.
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Menurut Simanjuntak (2012), informasi berbasis kas memiliki kelebihan yaitu

sederhana dan dalam penerapannya mudah dipahami, namun memiliki berbagai

kekurangan yaitu kurang informatif karena hanya berisikan informasi tentang

penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, dan tidak memberikan informasi tentang

aset dan kewajiban.

Kekurangan informasi berbasis kas tersebut ditutupi oleh informasi berbasis

akrual yang lebih informatif dan mendukung manajemen keuangan. Menurut

Deloitte dalam Simanjuntak (2012), informasi berbasis akrual secara signifikan

memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

untuk efisiensi dan efektifitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan

yang akurat dan transparan, meningkatkan alokasi sumber daya dengan

menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan

transparansi dari keberhasilan suatu program.

Usefulness informasi keuangan berbasis akrual bagi para penggunanya sangat

ditentukan oleh karakteristik tertentu yang ditunjukkan oleh informasi tersebut;

untuk mendapatkan karakteristik kualitatif ini, informasi keuangan harus

disiapkan sesuai dengan prinsip dan pedoman, mengikuti kriteria pengakuan dan

pengukuran yang ada didalam standar.

Konsekuensinya dibutuhkan mekanisme yang memastikan bahwa kualitas ini

dapat dicapai, dalam hal ini pengendalian internal memainkan peran penting

untuk menjamin keandalan informasi keuangan sehingga dengan demikian

mempengaruhi usefulness informasi keuangan (Nogueira dan Jorge, 2017).
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Brusca (1997) dalam studi kasusnya di pemerintah daerah Spanyol, mengamati

adanya hubungan positif antara pengendalian internal dengan usefulness informasi

keuangan. Dalam penelitiannya juga menyatakan pengguna informasi keuangan

sadar akan pentingnya peran audit dalam usefulness informasi keuangan.

Yamamoto (2008) juga mengatakan bahwa faktor-faktor determinan hubungan

antara pengunaan dan usefulness informasi keuangan bagi para politisi dalam

proses pengambilan keputusan pada pemerintah daerah di Jepang salah satunya

adalah pentingnya pengendalian internal.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nogueira dan Jorge (2017), yang menyatakan

bahwa internal decision maker pada pemerintah Portugis memandang beberapa

perspektif pengendalian internal yang telah dilakukan terhadap informasi

keuangan yang dihasilkan pemerintah Portugis sangat penting dilakukan terhadap

perceived usefulness informasi keuangan bagi pengambilan keputusan. Hasil

penelitiannya juga menunjukkan adanya hubungan hubungan positif signifikan

hubungan antara pengendalian internal dengan persepsi kebermanfaatan informasi

keuangan bagi pengambilan keputusan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memformulasikan hipotesis sebagai

berikut :

Ha : Pengendalian internal berpengaruh terhadap perceived usefulness

pengguna internal atas informasi keuangan berbasis akrual bagi

pengambilan keputusan internal pada Pemerintah Kota Metro.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Cooper dan Schindler (2014), prinsip dasar dari metode penelitian ilmiah

adalah observasi langsung atas fenomena; variabel, metode dan prosedur

didefinisikan dengan jelas; hipotesis yang dapat diuji secara empiris; kemampuan

untuk mengesampingkan hipotesis tandingan; pembenaran statistik dibandingkan

lingustik untuk kesimpulan; dan koreksi diri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Cooper dan Schindler (2014),

metode penelitian kuantitatif mencoba melakukan pengukuran yang akurat

terhadap sesuatu yang biasanya mengukur perilaku, pengetahuan, opini atau sikap

dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan seberapa banyak, seberapa

sering, kapan dan siapa. Penelitian ini tergolong kuantitatif karena data yang

digunakan berasal dari data primer dalam bentuk instrumen pertanyaan yang

disajikan dalam bentuk kuesioner.



48

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1. Populasi Penelitian

Menurut Cooper dan Schindler (2014), elemen populasi adalah partisipan

individual atau objek dimana pengukuran akan dilakukan. Lebih lanjut menurut

Cooper dan Schindler (2014), populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen

dimana kita akan menarik beberapa kesimpulan. Populasi yang menjadi objek

penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil pengguna laporan keuangan pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Metro.

Jumlah SKPD yang terdapat pada Pemerintah Kota Metro adalah berjumlah 26

SKPD.

3.2.2. Sampel Penelitian

Menurut Cooper dan Schindler (2014), sampel adalah bagian dari populasi target

yang dipilih secara cermat untuk mewakili populasi. Lebih lanjut menurut Cooper

dan Schindler (2014), gagasan dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa

dengan memilih beberapa elemen dalam sebuah populasi, kita dapat menarik

kesimpulan tentang seluruh populasi.

Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan non-probability sample

yaitu dengan metode purposive judgment sampling, yaitu ketika seorang periset

memilih anggota-anggota sampel untuk memenuhi suatu tujuan kriteria tertentu,

tujuan kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgment)

tertentu atau jatah (kuota) (Sekaran, 2006).
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Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggungjawab

dibidang keuangan daerah pada masing-masing SKPD Pemerintah Kota Metro

yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK). Pertimbangan peneliti mengambil sampel ini

adalah karena para pejabat tersebut mempunyai peran dominan sebagai decision

maker di internal masing-masing SKPD pada Pemerintah Kota Metro, selain itu

mereka juga merupakan pengguna utama informasi keuangan untuk tujuan

pengambilan keputusan internal. Berikut rincian sebaran responden pada SKPD di

Pemerintah Kota Metro :

Tabel 3.1
Sebaran Responden pada SKPD di Pemerintah Kota Metro

No. SKPD
Jumlah

Responden
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3
2. Dinas Kesehatan 3
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 3
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3
5. Dinas Sosial 3
6. Sekretariat Dewan 3
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3

8.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

3

9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 3
10. Dinas Lingkungan Hidup 3
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3
12. Dinas Perhubungan 3
13. Dinas Komunikasi dan Informatika 3
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian 3
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3
16. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 3
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 3
18. Dinas Perdagangan 3
19. Inspektorat Daerah 3
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3
22. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 3
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3
25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3
26. Rumah Sakit Umum Daerah A. Yani Kota Metro 3

Total 78
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3.3. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data penelitian adalah dengan metode survei, yaitu

mengumpulkan dan menganalisis data berupa opini dari subjek yang diteliti

(responden) melalui tanya jawab dengan menggunakan instrumen kuesioner.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi kuesioner dalam

penelitian Nogueira dan Jorge (2017) dengan menyesuaikannya terhadap

peraturan pemerintah daerah di Indonesia.

Kuesioner yang diadopsi dari penelitian Nogueira dan Jorge (2017) disesuaikan

dengan kondisi peraturan yang ada di pemerintah daerah Indonesia sehingga

hanya dilakukan terhadap 18 pertanyaan dari 34 pertanyaan yang ada pada

kuesioner Nogueira dan Jorge (2017) khususnya pertanyaan-pertanyaan pada

bagian pertama kuesioner mengenai perceived usefulness informasi keuangan

berbasis akrual dalam laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh pemerintah

daerah di Indonesia, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan hanya ada 7 laporan keuangan

berbeda dengan informasi keuangan yang wajib dilaporkan pada pemerintah

Portugis yang dalam penelitian Nogueira dan Jorge (2017) berjumlah 23 laporan

keuangan.

Sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden, terlebih dahulu dilakukan uji

pendahuluan (pilot test) terhadap responden dalam jumlah kecil untuk menguji

pemahaman terhadap kuesioner, menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen

kuesioner.
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Menurut Cooper dan Schindler (2014), validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang

hendak diteliti oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas adalah ukuran yang

menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan mempunyai keandalan sebagai alat

ukur, yang diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika

fenomena yang diukur tidak berubah.

Pilot test dilakukan terhadap 18 responden pada tanggal 29 – 30 Nopember 2017

yang disebar dengan menggunakan Google Form. Uji validitas dan reliabilitas

pilot test di analisis dengan menggunakan IBM SPSS versi 18. Berikut ini output

hasil analisis uji validitas dan reliabilitas pilot test :

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Pilot Test

No Variabel/Indikator
Uji Validitas

Ket.
Uji Reliabilitas

Ket.
r Hitung r Tabel

Perceived usefulness
informasi keuangan berbasis
akrual bagi pengambilan
keputusan

1 PK1 0,654 0,468 Valid 0,759 > 0,6 Reliable
2 PK2 0,863 0,468 Valid
3 PK3 0,780 0,468 Valid
4 PK4 0,849 0,468 Valid
5 PK5 0,771 0,468 Valid
6 PK6 0,591 0,468 Valid
7 PK7 0,792 0,468 Valid

Jenis Pengendalian Internal
1 PI1 0,475 0,468 Valid 0,759 > 0,6 Reliable
2 PI2 0,865 0,468 Valid
3 PI3 0,566 0,468 Valid
4 PI4 0,479 0,468 Valid
5 PI5 0,794 0,468 Valid
6 PI6 0,515 0,468 Valid

Pentingnya Pengendalian
Internal terhadap informasi
keuangan dalam proses
pengambilan keputusan

1 PI7 0,662 0,468 Valid 0,759 > 0,6 Reliable
2 PI8 0,828 0,468 Valid
3 PI9 0,717 0,468 Valid
4 PI10 0,470 0,468 Valid
5 PI11 0,640 0,468 Valid

Sumber : data diolah 2017.
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Berdasarkan tabel 3.2 tersebut terlihat bahwa seluruh item pertanyaan dalam

kuesioner adalah valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel sehingga seluruh

item pertanyaan dapat digunakan sebagai pertanyaan dalam instrumen kuesioner

penelitian. Kemudian untuk mengukur konsistensi dilakukan uji reliabilitas,

berdasarkan tabel 3.2 menunjukan konsistensi alat ukur yang digunakan dalam

kuesioner, karena masing-masing item memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari

0,6.

Setelah semua item pertanyaan kuesioner pilot test lolos uji validitas dan

reliabilitas, selanjutnya kuesioner disebar secara langsung kepada responden di

masing-masing SKPD Pemerintah Kota Metro dengan terlebih dahulu

mengajukan izin kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Metro. Kuesioner

disebar selama 10 hari kerja yaitu dari tanggal 4 – 17 Desember 2017.

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Cooper dan Schindler (2014), definisi operasional adalah definisi yang

dinyatakan dalam istilah-istilah dengan kriteria spesifik untuk pengujian dan

pengukuran. Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan kedalam variabel laten

(unobservable variabel) dan variabel manifest. Variabel laten merupakan variabel

yang tidak dapat diukur secara langsung melainkan melalui indikator (variabel

manifest) berupa seperangkat pertanyaan atau pernyataan dalam suatu instrumen

(kuesioner/angket) dengan skala tertentu. Sedangkan variabel manifest merupakan

variabel yang dapat diukur secara langsung atau variabel yang dapat digunakan

untuk mengukur unobservable variable.
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Variabel laten (unobservable) dalam penelitian ini terdiri dari variabel perceived

usefulness pengguna internal atas informasi keuangan berbasis akrual bagi

pengambilan keputusan dan variabel pengendalian internal. Kedua variabel laten

tersebut diukur dengan menggunakan persepsi responden terhadap indikator-

indikator variabel tersebut dengan menggunakan skala Likert 1-5 dengan

tingkatan sebagai berikut :

1. Sangat tidak bermanfaat/penting diberi bobot 1;

2. Tidak bermanfaat/penting diberi bobot 2;

3. Netral/ragu-ragu diberi bobot 3;

4. Bermanfaat/penting diberi bobot 4;

5. Sangat bermanfaat/penting diberi bobot 5.

Berdasarkan fungsi variabel dalam hubungan antar variabel, variabel penelitian ini

diklasifikasikan sebagai berikut :

3.4.1. Variabel Terikat

Variabel utama yang menjadi perhatian utama oleh peneliti. Variabel terikat

penelitian ini adalah perceived usefulness pengguna internal atas informasi

keuangan berbasis akrual bagi pengambilan keputusan.

Perceived usefulness pengguna internal atas informasi keuangan berbasis akrual

bagi pengambilan keputusan mengukur tingkat perceived usefulness oleh

pengguna internal atas informasi keuangan dalam laporan keuangan yang disusun

berdasarkan SAP berbasis akrual.
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Variabel ini terdiri dari tujuh indikator yang terdiri dari perceived usefulness atas

(1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih/Kurang, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Perubahan

Ekuitas, (6) Laporan Arus Kas dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),

responden diminta untuk memilih skala satu sampai dengan lima pada setiap

indikator sesuai dengan apa yang dirasakan selama ini pada SKPD nya masing-

masing.

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat ditentukan (diukur) apakah

informasi keuangan berbasis akrual sangat bermanfaat (ditunjukkan dengan skor

tinggi) atau sangat tidak bermanfaat (ditunjukkan dengan skor rendah) dalam

mendukung pengambilan keputusan pada Pemerintah Kota Metro.

3.4.2. Variabel Bebas

Variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengendalian internal. Instrumen

variabel tersebut terbagi dua bagian, bagian pertama berisi enam indikator yang

mengukur seberapa penting beberapa jenis pengendalian internal dalam konteks

pengambilan keputusan perlu dilakukan terhadap informasi keuangan yang

dihasilkan, yaitu (1) pengendalian internal operasional, (2) pengendalian internal

administratif, (3) pengendalian internal akuntansi, (4) pengendalian internal

politik, (5) self control, dan (6) internal audit.
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Bagian kedua terdiri lima indikator yang mengukur sejauhmana pentingnya

pengendalian internal dilakukan terhadap informasi pelaporan keuangan dalam

proses pengambilan keputusan yaitu (1) memvalidasi informasi keuangan yang

dihasilkan, (2) membantu meningkatkan keyakinan terhadap informasi keuangan

yang dihasilkan, (3) menjamin legalitas kegiatan operasional yang dilakukan dan

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (4) membantu meningkatkan

kualitas informasi dan efektivitas manajemen satuan kerja, dan (5) memberikan

ketepatan waktu penyajian informasi keuangan yang dapat diandalkan.

Responden diminta untuk memilih skala satu sampai dengan lima pada setiap item

pertayaan. Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat ditentukan (diukur)

apakah pengendalian internal penting (ditunjukkan dengan skor tinggi) atau tidak

penting (ditunjukkan dengan skor rendah) untuk dilakukan terhadap informasi

dalam pelaporan keuangan bagi proses pengambilan keputusan.
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Tabel 3.3. Variabel (Konstruk) dan Indikator Penelitian

Variabel (Konstruk) Kode Indikator Kode Sumber
Perceived usefulness
pengguna internal atas
informasi keuangan
berbasis akrual bagi
pengambilan keputusan

PK - Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Perubahan Saldo  Anggaran

Lebih/Kurang
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- CaLK

PK1

PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
PK7

Nogueira
dan Jorge

(2017)

Pengendalian Internal PI - Pengendalian Internal Operasional
- Pengendalian Internal Administrasi
- Pengendalian Internal Akuntansi
- Pengendalian Internal Politik
- Self Control
- Internal Audit
- Memvalidasi informasi keuangan

yang dihasilkan.
- Membantu meningkatkan keyakinan

terhadap informasi keuangan yang
dihasilkan.

- Menjamin legalitas kegiatan
operasional yang dilakukan dan
kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.

- Membantu meningkatkan kualitas
informasi dan efektivitas manajemen
satuan kerja.

- Memberikan ketepatan waktu
penyajian informasi keuangan yang
dapat diandalkan.

PI1
PI2
PI3
PI4
PI5
PI6
PI7

PI8

PI9

PI10

PI11

Nogueira
dan Jorge

(2017)

3.5. Metode Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan program SmartPLS versi 3.2.7.

Menurut Haryono (2017), PLS adalah metode alaternatif Structural Equation

Modeling (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang seringkali

dihadapi oleh peneliti yang mana dihadapkan pada kondisi ukuran sampel cukup

besar tetapi memiliki landasan teori yang lemah dalam hubungan antara variabel

yang dihipotesiskan, tidak jarang pula ditemukan hubungan antara variabel yang

sangat kompleks tetapi ukuran sampel data kecil.
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Menurut Mustafa dan Wijaya (2012), desain PLS dimaksudkan untuk mengatasi

keterbatasan analisis regresi dengan teknik Ordinary Least Square (OLS) ketika

karakteristik datanya mengalami masalah seperti ukuran data kecil, adanya

missing value, bentuk sebaran data tidak normal, dan adanya gejala

multikolinearitas. Regresi OLS biasanya menghasilkan data yang tidak stabil

apabila jumlah data (sampel) sedikit, atau adanya missing value maupun

multikolinearitas antar prediktor karena kondisi seperti ini dapat meningkatkan

standard error dari koefisien yang diukur. Lebih lanjut menurut Mustafa dan

Wijaya (2012), pendekatan PLS adalah distribution free yaitu tidak

mengasumsikan data berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, kategori,

ordinal, interval dan rasio.

Secara umum langkah-langkah menggunakan PLS adalah sebagai berikut :

1. Menyusun konstruksi diagram jalur

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengendalian internal

terhadap perceived usefulness pengguna internal atas informasi keuangan

berbasis akrual bagi pengambilan keputusan.



58

Berikut konstruksi diagram jalur dalam penelitian ini :

Gambar 3.1. Model Analisis Jalur Penelitian

2. Pengujian Model

a. Uji Validitas

Validitas menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari

operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Forner dan

Larcker (1981) sebagaimana dikutip dalam Haryono (2017) bahwa

validitas konvergen dianggap cukup jika rata-rata varian lebih besar

dari 0,50 namun sebagian ahli mentolerir angka 0,40. Validitas

diskriman dianggap cukup apabila akar kuadrat Average Variance

Extracted (AVE) lebih besar dari korelasi korelasi antar variabel

(konstruk) dan loading indikator ke variabel (konstruk) yang diukur

lebih besar daripada loading ke variabel (konstruk) lain (cross

loadings rendah).
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b. Uji reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu pengukur seberapa besar variasi tidak

sistematik dari penjelasan kuantitatif dari karakteristik-karakteristik

suatu individu jika indvidu yang sama diukur beberapa kali. Setelah

alat ukur dinyatakan valid dalam uji validitas, kemudian dilakukan uji

reliabilitas. Reliabilitas dianggap memenuhi apabila nilai composite

reliability dan cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6 (Haryono, 2017).

3.5.1. Deskripsi Responden dan Variabel Penelitian

Deskriptif responden memberikan gambaran tentang karakteristik dan demografi

responden penelitian dan gambaran tentang variabel-variabel penelitian untuk

mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan nilai rata-rata kisaran

aktual, nilai yang sering muncul, penyimpangan baku, dan kecenderungan

jawaban responden.

3.5.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara t

tabel dengan hasil pacth coefficient. Jika diperoleh p-value ≤ 0,05 atau t statistik >

t tabel maka dapat disimpulkan hipotesis yang diusulkan diterima dan signifikan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap perceived

usefulness pengguna internal atas informasi keuangan berbasis akrual bagi

pengambilan keputusan internal. Perceived usefulness pengguna internal atas

informasi keuangan diproksikan dengan tujuh indikator yaitu laporan keuangan

yang wajib disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan SAP berbasis akrual,

sedangkan pengendalian internal diproksikan dengan sebelas indikator

pengendalian internal yaitu enam indikator jenis pengendalian internal dan lima

indikator pentingnya pengendalian internal.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari pengguna

internal pada pemerintah daerah yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna

Anggaran, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada masing-masing SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Metro.
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Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perceived usefulness pengguna internal atas informasi keuangan berbasis

akrual mulai dirasakan kebermanfaatannya dalam mendukung

pengambilan keputusan internal pada pemerintah daerah khususnya pada

Pemerintah Kota Metro.

2. Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap perceived

usefulness pengguna internal atas informasi keuangan berbasis akrual bagi

pengambilan keputusan internal pada pemerintah daerah khususnya pada

Pemerintah Kota Metro.

5.2. Implikasi Penelitian

1. Inspektorat Daerah Kota Metro mempunyai tugas pembinaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam

PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

perlu meningkatkan efektifitas perannya selaku Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) daerah guna meningkatkan pengendalian internal di

lingkungan pengawasannya sehingga dapat meningkatkan maturity level

nya ke tingkat selanjutnya.
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2. Pimpinan khususnya Inspektorat Daerah perlu memperkuat sistem

pengendalian internal pada masing-masing SKPD Pemerintah Kota Metro

terutama dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat meningkatkan

perceived usefulness pengguna internal atas informasi keuangan berbasis

akrual bagi pengambilan keputusan internal dengan membantu para

penggunanya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian

atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan

masyarakat. Selain itu juga mengevaluasi kinerja pemerintah, terutama

dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk

mencapai kinerja yang direncanakan.

3. Inspektorat Daerah Kota Metro perlu mengimplementasikan SAP secara

menyeluruh dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

relevan dalam penyusunan laporan keuangan serta terus melakukan

penelaahan dan mengusulkan hasil penelaahan tersebut kepada Komite

SAP (KSAP) dalam rangka perbaikan SAP berbasis akrual.

5.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan

pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini mungkin

dipengaruhi oleh fakta bahwa responden dalam mengisi kuesioner terpengaruh

oleh hasil capaian kualitas laporan keuangan daerahnya yang selama enam tahun

berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI dan

capaian perolehan maturity SPIP level 3 oleh BPKP RI yang mana pemerintah

daerah lainnya di Provinsi Lampung masih sedikit yang memperolehnya.
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Responden dalam penelitian ini masih sebatas pada pengelola keuangan yang

mana selain sebagai pengguna laporan keuangan salah satu tugas lainnnya adalah

menyusun laporan keuangan, sehingga kemungkinan jawaban responden

mengenai perceived usefulness cenderung dipengaruhi hal tersebut. Sampel dalam

penelitian ini juga tidak melihat pengguna lainnya seperti dewan legislatif atau

masyarakat umum lainnya, sedangkan SAP berbasis akrual sejatinya ditujukan

bagi pengguna diluar pemerintahan selaku penyusun laporan keuangan.

Keterbatasan lainnya dari penelitian ini adalah masih sebatas melihat seberapa

besar perceived usefulness dari informasi keuangan yang disajikan berdasarkan

SAP berbasis akrual bagi pengambilan keputusan internal pengelola keuangan

pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro tanpa melihat

lebih jauh keputusan mana yang diambil berdasarkan informasi keuangan berbasis

akrual.

Selain itu variabel pengendalian internal dalam penelitian ini juga masih sebatas

pada jenis-jenis atau perspektif pengendalian internal dalam konteks pemerintah

daerah yang menurut Noguera dan Jorge (2017) terdiri dari pengendalian internal

operasional, pengendalian internal administrasi, pengendalian internal akuntansi,

pengendalian internal politik, self control, dan internal audit. Bukan unsur-unsur

pengendalian internal menurut PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah.
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Oleh karena itu saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Memperluas populasi dan sampel agar tidak hanya pada satu pemerintah

daerah dan satu objek sampel saja sehingga kekhawatiran akan biasnya

jawaban responden terhindarkan dan kemampuan generalisir hasil

penilitian semakin meningkat.

2. Variabel perceived usefulness pengguna internal atas informasi keuangan

berbasis akrual bagi pengambilan keputusan sebaiknya tidak hanya

melihat seberapa tinggi atau rendah derajat usefulness informasi keuangan

berbasis akrual bagi pengambilan keputusan internal pada pemerintah

daerah, tetapi lebih jauh lagi mengenai keputusan mana yang diambil oleh

pengguna yang didukung berdasarkan informasi keuangan berbasis akrual

agar diperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai usefulness

informasi keuangan berbasis akrual bagi pemerintah daerah.

3. Variabel pengendalian internal untuk penelitian selanjutnya sebaiknya

difokuskan dengan menggunakan unsur-unsur pengendalian internal

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
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