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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

 
 
Pengelolaan keuangan yang baik pada Lembaga Pemerintahan, 

merupakan salah satu indikasi negara maju (N.L. Krisna) 
 

Tata kelola yang baik (good governance) merupakan isu 
yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik 
dewasa ini. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak 
sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini. Tuntutan 
masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan 
pemerintahan yang baik harus direspons oleh pemerintah dengan 
melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada 
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Tantangan untuk merealisasikan tujuan di atas sangatlah 
berat, mengingat perilaku usaha dan pelayanan publik yang 
dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang sangat panjang 
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telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan 
modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menjadikan Indonesia 
sebagai salah satu negara terkorup. Berdasarkan hasil survei yang 
dilakukan oleh Transparancy International (TI) sampai dengan 
tahun 2016, di mana Indonesia menduduki peringkat ke 114 
dunia sebagai negara terkorup di bawah empat Negara Asean 
lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand yang 
masing-masing menduduki peringkat 5, peringkat 53, peringkat 
94, dan peringkat 102 seperti terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini. 

 
Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Lima Negara Asean 

Nama Negara Skor Ranking 2015 2016 
Singapura 87 86 5 
Malaysia 49 50 53 
Filipina 34 36 94 
Thailand 37 35 102 
Indonesia 32 32 114 
Sumber: Transparancy International (TI), 2017 
   

Tingkat korupsi yang tinggi mencerminkan birokrasi 
yang buruk yang berarti pula bahwa implementasi good 
governance masih jauh dari harapan. Dalam rangka mewujudkan 
good governance baik dalam proses pengelolaan keuangan, 
penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas laporan keuangan 
pemerintah baik pusat maupun daerah, telah dikeluarkan paket 
peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang 
meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan 
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan 
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pendukungnya. Paket peraturan perundang-undangan tersebut 
menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah dan DPR untuk 
memperbaiki pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan 
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah baik di 
tingkat pusat maupun daerah.  

Praktik kepemerintahan yang baik juga dapat 
meningkatkan iklim keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas 
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance pada sektor 
publik. Pertama, keterbukaan memang sangat diperlukan untuk 
meyakinkan bahwa stakeholders memiliki keyakinan dalam 
proses pengambilan keputusan dan tindakan terhadap institusi 
pemerintah dan terhadap pengelolaan kegiatan oleh instansi 
pemerintah tersebut. Iklim keterbukaan yang diciptakan melalui 
proses komunikasi yang jelas, akurat, dan efektif dengan pihak 
stakeholders dapat membantu proses pelaksanaan suatu kegiatan 
secara tepat waktu dan efektif. 

Kedua, integritas mencakup dua hal pokok yaitu 
kejujuran dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada 
masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya, dana, dan urusan 
publik. Dalam organisasi, integritas ini tercermin pada prosedur 
pengambilan keputusan dan kualitas pelaporan keuangan dan 
kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. 

Ketiga, akuntabilitas yang merupakan bentuk 
pertanggungjawaban setiap individu maupun secara organisatoris 
pada institusi publik kepada pihak-pihak luar yang 
berkepentingan atas pengelolaan sumber daya, dana, dan seluruh 
unsur kinerja yang diamanatkan kepada mereka.  

Secara umum, ketiga prinsip good governance tersebut di 
atas tercermin secara jelas dalam proses penganggaran, pelaporan 
keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara sebagaimana tercantum dalam ketiga paket 
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perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut. 
Ketentuan di dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara mewajibkan Pemerintah 
Provinsi, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kota/Kabupaten, 
dan Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintah untuk 
melaporkan keseluruhan dari kinerja yang dilakukan melalui 
Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan output dari 
suatu pemerintah daerah dan merupakan acuan bagi para 
penggunanya dalam mempertimbangkan suatu keputusan.  

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 
No. 25 tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah dan 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 
dan seiring perkembangannya, Undang-Undang ini diganti dan 
disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan 
Undang-Undang No. 33 tahun 2004, berimplikasi pada tuntutan 
otonomi yang lebih luas dan memberikan kewenangan kepada 
pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan 
daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi 
daerah, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan dan 
keleluasaan untuk merekrut pegawai tanpa harus melalui 
pemerintah pusat. Akan tetapi hal ini belum terlaksana secara 
optimal seperti yang diharapkan oleh masyarakat selama ini yaitu 
memberikan hasil yang baik dari kinerja dan pelayanan yang 
diberikan. 

Kemudian 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. Sistem pengendalian intern dimaksud 
adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan 
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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. Sistem 
pengendalian intern tersebut berguna untuk mengendalikan 
kegiatan pemerintahan dalam rangka mencapai pengelolaan 
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.  

Semester II Tahun 2016, BPK telah memeriksa 108 
LKPD Tahun 2015, jumlah pemerintah daerah sampai dengan 
Semester II Tahun 2016 adalah 529 yaitu pemerintah provinsi 34, 
pemerintah kabupaten 402, dan pemerintah kota 93, termasuk 
lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan 
Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten 
Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari 
Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua 
Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan 
keuangan (LK) Tahun 2015 hanya sebanyak 524 pemerintah 
daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota. Di mana pemeriksaan 
atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas 
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD 
berdasarkan pada; (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang 
ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) 
kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); (c) kepatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) 
efektivitas atau keandalan SPI. 

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai 
dengan semester II tahun 2016 atas laporan keuangan pemerintah 
daerah (LKPD) secara umum menunjukkan belum tertibnya 
pelaporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah 
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(pemda), yang menunjukkan opini pada Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah masih relatif rendah, di mana selama kurun 
waktu pemeriksaan oleh BPK terhadap LKPD menunjukkan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya mencapai rata-
rata 9,80%, opini Wajar Dengan pengecualian (WDP) rata-rata 
mencapai 65,20%, opini Tidak Wajar (TW) dengan rata-rata 
4,60% dan opini Tidak Memberi Pendapat (TMP) mencapai rata-
rata 20,40%. 

Sementara jika mengacu pada rincian opini untuk 
masing-masing tingkat pemerintahan dari 108 LKPD pada Tahun 
2015, BPK memberikan opini WTP atas 7 LKPD, opini WDP 
atas 52 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 47 
LKPD. Kemudian hasil audit BPK pada tingkat Propinsi di Pulau 
Jawa hampir seluruh provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) pada tahun 2015 (semester I dan II tahun 
2016) kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta.  

Provinsi Jawa Barat dengan entitas terbesar merupakan 
salah satu Propinsi di Indonesia yang sampai dengan tahun 2016 
masih mendapatkan opini LKPD Wajar Dengan pengecualian 
(WDP). Hal ini nampak dari 33 entitas di Provinsi Jawa Barat 
hampir seluruhnya mendapatkan opini Wajar Dengan 
pengecualian (WDP), terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota 
yang ada di Jawa Barat masih harus melakukan perbaikan atas 
hasil penilaian laporan keuangan pada tahun 2011 hingga tahun 
2016 yang dilakukan oleh BPKP. Baik kabupaten maupun kota 
di Provinsi Jawa Barat pada umumnya mendapatkan hasil opini 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang mencapai 52% dari 33 
entitas, Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 9,1% dan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencapai 9,1%.  
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Bandung Raya merupakan salah satu wilayah di provinsi 
Jawa Barat yang meliputi kota Bandung, kabupaten Bandung, 
kabupaten Bandung Barat, dan kota Cimahi memiliki kualitas 
laporan keuangan yang tidak merata. Data hasil observasi 
prasurvei kualitas laporan keuangan di Bandung Raya seperti 
terlihat pada tabel 1.2 
 

Tabel 1.2 Data Hasil Observasi Prasurvei Kualitas Laporan 
Keuangan 

No Dimensi Target Realisasi 
1 Relevansi:  

a. Memiliki manfaat umpan balik  
b. Memiliki manfaat prediktif  
c. Tepat waktu  
d. Lengkap  

 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
75% 
70% 
70% 
55% 

2 Keandalan:  
a. Penyajian jujur 
b. Dapat diverifikasi 
c. Netralitas 

 
100% 
100% 
100% 

 
50% 
60% 
65% 

3 Dapat dibandingkan:  
Dapat dibandingkan dengan 
laporan keuangan periode 
sebelumnya atau laporan keuangan 
entitas pelaporan lain pada 
umumnya. 

 
100% 

 
75% 

4 Dapat dipahami:  
a. Informasi yang disajikan dapat 

dipahami oleh pengguna 
laporan keuangan  

b. Dinyatakan dalam bentuk juga 
istilah yang disesuaikan dengan 
pemahaman para pengguna  

 
100% 

 
 

100% 
 

 
75% 

 
 

60% 

Sumber: data observasi prasurvei (2018) 
 

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kualitas laporan 
keuangan di wilayah Bandung Raya dalam realisasinya baru 
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mencapai kisaran 55% sampai dengan 75%. Hal tersebut sesuai 
dengan fakta di lapangan ada beberapa aspek yang masih rendah, 
di antaranya: kelengkapan laporan keuangan, kejujuran dalam 
penyajian laporan keuangan. Dari kelemahan tersebut maka hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa kualitas laporan 
keuangan di SKPD Bandung Raya masih belum optimal.  

Banyak faktor yang dapat menyebabkan laporan 
keuangan yang dihasilkan kurang ataupun tidak berkualitas pada 
suatu pemerintah daerah. Laporan keuangan Pemerintah Daerah 
banyak yang bermasalah bahkan tidak layak audit. Permasalahan 
yang ditemukan di antaranya terkait ketidakjelasan penyimpanan 
dana daerah dan penggunaan keuangan daerah dengan boros 
yang tidak jelas keperluannya. Akuntabilitas laporan keuangan 
Pemda masih sangat rendah (indosiar.com, 10 Januari 2017). 
Berdasarkan pernyataan tersebut maka rendahnya kualitas 
laporan keuangan Pemerintah di Bandung Raya disinyalir 
disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas laporan keuangan. Hal 
ini diindikasikan dengan masih banyaknya laporan keuangan 
pemerintah yang belum menyajikan data yang sesuai dengan 
peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang 
berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah daerah 
Bandung Raya. Adapun penyimpangan Laporan Keuangan 
Daerah Bandung Raya adalah penyimpangan yang 
mengakibatkan pada kerugian Daerah, kerugian pada lemahnya 
administrasi, dan kerugian terendah adalah pada ketidakhematan/ 
ketidakefektifan.  

Data hasil observasi prasurvei akuntabilitas laporan 
keuangan di Bandung Raya seperti terlihat pada tabel 1.3. 

 
  



 

9 

Tabel 1.3 Data Hasil Observasi Prasurvei Akuntabilitas Laporan 
Keuangan 

No Dimensi Target Realisasi 
1 Pertanggungjawaban:  

Menyajikan laporan keuangan yang 
bertujuan umum 

 
100% 

 
75% 

2 Penyajian:  
a. Informasi Laporan 

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

b. Laporan keuangan untuk tujuan 
umum disusun dan disajikan 
dengan basis akrual. 

c. Penyajian Laporan Realisasi 
Anggaran tetap berdasarkan 
basis kas. 

 
100% 

 
 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 

 
50% 

 
 
 
 
 

70% 
 
 

75% 
 

3 Pelaporan:  
a. Laporan disusun berdasarkan 

Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang berlaku 

b. Laporan keuangan memenuhi 
peranan dan tujuan-tujuan 
laporan keuangan. 

 
100% 

 
 

100% 

 
75% 

 
 

50% 

4 Pengungkapan:  
a. Laporan keuangan 

mengungkapkan secara lengkap 
informasi yang dibutuhkan oleh 
pengguna. 

b. Informasi yang dibutuhkan oleh 
pengguna laporan keuangan 
ditempatkan pada lembar muka 
(on the face) laporan keuangan 
atau Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

 
100% 

 
 
 

100% 
 

 
60% 

 
 
 

60% 

Sumber: data observasi prasurvei (2018) 
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Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kualitas laporan 
keuangan di wilayah Bandung Raya dalam realisasinya baru 
mencapai kisaran 50% sampai dengan 75%. Hal tersebut sesuai 
dengan fakta di lapangan ada beberapa aspek yang masih rendah, 
di antaranya: dalam hal penyajian informasi laporan keuangan, 
tujuan pelaporan, dan pengungkapan laporan keuangan. Dari 
kelemahan tersebut maka hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan bahwa akuntabilitas laporan keuangan di SKPD 
Bandung Raya masih belum optimal.  

Penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah 
diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, 
pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi disebut dengan 
aplikasi sistem akuntansi. Untuk menghasilkan informasi 
keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan 
keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi 
dibidang pengelolaan keuangan daerah dan aplikasi sistem 
akuntansi (Tuasikal, 2007). Sumber daya manusia sebagai 
pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian 
akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan 
untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang 
akuntansi. Di sini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri 
sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai 
(keterandalan dan ketepatwaktuan). Faktor lain yang mungkin 
mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pemerintah adalah pelaporan keuangan pemerintah 
adalah aktivitas pengendalian. Aplikasi sistem akuntansi sebagai 
sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik 
yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu 
aplikasi sistem akuntansi memerlukan aktivitas pengendalian 
(Mahmudi, 2007). Kemudian Djadja Sukirman (dppkad. 
gorontalokab.go.id) menyatakan bahwa kenyataan masih sangat 
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minimnya tenaga yang berlatar belakang akuntansi masih sangat 
minim, bahkan menurut Djaja Sukirman, Pemda DKI Jakarta 
hanya mempunyai tenaga akuntan sekitar dua puluh orang yang 
berarti setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum 
tentu memiliki tenaga akuntan. Sehingga berdasarkan pada 
pernyataan-pernyataan tersebut maka rendahnya kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di 
Jawa Barat cenderung diakibatkan oleh masih relatif rendahnya 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal. Hal ini di indikasi 
dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh BPK, pada 
umumnya kasus–kasus kelemahan SPI terjadi karena para 
pejabat/pelaksana yang bertanggungjawab belum sepenuhnya 
memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan 
pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta kurangnya 
koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, pejabat yang 
berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang 
formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta 
kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan. Data hasil observasi prasurvei Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal di Bandung Raya seperti terlihat pada tabel 
1.4 
 
Tabel 1.4 Data Hasil Observasi Prasurvei Efektivitas Pelaksanaan 

Pengendalian Internal  

No Dimensi Target Realisasi 
1 Lingkungan pengendalian 

internal:  
a. Integritas dan nilai-nilai etis 
b. Komitmen pada efektivitas 
c. Partisipasi Komite Audit 
d. Filosofi dan gaya operasi 

manajemen 

 
 

100% 
100% 
100% 
100% 

 

 
 

75% 
65% 
55% 
70% 
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No Dimensi Target Realisasi 
e. Kebijakan dan praktik SDM  100% 75% 

2 Efektivitas Penilaian Risiko:  
a. Mengidentifikasi faktor -faktor 

yang mempengaruhi risiko  
b. Menilai signifikansi risiko dan 

kemungkinan terjadinya 
c. Menentukan tindakan yang 

diperlukan untuk mengelola 
risiko  

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 
50% 

 
50% 

 
55% 

 

3 Efektivitas Aktivitas 
Pengendalian:  
a. Efektivitas Aktivitas 

Pengendalian  
b. Otorisasi yang tepat atas 

transaksi dan aktivitas 
c. Dokumen dan catatan yang 

memadai 
d. Dokumen dan catatan yang 

memadai 
e. Dokumen dan catatan yang 

memadai 

 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

 
 

75% 
 

70% 
 

65% 
 

75% 
 

70% 

4 Efektivitas Pelaksanaan 
Informasi dan Komunikasi:  
a. Keterjadian 
b. Kelengkapan 
c. Keakuratan 
d. Posting dan pengikhtisaran 
e. Klasifikasi 
f. Penetapan waktu 

 
 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
 

75% 
65% 
60% 
75% 
75% 
75% 

5 Efektivitas Pelaksanaan 
Pemantauan:  

a. Pemantauan berkelanjutan 
b. Evaluasi terpisah 
c. Tindak lanjut rekomendasi 

hasil audit 

 
 

100% 
100% 
100% 

 
 

70% 
75% 
75% 

Sumber: data observasi Prasurvei (2018) 
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Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa kualitas laporan 
keuangan di wilayah Bandung Raya dalam realisasinya baru 
mencapai kisaran 50% sampai dengan 75%. Hal tersebut sesuai 
dengan fakta di lapangan ada beberapa aspek yang masih rendah, 
di antaranya: partisipasi audit, efektivitas penilaian risiko, dan 
masalah pendokumenan data. Dari kelemahan tersebut maka 
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian Internal di SKPD Bandung Raya 
masih belum optimal.  

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan 
keuangan yaitu aspek komitmen. Muhammad Syaifullah (2014: 
299), melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa “The results 
of this study are as follows organizational commitment of 
information systems significant positive effect on the quality of 
accounting information systems.” Bahwa komitmen organisasi 
dari sistem informasi berpengaruh positif yang signifikan 
terhadap kualitas sistem informasi akuntansi. Demikian juga 
dengan pernyataan dari Hari Setiyawati (2013: 19) melalui 
temuan penelitiannya, bahwa “The results of this research show 
that: (1) The Internal Managers’ Commitment to Organizations 
and the Implementation of the Internal Control System, have 
significant effects on the Quality of Financial Reporting 
simultaneously (2) The Internal Accountants’ Competence has 
significant effects on the Quality of Financial Reporting (3) The 
Managers’ Commitment to Organizations significant effects on 
the quality of the financial reporting (4) The Implementation of 
the Internal Control System does not affect the quality of the 
financial reporting.” Berdasarkan kedua pernyataan tersebut 
maka rendahnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Bandung Raya cenderung diakibatkan oleh masih relatif 
rendahnya Komitmen Organisasi pada Pemerintah Daerah 
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Bandung Raya. Hal ini diindikasikan berdasarkan pada daftar 
kelemahan temuan Sistem Pengendalian Intern atas, 
menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum sepenuhnya 
dilaksanakan. Komitmen di sini adalah komitmen yang 
disarankan/rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia untuk menyelesaikan dan meningkatkan kualitas 
laporan keuangan. 

Data hasil observasi prasurvei komitmen organisasi pada 
SKPD di Bandung Raya seperti terlihat pada tabel 1.5 

 
Tabel 1.5 Data Hasil Observasi Prasurvei Komitmen Organisasi 

No Dimensi Target Realisasi 
1 Komitmen Afektif:  

a. Sikap kerja 
b. Usaha mencapai tujuan 

 
100% 
100% 

 
65% 
70% 

2 Komitmen Kontinyu:  
a. Tanggung Jawab 
b. Keterlibatan 

 
100% 
100% 

 
50% 
60% 

3 Komitmen Normatif:  
a. Kepatuhan dan ketaatan 
b. Kesamaan Nilai 

 
100% 
100% 

 
75% 
70% 

Sumber: data observasi prasurvei (2018) 
 

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa komitmen organisasi 
di SKPD di wilayah Bandung Raya dalam realisasinya baru 
mencapai kisaran 50% sampai dengan 75%. Hal tersebut sesuai 
dengan fakta di lapangan ada beberapa aspek yang masih rendah, 
di antaranya: tanggung jawab, keterlibatan dan sikap kerja. Dari 
kelemahan tersebut maka hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan bahwa komitmen organisasi di SKPD Bandung Raya 
masih belum optimal.  

Selain permasalahan dalam komitmen organisasi, 
terdapat permasalahan perubahan mendasar dalam manajemen 
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keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah 
perubahan aplikasi sistem akuntansi pemerintah pusat dan 
daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan 
dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah 
oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun 
kabupaten dan kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan 
selama ini (Halim, 2002: 61). Hall (2004: 151) menyatakan “The 
quality of information generated by the accounting information 
system impacts management’s ability to take actions and make 
decisions in connection with the organization’s operations and to 
prepare reliable financial statements.” Demikian juga Ifa Ratifah 
dan Mochammad Ridwan (2012: 29) melalui temuan 
penelitiannya menyatakan bahwa aplikasi sistem akuntansi 
keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan. Sementara Elvira Zeyn (2011: 57) 
menyatakan bahwa content pelaporan, keakurasian angka-angka 
yang tertera pada laporan keuangan dihasilkan oleh aplikasi 
sistem akuntansi yang memadai untuk akuntabilitas pelaporan itu 
sendiri. Sehingga berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, 
rendahnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Bandung Raya cenderung diakibatkan oleh masih relatif 
rendahnya Aplikasi sistem akuntansi pada Pemerintah Daerah 
Bandung Raya. Hal ini diindikasikan pada ketidakteraturan 
pengelolaan keuangan daerah Bandung Raya dalam beberapa hal 
seperti tersendat-sendatnya dalam pengajuan anggaran, 
rendahnya daya serap anggaran dan kelambatan lembaga-
lembaga dalam melaporkan secara tepat waktu sesuai Standar 
Akuntansi Daerah (Kompas, 2012).  

Data hasil observasi prasurvei aplikasi sistem akuntansi 
pada SKPD di Bandung Raya seperti terlihat pada tabel 1.6. 
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Tabel 1.6 Data Hasil Observasi Prasurvei Aplikasi Sistem 
Akuntansi 

No Dimensi Target Realisasi 
1 Aplikasi Prosedur Akuntansi 

Penerimaan Kas:  
100% 

 
75% 

 
2 Aplikasi Prosedur Akuntansi 

Pengeluaran Kas:  
100% 

 
60% 

 
3 Aplikasi Prosedur Akuntansi Aset 100% 55% 
4 Aplikasi Prosedur Akuntansi Selain Kas 100% 60% 
5 Aplikasi Penyajian Laporan Keuangan  100% 65% 

Sumber: data observasi prasurvei (2018) 
 

Dari Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa aplikasi sistem 
akuntansi di SKPD di wilayah Bandung Raya dalam realisasinya 
baru mencapai kisaran 55% sampai dengan 75%. Hal tersebut 
sesuai dengan fakta di lapangan ada beberapa aspek yang masih 
rendah, di antaranya: aplikasi prosedur akuntansi aset, aplikasi 
prosedur akuntansi pengeluaran kas, dan aplikasi prosedur 
akuntansi selain kas. Dari kelemahan tersebut maka hasil 
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa aplikasi sistem 
akuntansi di SKPD Bandung Raya masih belum optimal.  
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BAB II 

MANAJEMEN 

 
 

 
 

Dalam suatu organisasi, tentu harus ada perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Itulah yang 

disebut dengan manajemen (Dr. D. K. Priatna). 
 

Manajemen ditinjau dari asal kata to manage yang berarti 
mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Pengertian 
dalam organisasi dijelaskan bahwa manajemen adalah kegiatan 
melaksanakan, mengatur, dan mengelola organisasi untuk 
mencapai tujuannya. Kegiatan manajemen disebut managing, 
orang yang melaksanakan disebut manajer, pekerjaan manajer 
disebut manajerial. Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis 
perusahaan, manajemen berorientasi pada profit enterprises, 
kemudian istilah tersebut berkembang pada bidang lainnya, 
seperti pendidikan di sekolah. Hersey dan Blanchard dalam 
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Mulyasa (2012: 3) mendefinisikan manajemen sebagai „proses 
kerja sama melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai 
tujuan organisasi diterapkan pada semua bentuk dan jenis 
organisasi‟.  

Manajemen sebagai suatu proses yang khas menurut 
Terry dalam Sugandha (2012: 1) menegaskan:  

Manajemen terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang 
dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran--
sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan 
sumber daya manusia serta sumber daya lain.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Gibson, dalam 
Mulyasa (2012: 3) menegaskan bahwa „manajemen adalah suatu 
tindakan, kegiatan, atau tindakan dengan tujuan tertentu‟. 
Adapun tiga fungsi utama pelaksanaan pekerjaan manajerial 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. 
Mengacu pada prinsip tersebut, maka keefektifan kegiatan 
manajemen dapat ditegaskan melingkupi keefektifan 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami 
bahwa manajemen merupakan sarana untuk mencapai tujuan 
organisasi melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya untuk mencapai 
produktivitas manajemen secara optimal. Berbagai pengaruh baik 
secara internal dan eksternal mewarnai produktivitas tersebut, 
dan harus dikelola untuk pengembangan organisasi tersebut. 

Keberhasilan implementasi program atau kebijakan akan 
sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang diterapkan. 
Beberapa ahli mengungkapkan berbagai model fungsi 
manajemen yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 
program/kebijakan. Menurut Follet dalam Handoko (2008) 
mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni yang digunakan 
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seseorang dalam rangka melaksanakan tugas dan pekerjaan guna 
pencapaian suatu tujuan dengan cara melakukan pengaturan 
terhadap orang- orang lain dan tidak melakukan tugas sendiri. 
Sedangkan menurut Stoner (2006) bahwa manajemen merupakan 
suatu proses sistematis untuk melaksanakan kegiatan dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi dengan menjalankan fungsi 
manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 
dan pengawasan. Robbins (2009) menjelaskan fungsi-fungsi 
manajemen POAC sebagai berikut:  

1. Perencanaan (planning) 
Planning merupakan hal yang sangat penting dalam 
suatu organisasi, karena dalam perencanaan tersebut 
ditentukan sasaran yang ingin dicapai dan memikirkan 
cara serta sarana-sarana pencapaiannya. Perencanaan 
memuat tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus 
dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan siapa yang 
akan melakukan dari semua kegiatan tersebut. 

2. Pengorganisasian (organizing) 
Organizing merupakan langkah lanjutan setelah 
organisasi tersebut membuat perencanaan. Dalam 
pengorganisasian memuat secara terperinci tentang 
kewajiban dan tanggung jawab personel, melaksanakan 
rencana yang telah dibuat sebelumnya, membatasi 
tanggung jawab dan kekuasaan, membagi-bagi tugas, 
tanggung jawab dan kekuasaan. Pelaksanaan yang harus 
diperhatikan adalah pembagian kerja yang jelas, 
sehingga tugas, fungsi dan wewenang masing-masing 
unit dapat berjalan dengan lancar. 

3. Pengarahan (actuating) 
Actuating mempunyai arti menggerakkan, yaitu 
menggerakkan unit-unit organisasi dalam rangka 
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pencapaian suatu tujuan. Dalam proses penggerakan 
terkait dengan pemberian perintah yang bersifat 
membangkitkan semangat dalam pelaksanaan tugas 
untuk pencapaian tujuan organisasi. Pemberian perintah 
dapat dilaksanakan dengan baik, jika memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: (1) perintah harus 
mempunyai latar belakang yang sesuai dengan sarana, 
waktu dan kemampuan yang diperintah, (2) perintah 
harus menggunakan bahasa yang tepat dan mudah 
dimengerti, (3) perintah jangan bersifat pemaksaan, 
tetapi harus lengkap, jelas dan konsisten, dan (4) perintah 
harus berkaitan dengan keadaan yang nyata. Berdasarkan 
uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
memberikan perintah harus selalu memperhatikan 
kombinasi kebutuhan yang sifatnya lemah lembut dan 
mendorong orang lain untuk bekerja dengan senang hati. 

4. Pengawasan (controling) 
Controling merupakan fungsi manajemen untuk 
mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan 
kata lain fungsi pengawasan adalah suatu tugas untuk 
mengonfirmasi sampai sejauh mana suatu program atau 
rencana yang telah ditetapkan tersebut, dilaksanakan 
sebagaimana semestinya dan apakah telah mencapai hasil 
sesuai yang diharapkan pihak manajemen. 

Menurut Siagian (2005), bahwa manajemen merupakan 
seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan 
oleh orang lain. Sedangkan pengertian manajemen yang 
dikemukakan oleh Newport dalam Winardi (2000) adalah “Suatu 
proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan 
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mengawasi aktivitas-aktivitas sesuatu organisasi dalam rangka 
upaya mencapai suatu koordinasi sumber daya manusia dengan 
sumber daya alam dalam hal mencapai sasaran secara efektif dan 
efisien”. 

Terry dalam Mulyasa (2012: 3) mengungkapkan bahwa 
„Manajemen memiliki empat fungsi, yakni: Perencanaan 
(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan 
(actuating), dan pengawasan (controlling)‟. Sementara itu, Fayol 
dalam Mulyasa (2012: 3) membagi fungsi-fungsi manajemen 
menjadi: „planning (perencanaan); organizing (pengorga-
nisasian); commanding (pemberian perintah); coordinating 
(pengkoordinasian); dan controling (pengawasan)‟. Mee dalam 
Mulyasa (2012: 3) mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen 
sebagai berikut: „planning (perencanaan); organization 
(pengorganisasian); motivating (pendorong); dan controlling 
(pengawasan)‟. 
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BAB III 

ORGANISASI 

 
 

 
 

Sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, tentu harus 
memiliki suatu kendaraan yang dapat membawa mereka ke 

tujuan tersebut. Kendaraan tersebut adalah Organisasi (Prof. A. 
Komariah) 

 
Organisasi merupakan suatu wadah untuk menampung 

orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Setiap orang 
tentunya pernah atau sedang berada di dalam sebuah organisasi, 
karena disadari atau tidak kehidupan manusia sulit dipisahkan 
dengan organisasi, sekurang-kurangnya dalam sebuah keluarga 
yang tentunya setiap orang dilahirkan dalam keluarga. 
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Richard L. Daft (2010: 11) mengemukakan bahwa:  

Organization are 1) social entities, 2) are goal-directed, 
3) are designed as deliberately structured and 
coordinated activity systems, and 4) are linked to the 
external environment.Organisasi adalah: 1) entitas, 
sosial; 2) mengarahkan tujuan; 3) sengaja dirancang 
sebagai struktur dan sistem aktivitas yang terkoordinasi; 
dan 4) berkaitan dengan lingkungan eksternal. 

Richard L. Daft (2010: 11) menjelaskan lebih lanjut 
bahwa terdapat beberapa elemen penting sebagai pembentuk 
organisasi yang baik, bahwa:  

The key element of an organization is not a building or a 
set of policies and procedure, organizationas ate made 
up of people and their relationships wIth one another. An 
organization exists when people interaxt with one 
another to perform essential functions that help aWn 
goals. Recent trends in management recognize the 
importance of human resources, with most new 
approaches designed to empower employees with greater 
opportunities to learn and contribute as they work 
together toward common goals.  

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa elemen kunci dan 
organisasi bukanlah sebuah bangunan atau seperangkat kebijakan 
dan prosedur, berorganisasi yang terdiri dan orang-orang dan di 
antara mereka satu sama lainnya saling berhubungan. Organisasi 
ini ada ketika orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut 
berinteraksi satu sama lain untuk melakukan fungsi penting yaitu 
mencapai tujuan. Tren terbaru dalam manajemen mengakui 
pentingnya sumber daya manusia, dengan kebanyakan 
pendekatan baru yang dirancang untuk memberdayakan 
karyawan dengan peluang besar untuk belajar dan berkontribusi 
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karena mereka bekerja bersama-sama menuju tujuan bersama. 
Menurut Dimock dalam Husni Thamrin (2005: 132), menyatakan 
bahwa:  

Organisasi adalah suatu cara yang sistematis untuk 
memadukan bagian-bagian yang saling tergantung 
menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana kewenangan, 
koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. 

Dan definisi tersebut dapat diketahui beberapa elemen 
dasar yang menjadi ciri suatu organisasi, yaitu: adanya kumpulan 
orang, dua orang atau lebih; suatu wadah; terstruktur; ada tujuan 
bersama; ada kepemimpinan untuk mengkoordinasikan berbagai 
elemen dalam mencapai suatu tujuan. Maka, berdasarkan ciri 
tersebut dapat dirumuskan definisi organisasi yaitu suatu wadah 
yang terdiri dari kumpulan orang yang terikat dengan hubungan-
hubungan formal dalam rangkaian yang terstruktur untuk 
mencapai tujuan bersama secara efektif. Apabila suatu rencana 
sudah dibuat, kemudian misi, tujuan, dan kegiatan bisnis yang 
akan dilakukan sudah ditentukan, maka diperlukan upaya 
pengorganisasian.  

Menurut Russel dalam Suharyati (2000: 204), 
mengemukakan bahwa:  

Untuk memahami teori organisasi, perlu dibahas tentang 
definisi pengorganisasian, prinsip dan tahapan 
pengorganisasian, birokrasi, dan pengembangan 
organisasi. Pengorganisasian merupakan proses dalam 
membentuk organisasi, di dalamnya terkandung juga 
aktivitas mengombinasikan sumber daya secara 
harmonis. Apabila proses tersebut sudah dilakukan, maka 
akan dihasilkan sebuah organisasi. 
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Urwick Russel dalam Suharyati (2000: 204) 
mengemukakan bahwa:  

Pengorganisasian adalah proses membuat suatu mesin. 
Pengorganisasian harus memungkinkan pendapat 
pribadi, tetapi ini akan minimal jika suatu desain diikuti. 
Pengorganisasian harus menunjukkan setiap bagian 
seseorang yang akan bermain dalam pola sosial, umum, 
serta tanggungjawab, hubungan, dan standar kinerja. 
Pekerjaan harus sejalan dengan fungsi-fungsi khusus 
untuk memfasilitasi latihan yang perlu dilakukan. 
Struktur organisasi harus berdasarkan prinsip-prinsip, 
termasuk kelanjutan di masa yang akan datang. 

Berdasarkan pandangan tersebut, Russel dalam Suharyati 
(2000: 205) mengemukakan definisi pengorganisasian sebagal 
berikut:  

Pengorganisasian adalah pengelompokan aktivitas-
aktivitas untuk tujuan mencapai objektif, penugasan 
suatu kelompok manajer dengan otoritas pengawasan 
setiap kelompok, dan menentukan cara dan 
pengoordinasian aktivitas yang tepat dengan unit lainnya, 
baik secara vertikal maupun horizontal yang 
bertanggungjawab untuk mencapai objektif organisasi. 

Begitu juga Arifin (2007: 71) mengemukakan bahwa: 
Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas, wewenang, 
dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai 
tujuan tertentu. Dikatakan demikian karena organisasi yang 
berbeda akan melahirkan pengorganisasian yang berbeda pula. 
Jadi pengorganisasian berarti menetapkan sistem organisasi yang 
dianut organisasi tersebut dan mengadakan pembagian kerja agar 
tujuan dapat direalisasikan dengan mudah. 
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Menurut Bateman dalam Sungkoro (2008: 21), 
mengemukakan bahwa:  

Pengorganisasian (organizing) adalah mengumpulkan 
dan mengoordinasikan manusia, keuangan, hal-hal fisik, 
hal yang bersifat informasi, dan sumber daya lainnya 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi”. 
Secara garis besar, pengorganisasian berfungsi untuk 
menciptakan sebuah organisasi yang dinamis, sehingga 
untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi 
sehubungan dengan perubahan lingkungan bentuk-
bentuk pengorganisasian bisa saja mengalami perubahan 
sesuai situasi dan kondisi. 

Menurut Jeff Madura (2007: 398) mengemukakan bahwa 
fungsi organisasi sebagai berikut:  

Fungsi pengorganisasian meliputi organisasi karyawan 
dan sumber daya-sumber daya lainnya melalui cara yang 
konsisten dengan tujuan perusahaan”. Bagi perusahaan 
proses pengorganisasian ini akan terjadi secara dinamis 
dan kontinu sepanjang perusahaan itu hidup, khususnya 
berkaitan dengan perusahaan yang sering melakukan 
restrukturisasi atas operasinya. Perubahan-perubahan 
organisasional, seperti dalam hal penciptaan jabatan baru 
atau promosi seorang karyawan dapat sering dilakukan. 
Bahkan perubahan seperti ini dapat menyebabkan 
perlunya dilakukan revisi pada alokasi pekerjaan 
karyawan yang jabatannya tidak berubah. 

Russel dalam Suharyati (2000: 205), mengemukakan tiga 
prinsip pengorganisasian sebagai berikut:  

1. Prinsip Kesatuan Komando, bahwa untuk memuaskan 
anggota, efektif secara ekonomis, dan berhasil dalam 
mencapai tujuan mereka, organisasi dibuat dengan 
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hubungan hierarkis dalam alur otoritas dari atas ke 
bawah. 

2. Prinsip Rentang Kontrol, bahwa individu harus menjadi 
penyelia suatu kelompok bahwa ia dapat mengawasi 
secara efektif dalam hal jumlah, fungsi, dan geografi. 
Prinsip asal ini telah menjadi elastis makin sangat terlatih 
pekerja, semakin kurang pengawasan yang diperlukan. 

3. Prinsip Spesialisasi, bahwa setiap orang harus 
menampilkan satu fungsi kepemimpinan tunggal. 
Sehingga ada divisi tenaga kerja, suatu perbedaan di 
antara berbagai tugas. Spesialisasi dianggap oleh 
kebanyakan orang menjadi cara terbaik untuk 
menggunakan individu dan kelompok, rantai komando 
menggabungkan kelompok-kelompok dengan 
spesialisasi yang menimbulkan fungsi departementalitas. 

Selain harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, 
proses pengorganisasian perlu menempuh tahap-tahap logis agar 
apa yang dilakukan memiliki manfaat bagi organisasi. Menurut 
Arifin (2007: 71), tahapan pengorganisasian meliputi:  

1. Penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau 
perusahaan. 

2. Pengklasifikasian kegiatan-kegiatan organisasi atau 
perusahaan. 

3. Pembagian tugas kepada setiap kelompok yang telah 
ditentukan sesuai dengan keahliannya. 
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BAB IV 

MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 

 
 

 
 

Ketika organisasi Pemerintah merencanakan suatu anggaran, 
mengatur penggunaan anggaran dengan baik, kemudian 

melaksanakan program-program yang sudah dianggarkan, serta 
mengendalikannya, maka itulah yang dimaksud dengan 
manajemen keuangan sektor publik (Prof. A. Affandi). 
 

4.1. Keuangan Daerah 
Masalah dalam sebuah organisasi, salah satunya adalah 

masalah keuangan. Terlepas dari jenis organisasinya, organisasi 
bertujuan memperoleh laba ataupun bertujuan tidak memperoleh 
laba, persoalan mendasar dalam manajemen keuangan adalah 
bagaimana mendapatkan uang atau dana dan bagaimana 
menggunakan uang atau dana. Pada organisasi publik, sumber 
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dana umumnya berasal dari anggota organisasi, dan dapat berasal 
dari donatur. Penggunaan dana umumnya adalah untuk 
memenuhi pelayanan kepada para anggota organisasi. 

Pemerintah sebagai organisasi publik, sumber dananya 
akan banyak sekali berasal dari iuran dari anggota masyarakat 
yang lebih dikenal dengan (pendapatan) pajak. Selain itu, sumber 
dana dapat pula diperoleh dari pendapatan bukan dari pajak dan 
pendapatan atau penerimaan dari hibah. Penggunaan sudah 
semestinya untuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya para 
pembayar iuran atau pajak. Pelayanan tersebut berbentuk 
pelayanan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan dan 
sebagainya. Penggunaan tersebut dapat pula dirinci sebagai 
penggunaan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja 
modal, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja 
bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Masalah-masalah tersebut 
ditinjau dari aspek manajemen (mikro) yakni manajemen 
keuangan publik atau “public financial management”. Menurut 
Abdul Halim (2014: 6), mengemukakan bahwa manajemen 
keuangan publik adalah masalah manajemen pendapatan atau 
penerimaan dana, dan masalah manajemen belanja atau 
pengeluaran dana.  

Masalah keuangan publik atau pemerintah dinyatakan 
dalam masalah pendapatan, masalah belanja, dan masalah 
penanganan kelebihan pendapatan di atas belanja (surplus) atau 
masalah kelebihan belanja di atas pendapatan (defisit) yang 
dikenal dengan masalah pembiayaan. Penanganan pengelolaan 
masalah-masalah tersebut tercermin mulai dari perencanaan 
dalam bentuk anggaran murni atau awal, kemudian perubahan 
atas rencana awal, hingga dalam bentuk laporan realisasinya. 

Bahasan Keuangan Publik dimulai dari keadaan dan 
alasan perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini 
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menyangkut kondisi-kondisi adanya eksternalitas yang perlu 
dikendalikan pemerintah, adanya barang publik yang perlu 
disediakan oleh pemerintah, adanya mekanisme pasar yang perlu 
diintervensi pemerintah karena berbagai alasan, perlunya 
pencapaian kondisi stabil dalam ekonomi di mana peran 
pemerintah sangat dominan, dan sebagainya. Setelah itu, 
Keuangan Publik juga mencoba memberi gambaran tentang 
pilihan publik yang menyangkut aspek institusi publik, 
keseimbangan publik yang dicapai melalui proses pemilihan 
umum. Hasil pemilihan umum ini akan menghasilkan keputusan 
di antaranya menyangkut penyediaan barang dan jasa publik, dan 
juga alokasi dan distribusi sumber daya. 

Kemudian, bahasan Keuangan Publik akan mencakup 
masalah-masalah kreasi memperoleh pendapatan yang dilakukan 
oleh pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah dapat 
mencakup pajak dan non pajak dan dalam keuangan publik, 
sumber-sumber tersebut akan dihubungkan dengan aspek 
keadilan dan distribusi pendapatan. Keuangan Publik kemudian 
akan membahas aspek belanja publik yang merupakan aktivitas 
utama pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik 
untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu titik penting sisi 
belanja tersebut juga akan mencakup efek pengganda (multiplier) 
yang diperankan oleh pemerintah. 

Aspek pembiayaan merupakan area pembahasan 
Keuangan Publik berikutnya. Secara tipikal, pemerintah perlu 
memberikan stimulus pada perekonomian melalui kebijakan 
belanja yang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, di 
mana belanja tersebut dapat di danai oleh pendapatan yang 
dihasilkan dari kegiatan pemerintah. Untuk menutup 
kekurangannya, pemerintah dapat melakukan usaha-usaha 
memperoleh sumber pendanaan lainnya melalui hutang, 
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misalnya. Bahasan yang meliputi kegiatan memperoleh 
pendapatan, kegiatan yang mencakup belanja publik dan kegiatan 
pembiayaan sering disebut sebagai struktur fiskal (fiscal 
structure). Bahasan keuangan publik yang terakhir biasanya juga 
menyangkut kegiatan analisis hubungan antara kebijakan 
pemerintah dengan perekonomian yang dikelola oleh rumah 
tangga dan swasta. Dengan demikian, ruang lingkup Keuangan 
Publik akan menyangkut ketiga bidang utama sebagai berikut:  

1. Permasalahan keuangan pemerintah itu sendiri, dengan 
keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

2. Segala kegiatan yang berhubungan dengan alokasi 
sumber daya, distribusi pendapatan, dan aspek stabilisasi. 

3. Analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta. 

Ruang lingkup keuangan publik dapat digambarkan 
dalam gambar 4.1 berikut ini:  
 

 
 

Gambar 4.1 Ruang Lingkup Keuangan Publik 
Sumber: Kebijakan Publik BPKP 
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4.2. Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 
Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah 

dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sebagaimana yang 
telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. 
Ahmad Yani (2013: 40) menyatakan bahwa:  

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah merupakan suatu sistem pembagian 
keuangan yang adil, proporsional, demokratis, 
transparan, dan efisiensi dalam rangka pendanaan 
penyelenggaraan desentralisasi, dengan 
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan 
daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara 
sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan bagian 
pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara 
dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas 
kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan dan 
ditugasbantukan kepada daerah. 

Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka 
otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan 
kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. 
UU Nomor 33 Tahun 2004 telah menetapkan dasar-dasar 
pendanaan pemerintahan daerah sebagai berikut. Sesuai dengan 
pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi didanai APBD. 
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Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif 
mengenai pola hubungan keuangan pusat dan daerah dalam 
rangka otonomi daerah secara utuh, dapat kita lihat dari 
penjelasan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah, sebagai berikut:  

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan 
pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk 
mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 
dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten 
dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan 
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
kepada masyarakat. 

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan 
urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut 
menganut prinsip money follow function, yang mengandung 
makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang 
menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat 
pemerintahan. 

 
4.3. Konsep Otonomi Daerah 

Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu auto 
yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau 
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peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science, dalam 
pengertiannya yang orisinal, otonomi adalah “the legal self 
suffiency of social body and its actual independence”. Sementara 
itu, Black’s Law Dictionary mendefinisikan autonomy sebagai 
“The political independence of a nation; the right (and 
condition) of power of self government. The negation of a state of 
political influence from without or from foreign powers.” 

Dalam kepustakaan Belanda, otonomi berarti “pemerin-
tahan sendiri” (zelfregering). Van Vollenhoven membagi oto-
nomi lebih lanjut dalam zelfwetgeving (membuat undang-undang 
sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelfrechtspraak 
(mengadili sendiri), zelfpolitie (menindaki sendiri). 

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diatur 
dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pusat dan Daerah akan sangat menentukan kesinambungan 
pembangunan Indonesia yang merata dan berkeadilan. Hal ini 
menjadi lebih intens lagi setelah kedua undang-undang tersebut 
di atas direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 
2004. 

Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang 
otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain: (1) Asas 
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara 
kesatuan Republik Indonesia. (2) Asas dekonsentrasi adalah 
pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada 
gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi 
vertikal di wilayah tertentu. (3) Tugas pembantuan adalah 
penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari 
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta 
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dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan 
tugas tertentu. (4) Perimbangan keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan 
dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan 
antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan 
dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, 
sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata 
cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk 
pengelolaan dan pengawasan keuangannya.  

Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di 
bidang ekonomi bagi perekonomian daerah. Beberapa indikator 
ekonomi atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan 
otonomi daerah adalah: (1) terjadi peningkatan pertumbuhan 
ekonomi daerah (PDRB) riil, sehingga pendapatan per kapita 
akan terdorong; (2) terjadinya kecenderungan peningkatan 
investasi, baik investasi asing maupun domestik; (3) 
kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di 
daerah; (4) adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas 
pemda dan masyarakatnya. 

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor 
publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk 
mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa 
mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) 
dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai 
dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. 

Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan 
perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu 
utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (enginee 
of growth). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor 
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untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta 
menimbulkan efek multiplier yang besar. Seperti yang 
dikemukakan oleh Ahmad Yani (2013: 5) bahwa:  

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat 
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan 
daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu 
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya 
terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan 
otonomi daerah tersebut, yaitu:  

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 
sumber daya daerah. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan 
kesejahteraan masyarakat. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 
masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses 
pembangunan. 

Pilihan otonomi merupakan jawaban atas masalah yang 
ditimbulkan dari kecenderungan sentralisasi perencanaan dan 
pengelolaan sumber daya pembangunan yang terbukti tidak 
mendorong prakarsa, pengembangan potensi sumber daya 
manusia dan sumber daya ekonomi setempat serta partisipasi 
masyarakat. Secara politis, otonomi ini merupakan upaya 
institusional guna mencegah berbagai bentuk ketimpangan 
pembangunan antar daerah dan antar wilayah yang terus 
berlanjut. Secara ekonomi dengan otonomi diharapkan akan 
menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi 
kinerja perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di 
daerah akan lebih cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh 
sumber daya manusia dari daerah itu sendiri. 
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Dengan otonomi ini masing-masing tingkatan 
pemerintahan dituntut untuk menjalankan fungsi dan tanggung 
jawabnya secara konsekuen dan harmonis. Fungsi dan tanggung 
jawab pemerintah pusat yang pokok adalah menjaga kesatuan 
nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bertanggung 
jawab secara keseluruhan dalam pengelolaan perekonomian 
nasional. Di lain pihak pemerintah daerah bertanggung jawab 
untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, terutama dalam 
memberikan pelayanan masyarakat (publik services).  

Konsekuensinya di satu sisi pemerintah daerah kini 
dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber 
pendapatannya, dan di sisi lain pemerintah pusat tidak boleh lagi 
dominan dan menjadi faktor segala-galanya dalam pembangunan 
daerah, misalnya dalam menentukan jumlah dan alokasinya. 
Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan 
yang independen, misalnya pajak dan retribusi daerah akan 
sangat menentukan mereka dalam menjalankan fungsinya itu. 
Selama ini alokasi dana yang diberikan oleh pusat kepada daerah 
telah membawa konsekuensi adanya kontrol yang demikian ketat 
dan kaku oleh pusat pada pengeluaran-pengeluaran daerah. Oleh 
karena itu jika pemerintah daerah mampu menggali untuk 
mendapatkan pendapatan yang besar dan independen tentu 
membawa konsekuensi politis dan ekonomi seperti posisi yang 
lebih baik dalam menentukan perencanaan dan pengelolaan 
pembangunan daerah daripada pemerintah daerah yang 
bergantung pada dana pusat. 

 
4.4. Reformasi Keuangan Daerah 

Tonggak sejarah reformasi keuangan daerah ditandai 
dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 
yang dimulai 1 Januari 2001. Tujuan pelaksanaan otonomi 
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daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan 
kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas 
publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan 
responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, 
meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan 
pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. 

Jika dilihat dari aspek historis, perjalanan reformasi 
keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu: 
1) era pra otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (1974-1999), 
2) era transisi otonomi (2000-2003), dan 3) era pascatransisi 
(2004-sekarang). Era pra otonomi daerah merupakan 
pelaksanaan otonomi orde baru berdasarkan UU No. 5 Tahun 
1974 yang bersifat sentralistis, top down planning dan budgeting, 
penggunaan anggaran tradisional, rezim anggaran berimbang 
(balance budget), sistem pembukuan tunggal (single entry) dan 
akuntansi basis kas (cash basis). Selama masa pra otonomi 
daerah dan desentralisasi fiskal tersebut praktis belum ada sistem 
akuntansi keuangan daerah yang baik, yang ada baru sebatas tata 
buku. Pengelolaan keuangan daerah mendasarkan pada buku 
Manual Administrasi Keuangan Daerah tahun 1981 yang pada 
esensinya belum merupakan sistem akuntansi, tetapi sekedar 
penatausahaan keuangan atau tata buku. 

Reformasi keuangan daerah mulai dilaksanakan setelah 
diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 
1999. Sebagai upaya konkret, pemerintah mengeluarkan PP no. 
105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah dan PP No. 108 Tahun 2000 tentang 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pengelolaan 
Keuangan Daerah. Sementara itu dikeluarkan pula petunjuk 
teknis dan petunjuk pelaksanaan PP No. 105 Tahun 2000, serta 
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untuk secara bertahap mengganti model tata buku sebagaimana 
dalam Manual Administrasi Keuangan Daerah menjadi sistem 
akuntansi, pemerintah mengeluarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 
2002 yang menandai era transisi otonomi menuju sistem yang 
lebih ideal. Menurut Mahmudi (2010: 4-8) aspek utama 
reformasi keuangan daerah meliputi:  

1. Perubahan sistem anggaran 
Perubahan sistem penganggaran tersebut meliputi 

perubahan dalam proses penganggaran dan perubahan struktur 
anggaran. Perubahan proses penganggaran terkait dengan 
perubahan proses penyusunan anggaran yang sebelumnya 
bersifat sentralistis dan top down diubah menjadi sistem 
anggaran partisipatif (botton up/participative budget). Jika 
sebelumnya program pembangunan lebih banyak ditentukan oleh 
pemerintah pusat melalui Bappenas, maka dengan otonomi luas 
dan nyata pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk 
menentukan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan 
daerah. Perubahan sistem anggaran tidak saja menyangkut proses 
penganggarannya, tetapi juga perubahan struktur anggaran. 
Struktur anggaran diubah dari struktur anggaran tradisional 
dengan pendekatan anggaran berimbang menjadi struktur 
anggaran baru dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja 
(performance based budgeting). Penganggaran berbasis kinerja 
merupakan pendekatan penganggaran yang menekankan 
pencapaian hasil (outcome) dari program dan kegiatan yang 
dibiayai dengan APBD dikaitkan dengan target kinerja terukur. 

 
2. Perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan 

daerah 
a. Perubahan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah 

dari sistem sentralisasi pada Bagian Keuangan 
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Sekretariat Daerah menjadi sistem desentralisasi ke 
masing-masing satuan kerja. Konsekuensinya setiap 
SKPD harus menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan satuan kerja bersangkutan yaitu berupa 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas 
Laporan Keuangan. Bagian Keuangan (BPKD) 
selanjutnya bertugas mengkonsolidasikan laporan 
keuangan seluruh satuan kerja yang ada menjadi Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 

b. Pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan 
daerah meliputi:  
1) Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 
2) Sekretariat daerah selaku Kuasa Pemegang 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus 
merupakan Koordinator Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

3) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 
(Biro/Bagian Keuangan) selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus merupakan 
Bendahara Umum Daerah (BUD). 

4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

5) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. 
6) Pejabat Penatausahaan Keuangan satuan Kerja 

Perangkat Daerah (PPK-SKPD). 
7) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD. 
8) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu. 
9) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

c. Digabungkannya fungsi pemungutan pendapatan daerah 
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan 
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fungsi pengendalian belanja yang dilakukan oleh 
Biro/Bagian Keuangan dalam satu lembaga, yaitu Badan 
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Peleburan fungsi 
penerimaan dan pengeluaran dalam satu tersebut 
dimaksudkan agar perencanaan dan pengendalian 
keuangan daerah menjadi lebih mudah dilakukan, 
komprehensif, dan tidak terfragmentasi. 

 
3. Perubahan sistem akuntansi 

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
publik dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah 
dan desentralisasi fiskal, maka diperlukan reformasi akuntansi 
sektor publik di Indonesia. Reformasi akuntansi tersebut 
merupakan salah satu agenda penting dari reformasi manajemen 
keuangan daerah. Aspek yang diperlukan dalam reformasi 
akuntansi tersebut adalah perlunya dimiliki standar akuntansi 
pemerintahan dan perlunya dilakukan perubahan sistem 
akuntansi, yaitu perubahan dari single entry menjadi double 
entry. 

Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar 
pembukuan di pemerintahan karena single entry cukup mudah 
dan praktis. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan 
diciptakannya good governance yang mensyaratkan adanya 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 
publik, perubahan dari sistem single entry menjadi double entry 
dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan. 

 
4. Perubahan basis akuntansi 

Basis pencatatan akuntansi yang digunakan pada hampir 
semua lembaga pemerintahan di Indonesia adalah basis kas (cash 
basis). Keunggulan cash basis memiliki adalah dapat 
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mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan objektif. 
Namun, cash basis memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu 
tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena 
dengan cash basis tidak dapat diukur tingkat efisiensi dan 
efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas dengan baik. 
Perubahan teknik akuntansi dari basis kas menjadi akrual 
bertujuan agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan 
keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan 
relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan 
politik. 

Sedangkan Halim (2012: 1-2) menyatakan bahwa banyak 
sekali aspek yang muncul dari adanya reformasi keuangan 
daerah. Namun yang paling umum dan menjadi fokus adalah 
adanya paradigma baru dalam manajemen anggaran daerah, yang 
meliputi:  

1. Dari vertical accountability menjadi horizontal 
accountability. 

2. Dari Traditional budget menjadi performance budget. 
3. Dari pengendalian dan audit keuangan menjadi 

pengendalian dan audit keuangan dan kinerja. 
4. Lebih menerapkan konsep value for money. 
5. Penerapan pusat pertanggungjawaban. 
6. Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintahan. 

Abdul Hakim (2006: 6) menyatakan bahwa “Reformasi” 
atau “paradigma baru” dalam Keuangan Negara adalah 
paradigma yang menuntut besarnya akuntabilitas dan 
transparansi dari penataan keuangan negara dengan 
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dengan ciri-ciri 
sebagai berikut:   
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1. Dari Vertical Accountability menjadi Horizontal 

Accountability.  
Jika selama ini pertanggungjawaban atas penataan 
keuangan negara lebih ditujukan pada pemerintah yang 
lebih tinggi (Provinsi atau Pusat), maka dengan reformasi 
saat ini pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada 
rakyat (DPR). Laporan pertanggungjawaban keuangan 
negara disampaikan kepada DPR secara periodik, tidak 
lagi sekedar laporan tentang APBN tetapi mencakup pula 
laporan Aliran Kas dan Neraca. 

2. Dari Traditional Budget menjadi Performance Budget.  

Selama ini penataan keuangan negara adalah dengan sis-
tem tradisional. Sistem tradisional, sistem penyusunannya 
adalah dengan pendekatan incremental dan “line item” 
dengan penekanan pada pertanggungjawaban pada setiap 
input yang dialokasikan. Melalui reformasi, anggaran 
harus disusun dengan pendekatan atau sistem anggaran ki-
nerja (performance budgeting), dengan penekanan per-
tanggungjawaban tidak sekedar pada input tetapi juga 
pada output dan outcome. 

3. Dari Pengendalian dan Audit Keuangan ke 
Pengendalian dan Audit Keuangan, dan Kinerja.  
Sebelum reformasi terdapat pengendalian dan audit 
keuangan negara, bahkan juga audit kinerja. Namun, oleh 
karena sistem anggaran yang tidak memasukan kinerja, 
maka proses audit kinerja menjadi tidak berjalan dengan 
baik. Dalam reformasi ini, oleh karena sistem 
penganggaran yang menggunakan sistem penganggaran 
kinerja (performance budgeting) maka pelaksanaan 
pengendalian dan audit keuangan negara dan audit 
kinerja akan menjadi lebih baik. 
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4. Lebih Menerapkan Konsep Value for Money.  

Reformasi penataan keuangan negara saat ini menghen-
daki penerapan konsep value for money atau yang lebih 
dikenal dengan konsep 3E (Ekonomi, Efisien, dan 
Efektif). Oleh karena itu dalam reformasi ini pemerintah 
diminta baik dalam mencari dana maupun menggunakan 
dana selalu menerapkan prinsip 3 E tersebut. Hal ini 
mendorong pemerintah berusaha selalu memperhatikan 
tiap sen/rupiah dan (uang) yang diperoleh dan digunakan. 
Perhatian tertuju pada hubungan antara input-output-
outcome. 

5. Penerapan Pusat Pertanggungjawaban.  
Dalam reformasi penataan keuangan negara ini konsep pu-
sat pertanggungjawaban (responsibility center) diterapkan. 
Penerapan ini akan memudahkan pengukuran kinerja se-
tiap unit organisasi. Pada konsep ini unit organisasi dapat 
diperlakukan sebagai pusat pertanggungjawaban pen-
dapatan (revenue) seperti dinas pendapatan, biaya 
(expense) seperti bagian keuangan. “laba” (profit), dan 
investasi seperti BUMD atau Perusahaan Daerah. 

6. Perubahan Sistem Akuntansi Keuangan 
Pemerintahan.  
Untuk mendukung perubahan-perubahan yang telah 
dikemukakan di atas di reformasi pula sistem akuntansi 
di pemerintahan. Jika selama ini pemerintah 
menggunakan sistem pencatatan tunggal (single 
entrysystem) maka dirubah menjadi sistem ganda (double 
entry system). Selain itu, selama ini digunakan 
pencatatan atas dasar kas (cash-basis) maka dirubah 
menjadi atas dasar aktual medication (modified accrual 
basis). Selain itu, perubahan dalam akuntansi dan 
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pengelolaan negara, yang pada gilirannya menuntut 
adanya neraca laporan negara, tidak lagi sekedar laporan 
perhitungan keuangan negara. 

Mardiasmo (2004: 26), mengemukakan bahwa reformasi 
keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber 
pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-
sumber penerimaan keuangan daerah. Dimensi reformasi 
keuangan daerah tersebut adalah:  

1. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana 
perimbangan keuangan. 

2. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran. 
3. Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan deficit 

spending. 
4. Perubahan strategi pembiayaan. 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dan karakteristik 
objek penelitian maka peneliti menetapkan dimensi-dimensi 
reformasi keuangan daerah sebagai berikut: 1) perubahan sistem 
anggaran, 2) perubahan kelembagaan, 3) perubahan sistem 
akuntansi dan 4) perubahan basis akuntansi. 

 
4.5. Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah 
daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan 
kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu 
dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. 
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Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan 
subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan 
merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Selain kedua undang-undang tersebut di atas, terdapat 
beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan 
pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. 
Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional. 

Menurut Ahmad Yani (2013: 346) menyatakan bahwa 
yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan 
di atas merupakan keinginan untuk mengelola keuangan negara 
dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya 
ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik 
yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, 
dan partisipatif. 

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 
pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa kegiatan 
pengelolaan keuangan daerah mencakup kegiatan penganggaran, 
penatausahaan keuangan (prosedur tata usaha keuangan 
penerimaan/pengeluaran kas), dan pelaporan atau prosedur 
akuntansi. 

Ahmad Yani (2013: 348) mengemukakan bahwa 
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
Suhadak (2007: 136) mengatakan bahwa masalah pengelolaan 
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keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek yang 
harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Pengelolaan 
keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah di mana 
aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Mahmudi (2010: 15-16), siklus pengelolaan keuangan 
daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam 
mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung 
jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut 
memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan, 
dan akuntabel. Siklus pengelolaan keuangan daerah pada 
dasarnya, terdiri dari tiga tahap, yaitu:  

1. tahap perencanaan, 
2. tahap pelaksanaan atau implementasi, dan 
3. tahap pelaporan dan evaluasi kinerja. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara khusus 
telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara 
lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk 
pengaturan yaitu sebagai berikut:  

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan 
daerah diatur dengan peraturan daerah. 

2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur 
dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturan 
Daerah tersebut. 

3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggung-
jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan 
dan kinerja keuangan daerah dan segi efisiensi dan 
efektivitas keuangan. 
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4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut 
merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui 
oleh masyarakat. 

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang 
menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 
merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan 
pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum 
dalam pengelolaan keuangan daerah.  

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas umum tersebut 
sesuai isi pasal 4 dan Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu:  

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat 
untuk masyarakat. 

2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu 
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD 
yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Halim (2012: 88) mengemukakan bahwa tujuan utama 
pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diringkaskan 
sebagai berikut:  

1. Tanggung Jawab 
Artinya, pemerintah daerah harus mempertanggung ja-
wabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang 
yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu 
termasuk pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan 
masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam 
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tanggung jawab mencakup keabsahan (setiap transaksi 
keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum 
tertentu) dan pengawasan (tata cara yang efektif untuk 
menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah 
penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang 
sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat 
penggunaannya) 

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan 
Artinya, keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa 
sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, 
jangka pendek dan jangka panjang (termasuk pinjaman 
jangka panjang). 

3. Kejujuran 
Artinya, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai 
yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang 
diperkecil 

4. Hasil guna dan kegiatan bunga 
Artinya, tata cara mengurus keuangan daerah harus 
sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat 
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan 
dalam waktu secepat-cepatnya. 

5. Pengendalian 
Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD dan petugas 
pengawas harus melakukan pengendalian agar semua 
tujuan tersebut di atas tercapai. Dalam hal ini agar semua 
tujuan. Mereka harus mengusahakan agar selalu 
mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau 
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran, untuk 
kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran. 



 

50 

Ciri-ciri utama pengelolaan keuangan daerah yang baik 
yaitu harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:  

1. Sederhana 
Maksudnya, sistem yang sederhana lebih mudah 
dipahami dan dipelajari oleh mereka yang bertugas 
menjalankannya, dan lebih besar kemungkinan diikuti 
tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan hasil, dan 
mudah diperiksa dari dalam dan dari luar. Karena itu, 
tujuan praktis yang hendak dicapai dalam menyusun 
suatu pengelolaan keuangan salah satunya adalah 
menciptakan tata cara yang sederhana sejalan dengan 
hasil atau tujuan yang hendak dicapai. 

2. Lengkap 
Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan hendaknya 
dapat digunakan untuk mencapai semua tujuan, dan harus 
mencakup segi keuangan setiap kegiatan daerah, jadi 
kegiatan menyusun anggaran harus menegakkan 
keabsahan penerimaan dan pengeluaran. Menjaga agar 
daerah selalu dapat melunasi kewajiban keuangannya, 
menjalankan pengawasan dari dalam, berusaha mencapai 
hasil guna dan daya guna setinggi-tingginya dalam 
semua kegiatan dan menjaga jangan sampai ada 
penerimaan dan pengeluaran yang tidak masuk rencana 
atau tidak dimasukkan dalam anggaran. 

3. Berhasil guna 
Artinya, pengelolaan keuangan bersangkutan dalam 
kenyataan harus dapat mencapai tujuan-tujuan yang 
bersangkutan. Hal ini kadang-kadang dapat diwujudkan 
melalui peraturan, misalnya peraturan yang mengharuskan 
pemerintah daerah menyelesaikan rencana anggarannya 
pada tanggal tertentu sebelum tahun anggaran. 
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4. Berdaya guna 
Dalam hal ini, daya guna memiliki dua segi yaitu:  
a. Daya guna melekat pengelolaan keuangan 

bersangkutan harus dinaikkan setinggi-tingginya, 
artinya hasil yang ditetapkan harus dapat dicapai 
dengan biaya serendah-rendahnya, dan sudut jumlah 
petugas dan dana yang dibutuhkan atau hasil yang 
dicapai harus sebesar-besarnya. 

b. Pengelolaan keuangan yang bersangkutan harus 
dirancang sedemikian rupa sehingga memperbesar 
daya guna yang menjadi alat pemerintah daerah untuk 
menjalankan kegiatan-kegiatannya itu dan tidak 
menghambatnya. 

5. Mudah disesuaikan 
Maksudnya, pengelolaan keuangan jangan dibuat 
demikian kaku sehingga sulit menerapkannya atau 
menyesuaikannya pada keadaan yang berbeda-peda. 

Mardiasmo (2004: 29) mengemukakan bahwa berbagai 
perubahan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip 
pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip 
manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol 
kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi:  

1. akuntabilitas, 
2. value for money, 
3. kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), 
4. transparansi, 
5. pengendalian. 

Selain itu pula dalam pengelolaan keuangan daerah 
menurut Suhadak (2007: 27) menyangkut pada 5 (lima) aspek 
yang harus diperhatikan yaitu:  
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1. Pengelolaan seluruh sumber yang mampu memberikan 
penerimaan, pendapatan dan penghematan yang mungkin 
dilakukan. 

2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, 
dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh 
badan legislatif. 

3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya. 
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisien, dan 

efektif. 
5. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas. 

Menurut Halim (2012: 87-88) pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah terbagi antara beberapa satuan yang terpisah 
yaitu:  

1. Sekretaris Daerah (Sekda) bertanggung jawab pada 
kepala daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, 
menyetujui dan mengendalikan pengeluaran dan 
membuat catatan keuangan serta membukukannya. 
Semua tugas ini dijalankan dalam lingkungan sekretariat 
oleh biro atau bagian keuangan. Kepala Biro Keuangan 
biasanya juga berperan sebagal penasehat keuangan 
daerah, tidak melalui Sekda. Tetapi kedudukan resminya 
berada di bawah Kepala Dinas, yang bertanggungjawab 
langsung pada kepala daerah. 

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam 
kaitan dengan anggaran Pembangunan Lima Tahun 
Daerah (Repelita Daerah). 

3. Dalam lingkungan sekretariat ada bagian pembangunan 
yang bertugas sebagal koordinator proyek-proyek 
pembangunan yang dibiayai dan anggaran pembangunan 
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daerah (dibedakan dan proyek-proyek yang dibiayai 
dengan bantuan dan pemerintah pusat), dan juga 
bertanggung jawab memantau pelaksanaan proyek-
proyek tersebut dan segi fisik dan keuangan. 

4. Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab langsung 
kepada kepala daerah dan bertugas memungut berbagai 
pajak retribusi dan pajak daerah, dan segi jumlah dan 
jenis penerimaan yang dipungut daerah masing-masing. 
Dinas Pendapatan Daerah juga bertugas sebagai 
koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua 
penerimaan, tetapi nampaknya belum banyak yang 
berhasil menjalankan tugas ini. 

5. Menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang serta 
menerbitkan cek atas nama pemerintah adalah tugas 
kantor perbendaharaan daerah. Biasanya tugas kantor 
perbendaharaan ini dijalankan oleh Bank Pembangunan 
Daerah (BPD), yang merupakan bank daerah yang 
didirikan di semua propinsi dan menjadi milik bersama 
pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 
BPD juga bertindak sebagai bank daerah. Tetapi kedua 
peranan ini dianggap berbeda. Kantor Perbendaharaan 
Daerah bertanggung jawab langsung pada Kepala 
Daerah. 

6. Masing-masing Pemerintah Daerah memiliki Inspektorat 
(Inspektorat Wilayah Daerah), yang tugasnya mencakup 
pemeriksa Keuangan Daerah. 

Begitu juga dengan Hafiz (2008: 18) mengemukakan 
bahwa pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan 
daerah serta wewenang dan tanggung jawabnya sebagai berikut:  
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1. Kepala Daerah 
Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili 
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Kepala Daerah mempunyai kewenangan sebagai 
berikut:  

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 

b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang 
daerah. 

c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran barang. 
d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara 

pengeluaran. 
e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 

pemungutan penerimaan daerah. 
f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 

pengelolaan utang dan piutang daerah. 
g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 

pengelolaan barang milik daerah. 
h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian 

atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 
 

2. Sekretaris Daerah 
Sekretaris Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah 

bertindak sebagai Koordinator, Sekretaris Daerah mempunyai 
tugas koordinasi dibidang:  

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
APBD. 

b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 
barang daerah. 
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c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan 
APBD. 

d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. 

e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan 
pejabat pengawas keuangan daerah. 

f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. 

Selain tugas koordinasi tersebut, Sekretaris Daerah juga 
mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah. 
b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. 
c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah. 
d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD 

(dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah). 

e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan 
keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang 
dilimpahkan oleh kepala daerah. 

Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan 
keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 
kepada kepala daerah. 

 
3. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 
menerima pelimpahan kekuasaan pengelola keuangan daerah 
yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah selaku PPKD 
(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), PPKD mempunyai tugas 
sebagai berikut:  
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a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 
keuangan daerah. 

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan 
APBD. 

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang 
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. 
e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan oleh kepala daerah. 

Di samping tugas-tugas tersebut di atas, PPKD selaku 
BUD (Bendahara Umum Daerah) berwenang:  

a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. 
b. Mengesahkan DPA-SKPD. 
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. 
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas daerah. 
e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah. 
f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya 
yang telah ditunjuk. 

g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan 
dalam pelaksanaan APBD. 

h. Menyimpan uang daerah. 
i. Menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana). 
j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi. 
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k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum 
daerah. 

l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian 
jaminan atas nama pemerintah daerah. 

m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama 
pemerintah daerah. 

n. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. 
o. Melakukan penagihan piutang daerah. 
p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah. 
q. Menyajikan informasi keuangan daerah. 
r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah. 

PPKD selaku BUD dalam melaksanakan wewenangnya 
dapat menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola 
keuangan daerah selaku kuasa BUD yang ditetapkan dengan 
keputusan kepala daerah. 

 
4. Kuasa BUD 

Kuasa BUD berdasarkan penunjukan PPKD mempunyai 
tugas-tugas sebagai berikut:  

a. Menyiapkan anggaran kas. 
b. Menyiapkan SPD. 
c. Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). 
d. Menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan 

Daerah. 
e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 

APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya 
yang telah ditunjuk. 
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f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan 
dalam pelaksanaan APBD. 

g. Menyimpan uang daerah. 
h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ 

menatausahakan investasi. 
i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum 
daerah. 

j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama 
pemerintah daerah. 

k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. 
I. Melakukan penagihan piutang daerah. 

Dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya 
sebagai Kuasa BUD, Kuasa BUD bertanggungjawab kepada 
PPKD. 

 
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ 
pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang 
sebagai berikut:  

a. Menyusun RKA-SKPD. 
b. Menyusun DPA-SKPD. 
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja. 
d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. 
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran. 
f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. 
g. Mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak 

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. 
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h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi 
tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya. 

i. Mengelola barang milik daerah kekayaan daerah yang 
menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya. 

j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 
yang dipimpinnya. 

k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang 
dipimpinnya 

l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna 
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
kepala daerah  

m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dapat 
melimpahkan sebagian wewenangnya kepada kepala unit kerja 
pada SKPD sebagai kuasa pengguna anggaran/pengguna barang 
dengan ketetapan dan kepala daerah. Kuasa pengguna anggaran/ 
pengguna barang bertanggungjawab kepada kepala SKPD. 
Kepala SKPDI kepala unit kerja dalam melaksanakan program 
dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD 
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

 
6. PPTK 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai 
tugas mencakup hal-hal sebagai berikut:  

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. 
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. 
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

Pelaksanaan kegiatan. 
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Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggungjawab 
kepada pejabat pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. 

 
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

Kepala SKPD dapat menetapkan Pejabat Penatausahaan 
Keuangan SKPD yang mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS (Surat Perintah Membayar 
Langsung). 

b. Meneliti kelengkapan SPP-UP (Surat Perintah 
Membayar Uang Persediaan), SPP-GU (Surat Perintah 
Membayar Ganti Uang Persediaan), SPP-TU (Surat 
Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan) yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran. 

c. Menyiapkan SPM. 
d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

 
8. Bendahara Penerimaan 

Bendahara penerimaan melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan pada 
SKPD. 

 
9. Bendahara Pengeluaran 

Bendahara pengeluaran melaksanakan tugas 
kebendaharaan dalam melaksanakan anggaran pada SKPD. 
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BAB V 

PENGENDALIAN INTERNAL 

 
 

 
 

Melalui pengendalian internal, suatu organisasi pemerintahan 
akan terjamin agar tujuan yang ditetapkan akan dapat dicapai, 

laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya, 
serta kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan 

yang berlaku (Dr. D. Sukmayana). 
 
5.1. Pengertian 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011: 
319.2) Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal adalah 
sebagai:  
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Efektivitas suatu proses yang dijalankan oleh dewan ko-
misaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 
golongan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, 
(b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Adapun menurut Mulyadi (2008: 165), sistem 
pengendalian internal adalah:  

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. 

Dari definisi-definisi tersebut di atas, walaupun terdapat 
perbedaan secara umum dapat disimpulkan bahwa kompetensi 
pelaksana pengendalian internal penting bagi suatu organisasi 
karena merupakan suatu kompetensi dalam melakukan proses 
dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. 

 
5.2. Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut COSO dalam Pickett (2010: 258), Sistem 
pegendalian Internal memiliki tiga tujuan sebagai berikut:  

1. Effectiveness and efficiency of operations. 
2. Reliability of financial reporting. 
3. Compliance with applicable laws and regulations. 

Menurut Alvin A. Arens (2008: 370) manajemen 
memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem 
pengendalian intern yang efektif adalah:  
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1. Reliabilitas Pelaporan Keuangan  
Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk 
menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan 
pemakai lainnya. 

2. Ketaatan pada Hukum dan Peraturan 
Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik 
mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan 
pengendalian intern atas pelaporan keuangan. 

3. Efisiensi dan Efektivitas Operasi 
Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong 
pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk 
mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2008: 163) tujuan 
pengendalian intern akuntansi adalah sebagai berikut:  

1. Menjaga kekayaan organisasi 
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
3. Mendorong efisiensi  
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 
5.3. Unsur-unsur Pengendalian Internal 

Menurut COSO dalam Arens (2008: 274), komponen 
pengendalian internal, di antaranya:  

1. Lingkungan pengendalian (control environment) 
Menetapkan suasana suatu organisasi yang 
mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-
orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi 
dari semua komponen pengendalian internal lainnya, 
yang menyediakan disiplin dan struktur. 

  



 

64 

2. Penilaian Risiko (risk assessment) 
Penilaian risiko merupakan pengidentifikasian dan 
analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap 
pencapaian tujuan entitas, yang membentuk suatu dasar 
mengenai bagaimana risiko harus dikelola. 

3. Aktivitas Pengendalian (control activities) 
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur 
yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa 
petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. 
Kebijakan dan prosedur ini memberi keyakinan bahwa 
tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk 
mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. 

4. Informasi dan Komunikasi (information and 
communication) 
Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada 
semua personil yang terlibat dalam pelaporan keuangan 
tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan 
pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun 
di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem 
pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. 

5. Pemantauan (monitoring)  
Pemantauan adalah proses penilaian kinerja 
pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan 
dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan 
pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun 
pengoperasian pengendalian.  

Adapun di dalam SPAP (2011: 319.2), pengendalian 
internal terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini:  
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1. Lingkungan pengendalian  
Menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi 
kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan 
pengendalian merupakan dasar  untuk semua komponen 
pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.  

2. Penaksiran risiko  
Identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang 
relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu 
dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.  

3. Aktivitas pengendalian  
Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin 
bahwa arahan manajemen dilaksanakan  

4. Informasi dan komunikasi  
Pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran 
informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang 
memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab 
mereka.  

5. Pemantauan  
Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian 
intern sepanjang waktu.  

 
5.4. Pihak yang Bertanggung Jawab atas Pengendalian 

Internal 
Menurut COSO (2008), yang menjadi pihak yang 

bertanggungjawab atas pengendalian internal adalah “semua orang 
dalam organisasi yaitu Manajemen, Dewan direksi, Komite Audit, 
dan personel lainnya bertanggung jawab terhadap pengendalian 
internal, karena semua orang dalam organisasi memiliki peran 
dalam pengendalian internal, sehingga pengendalian internal tidak 
dapat berjalan dengan baik apabila ada salah satu anggota yang 
tidak menjalankan perannya dalam pengendalian internal.”  
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5.5. Keterbatasan Pengendalian Internal 
Keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal 

menurut Mulyadi (2008: 163) adalah:  
1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah 
dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang 
diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin, karena 
tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau 
tekanan lainnya. 

2. Gangguan 
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan 
dapat terjadi karena personel secara keliru memahami 
perintah atau membuat kesalahan berupa membuat 
kelalaian, tidak adanya perhatian. Perubahan yang 
bersifat sementara atau permanen dalam personel dapat 
mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi 
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan 
kejahatan disebut dengan kolusi, kolusi dapat 
mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang 
dibangun untuk melindungi aktiva perusahaan dan tidak 
terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya 
kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen 
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur 
yang ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti 
keuntungan pribadi, manajer, penyajian kondisi 
keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. 

5. Biaya lawan manfaat 
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan 
pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang 
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diharapkan dari pengendalian internal tersebut karena 
pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat 
biasanya mungkin tidak dilakukan, manajemen harus 
diperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif 
dan mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur 
pengendalian internal. 

Keterbatasan-keterbatasan di atas dapat menyebabkan 
tujuan dari suatu organisasi tersebut tidak dapat tercapai. Akan 
tetapi dengan adanya pengendalian internal dapat meminimalisir 
kesalahan ataupun penyimpangan yang dapat terjadi di dalam 
suatu organisasi. 

Keterbatasan sistem pengendalian intern dikemukakan 
pula oleh Indra Bastian (2007: 10) sebagai berikut:  

Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan 
sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta 
kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut 
disebabkan oleh:  

1. Pengendalian intern yang bergantung pada pemisahan 
fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi. 

2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang 
mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen. 

3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat 
dari kelalaian, tidak diperhatikan, maupun kelelahan”. 

Berdasarkan uraian teori di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal adalah 
Merupakan 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 
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ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian 
internal diukur dengan lima dimensi, yaitu:  

1. Lingkungan pengendalian, yang diukur dengan indikator-
indikator:  
a. Integritas dan nilai-nilai etis. 
b. Komitmen pada kompetensi. 
c. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. 
d. Filosofi dan gaya operasi manajemen. 
e. Struktur organisasi. 
f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

2. Efektivitas Penilaian risiko, yang diukur dengan 
indikator-indikator:  
a. Mengidentifikasi faktor -faktor yang mempengaruhi 

risiko. 
b. Menilai signifikansi risiko dan kemungkinan 

terjadinya. 
c. Menentukan tindakan yang diperlukan untuk 

mengelola risiko. 
3. Efektivitas Aktivitas Pengendalian, yang diukur dengan 

indikator-indikator:  
a. Pemisahan tugas yang memadai. 
b. Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas. 
c. Dokumen dan catatan yang memadai. 
d. Pengendalian fisik atas aset dan catatan. 
e. Pemeriksaan independen atas kinerja. 

4. Efektivitas pelaksanaan informasi dan Komunikasi, yang 
diukur dengan indikator-indikator:  
a. keterjadian, 
b. kelengkapan, 
c. keakuratan, 
d. posting dan pengikhtisaran, 
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e. klasifikasi, 
f. penetapan waktu. 

5. Efektivitas pelaksanaan pemantauan, yang diukur dengan 
indikator-indikator:  
a. Pemantauan berkelanjutan. 
b. Evaluasi terpisah. 
c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit. 
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BAB VI 

KOMITMEN ORGANISASI 

 
 

 
 

Apabila semua unsur dalam suatu organisasi memiliki 
kepercayaan yang kuat terhadap organisasi, penerimaan 
terhadap tujuan- tujuan dan nilai-nilai sebuah organisasi, 

keinginan kuat untuk memelihara hubungan yang kuat 
dengan organisasi, dan kesiapan serta kesediaan untuk 

menyerahkan usaha keras demi organisasi, maka akan terbentuk 
komitmen organisasi yang kuat (Dr © N. Djunaedi). 

 
Pengertian komitmen organisasi menurut Gibson, 

Ivancevich, dan Donnelly (2009) adalah „a sense of 
identification, loyalty, and involment expressed by an employee 
toward the organization or unit of the organization’. 

Selain itu menurut A. Ikshan dan M. Ishak (2005: 35) 
komitmen organisasi merupakan “tingkat sampai sejauh mana 
seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan 
tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan 
keanggotaannya dalam organisasi itu”. Sementara itu, Richard 
M. Steers (2005: 50) mendefinisikan komitmen organisasi 
sebagai:  
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„Rasa identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai 
organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk berusaha 
sebaik mungkin demi kepentingan organisasi), dan 
loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota 
organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh 
seorang pegawai terhadap organisasinya.‟  

Sementara itu, Sweeney dan McFarlin (2002: 237) 
menguraikan bahwa terdapat sekurang-kurangnya tiga komponen 
dari komitmen, yaitu “Affective commitment normative 
commitment, and continuance commitment”. Lebih lanjut 
diuraikannya sebagai berikut:  

1. Affective commitment mengacu pada emosi dan 
identifikasi dengan organisasi. Banyak pendapat yang 
menyatakan bahwa affective commitment sudah 
merupakan komitmen afektif pekerja tinggi, sehingga 
bentuk-bentuk komitmen yang lain menjadi kurang 
penting. 

2. Normative commitment. Komitmen ini mengacu pada 
perasaan pekerja atas kewajiban-kewajiban yang harus 
diselesaikannya, atau karena adanya tekanan dari pihak 
lain. Sekalipun secara eksternal dapat menghasilkan 
komitmen yang kurang kuat, namun menunjukkan 
dampak positif pada organisasi. 

3. Continuance commitment. Komitmen ini mengacu pada 
fakta bahwa kadang-kadang orang komit kepada 
organisasi berdasarkan analisis cost benefit yang 
rasional, dengan membandingkan antara tetap dalam 
organisasi atau akan meninggalkan organisasi. 
Perbandingan ini tentunya tergantung pada kesempatan 
untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 
organisasi lain. 
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Meyer dan Allen dalam Ricky Eka Putra (2005) 
membedakan komitmen organisasi atas tiga komponen, yaitu:  

1. Komitmen afektif (affective commitment) berkaitan 
dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan di dalam 
suatu organisasi, sehingga mempengaruhi perilakunya 
terhadap tugas yang diterimanya. Perilaku dimaksud 
adalah perilaku positif yang menunjang penyelesaian 
tugas dengan baik. Indikator dari komitmen ini adalah:  
a. Kemauan bekerja keras adalah sikap diri untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah 
diberikan secara sungguh-sungguh. 

b. Adanya usaha untuk memajukan organisasinya guna 
mencapai tujuan adalah sebuah sikap mental yang 
ingin memberikan nilai tambah bagi organisasi. 

2. Komitmen normatif (normative commitment) merupakan 
perasaan-perasaan aparatur tentang kewajiban yang harus 
ia berikan kepada organisasi, dan juga menunjukkan 
adanya dimensi moral yang berdasarkan pada kesadaran 
akan adanya kewajiban dan tanggung jawab yang harus 
dipikul. Indikator dari komitmen ini adalah:  
a. Mematuhi aturan yang berlaku adalah sikap mental 

untuk mentaati peraturan yang berlaku. 
b. Memandang nilai dan tujuan organisasi sama dengan 

nilai dan tujuan pribadi adalah sikap mental yang ada 
dalam diri yakni sebagai seorang pelayan masyarakat 
yang wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya 
kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. 

3. Komitmen kontinu (continuance commitment) berarti 
komitmen berdasarkan persepsi aparatur tentang 
kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan 
organisasi. Usaha membandingkan manfaat yang 
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diterima dan kerugian yang akan diderita apabila 
meninggalkan organisasinya yang sekarang ini. Indikator 
dari komitmen ini adalah:  
a. Bertanggungjawab terhadap organisasi adalah sikap 

mental seorang aparatur untuk menyelesaikan 
pekerjaan tepat pada waktunya, berada ditempat pada 
segala kesempatan, dan mengutamakan kepentingan 
pekerjaan di atas kepentingan pribadi. 

b. Keterlibatan dalam pekerjaan adalah melibatkan diri 
secara penuh dalam setiap pekerjaan dengan ikhlas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka komitmen organisasi 
dalam penelitian ini adalah Merupakan rasa identifikasi 
(kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan 
(kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan 
organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota 
organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang 
pegawai terhadap organisasinya. Komitmen organisasi diukur 
dengan tiga dimensi, yaitu:  

1. Affective Commitment, yang diukur dengan indikator:  
a. Sikap kerja. 
b. Usaha mencapai tujuan. 

2. Continuence Commitment, yang diukur dengan indikator:  
a. Tanggung jawab. 
b. Keterlibatan 

3. Normative Commitment, yang diukur dengan indikator:  
a. Kepatuhan dan ketaatan. 
b. Kesamaan nilai. 
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BAB VII 

SISTEM AKUNTANSI 

 
 

 
 

Sistem akuntansi sektor publik adalah metode dan prosedur 
untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan publik yang 

disediakan bagi organisasi Pemerintahan  
(Dr © A. F. Anggraeni). 

 
7.1. Pengertian 

La Midjan dan Azhar Susanto (2010: 2) mendefinisikan, 
“sistem sebagai kumpulan/group dari bagian/komponen apapun 
baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama 
lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu 
tujuan tertentu”. 

Sedangkan Mulyadi (2009: 2) mendefinisikan, “sistem 
adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan 
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yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 
tujuan tertentu”. Dari definisi tersebut, Mulyadi (2009: 2) 
merinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai 
berikut:  

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 
2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem 

yang bersangkutan. 
3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. 
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang 

lebih besar. 

Mulyadi (2009: 3) mengungkapkan bahwa “dalam 
organisasi buatan manusia, sistem diciptakan untuk menangani 
sesuatu yang berulangkali atau secara rutin terjadi”.  Wilkinson, 
et al. (2007: 6) mendefinisikan sistem sebagai berikut,  

A system is a unified group of interacting parts that 
function together to achieve its purposes. Each system 
has a boundary that separates it from its environment. 
Most systems are open, in that they accept inputs from 
their environments and provide outputs to the 
environments. 

Setiap sistem memiliki tujuan (goal), entah hanya satu 
atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang mengarahkan sistem. 
Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. 
Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem lain berbeda-
beda (Abdul Kadir, 2003: 54)  

Dari definisi-definisi tersebut di atas, penulis 
menyimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari berbagai 
unsur di mana terdapat hubungan yang erat di antara unsur-unsur 
tersebut dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. 
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7.2. Sistem Akuntansi 
“Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, 

dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk 
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 
manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan” 
(Mulyadi, 2009: 3). 

J.W. Neuner dalam La Midjan dan Azhar Susanto (2010: 
34) mengemukakan bahwa,  

Sistem akuntansi adalah organisasi dari formulir-
formulir, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang 
terkoordinir untuk mempermudah mengelola perusahaan 
dengan menentukan informasi dasar tertentu yang 
ditentukan. 

Alam S. (2004: 8) mendefinisikan sistem akuntansi 
sebagai berikut, 

Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang 
mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan 
prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. 
Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan suatu cara 
sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian 
intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk 
kepentingan manajemen.  

Seperti yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, 
bahwa keberadaan sebuah sistem berfungsi untuk mencapai satu 
atau beberapa tujuan tertentu yang telah ditentukan. Maka begitu 
pula untuk sistem akuntansi. La Midjan dan Azhar Susanto 
(2010: 37) mengungkapkan bahwa penyusunan sistem akuntansi 
mempunyai tujuan utama sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan kualitas informasi. Informasi yang 
tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya (akurat). 
Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat 



 

77 

dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan 
secara lengkap. 

2. Untuk meningkatkan kualitas internal cek atau sistem 
pengendalian intern. Sistem pengendalian yang 
diperlukan untuk mengamankan kekayaan perusahaan. 
Ini berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus 
juga mengandung kegiatan sistem pengendalian intern 
(internal check). 

3. Untuk menekan biaya-biaya tata usaha. Biaya tata usaha 
untuk sistem akuntansi harus seefisien mungkin dan 
harus jauh lebih murah dari manfaat yang akan diperoleh 
dari penyusunan sistem akuntansi. 

Menurut Weygandt, et al. (2005: 279) terdapat 4 fase 
dalam mengembangkan sebuah sistem akuntansi. Fase tersebut 
digambarkan dalam gambar 8.1 berikut ini:  
 

 
 

Gambar 8.1 Fase Mengembangkan Sebuah Sistem Akuntansi 

Design 

Creating forms, 
documents, procedures, 

job descriptions, and 
reports. 

Implementation 
Installing the system, 

training personnel, and 
making the system wholly 

operational. 

Follow-up 

Monitoring effectiveness 
and correcting any 

weaknesses 

Analysis 

Planning and identifying 
information needs and 

sources 
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Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, 
catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, 
serta laporan (Mulyadi, 2009: 3) 

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
sistem akuntansi merupakan organisasi formulir dan berbagai 
catatan transaksi yang mana digunakan untuk keperluan 
penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pengelolaan 
manajemen. 

 
7.3. Sistem Akuntansi Keuangan  

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah 
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan 
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan 
organisasi pemerintah. 

Sementara itu, dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 pasal 232 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, 
sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai,  

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan 
data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan 
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual 
atau menggunakan aplikasi komputer”. 

Indra Bastian (2007: 98) memandang sistem akuntansi 
pemerintah daerah dari proses atau prosedur baik itu dengan 
menggunakan metode manual ataupun secara terkomputerisasi. 
Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan, 
dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta 
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran 
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pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan 
pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem 
Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi 
Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan 
gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum 
Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem 
Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. 
Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan 
berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan 
peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian 
internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi 
pemerintahan.Sistem akuntansi keuangan memiliki beberapa 
aturan dasar. Seperti yang dijelaskan oleh Masisi dalam 
Mardiasmo (2004: 147) bahwa ada empat aturan dasar sistem 
akuntansi keuangan:  

1. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya 
kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang 
akan dicatat dalam sistem akuntansi keuangan. 

2. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat. Penentuan 
waktu pengakuan untuk setiap operasi dapat dicatat/diakui 
pada tahap tertentu dari proses transaksi. Misalnya, 
pembelian dapat diakui/dicatat ketika keputusan untuk 
membeli suatu barang ditetapkan, pada waktu dilakukan 
pemesanan, ketika barang diterima, ketika faktur diterima, 
ketika barang tersebut digunakan untuk proses produksi, 
atau ketika telah dilakukan pembayaran kas. Oleh karena 
itu harus ditetapkan kapan suatu transaksi dapat 
diakui/dicatat. 
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3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. 
Sistem pengendalian ini memiliki dua komponen, yaitu 
komponen formal dan substansial. Komponen formal 
adalah pembukuan berpasangan (double entry book-
keeping): kesalahan akuntansi dapat diketahui dan dilacak 
ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. 
Komponen substansial merupakan mekanisme konflik 
kepentingan (conflict of interest): kesalahan akuntansi 
muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga. 
Sebagai contoh, jika utang tidak dicatat dengan baik, 
jumlah yang dibayarkan kepada kreditor akan berbeda 
dengan jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana 
tercatat dalam akun piutang yang diakui kreditor. 

4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Terdapat 
beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor 
publik maupun sektor swasta. Sebagai contoh, pada 
kedua sektor tersebut direkomendasikan untuk 
menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam 
mencatat akun-akun transaksi. Kedua sektor tersebut 
membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai 
pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama 
terhadap suatu transaksi.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sistem 
akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi 
prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran 
kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur 
akuntansi selain kas. Dalam Indra Bastian (2007: 20) diungkapkan 
beberapa persyaratan sistem akuntansi sektor publik yang telah 
ditentukan dalam A Manual for Governmental Accounting dan 
United Nations Organization (UNO), sebagai berikut:  
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1. Sistem akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan 
Undang-Undang Dasar, Undang-undang, dan peraturan 
lainnya. 

2. Sistem akuntansi harus selaras dengan klasifikasi 
anggaran sehingga fungsi penganggaran dan akuntansi 
saling melengkapi dan terintegrasi. 

3. Rekening dikaitkan dengan jelas pada objek, tujuan 
penerimaan, tujuan pengeluaran, dan pejabat penanggung 
jawab jika terjadi penyimpangan. 

4. Sistem akuntansi seharusnya membantu proses 
pemeriksaan dan menyajikan infomasi yang akan 
diperiksa. 

5. Sistem akuntansi seharusnya selaras dengan pengawasan 
administratif terhadap dana, kegiatan, manajemen 
program, pemeriksaan internal, dan penilaian kinerja. 

6. Rekening seharusnya melambangkan kegiatan ekonomi, 
termasuk pengukuran pendapatan, identifikasi belanja, 
serta penetapan hasil operasi (surplus atau defisit) 
pemerintah dan program-programnya atau unit 
organisasinya. 

7. Sistem akuntansi seharusnya menghasilkan informasi 
keuangan untuk mengembangkan perencanaan program 
dan penilaian kinerja. 

8. Rekening seharusnya digunakan sebagai dasar analisis 
ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sistem 
akuntansi pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah kepala 
satuan kerja pengelola keuangan daerah (kepala SKPKD). 
Pejabat ini bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
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bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam 
sistem akuntansi ini, PPKD dibantu oleh PPK-SKPD 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat 
ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur 
penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara 
pengeluaran di tingkat SKPD. 

Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat 
pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. 
Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya 
transaksi dan/atau kejadian keuangan. Transaksi atau kejadian 
keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana 
selanjutnya secara periodik di-posting ke dalam buku besar 
sesuai dengan rekening berkenaan. Buku besar ditutup dan 
diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan. 
Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal 
periode berikutnya. Buku besar dapat dilengkapi dengan buku 
besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi 
rekening tertentu. Buku besar pembantu berisi rincian akun yang 
telah dicatat dalam buku besar. 

 
7.4. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi serangkaian 
proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari 
pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi 
dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang 
berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Prosedur akuntansi 
penerimaan kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 
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Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur 
akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
terdiri atas:  

1. Bukti Transfer yang merupakan dokumen atau bukti atas 
transfer penerimaan daerah. 

2. Nota Kredit Bank yang merupakan dokumen atau bukti 
dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang 
masuk ke rekening kas umum daerah. 

3. Jurnal yang merupakan catatan yang diselenggarakan 
oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi 
penerimaan kas. 

4. Buku besar kas yang merupakan ringkasan catatan 
(posting) yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. 

5. Buku besar pembantu penerimaan kas yang merupakan 
ringkasan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi 
akuntansi untuk menggolongkan transaksi-transaksi 
menurut rincian yang dianggap perlu. 

PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas 
melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas 
dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan 
kas berkenaan. Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan 
kas di-posting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Setiap 
akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada 
ayat ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. 

Sementara itu prosedur akuntansi penerimaan kas pada 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) meliputi 
serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai 
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan 
kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 
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komputer. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur 
akuntansi penerimaan kas sebagaimana mencakup:  

1. Bukti transfer yang merupakan dokumen atau bukti atas 
transfer penerimaan daerah. 

2. Nota kredit bank yang merupakan dokumen atau bukti 
dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang 
masuk ke rekening kas umum daerah. 

3. Surat perintah pemindahbukuan. 
Bukti transaksi sebagaimana dilengkapi dengan:  
a. surat tanda setoran (STS), 
b. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah), 
c. surat ketetapan retribusi (SKR), 
d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan, 

dan 
e. bukti transaksi penerimaan kas lainnya. 

Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi 
penerimaan kas mencakup:  

1. buku jurnal penerimaan kas, 
2. buku besar, dan 
3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana 
dimaksud dalam dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada 
SKPKD. Fungsi melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal 
penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan 
asal penerimaan kas berkenaan. Secara periodik jurnal atas 
transaksi penerimaan kas di-posting ke dalam buku besar 
rekening berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar 
sebagaimana dimaksud pada ayat ditutup sebagai dasar 
penyusunan laporan keuangan SKPKD. 
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7.5. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 
Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada 

SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, 
penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian 
keuangan sampai pada pelaporan keuangan yang berkaitan 
dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau 
menggunakan aplikasi komputer. 

Fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur akuntansi 
pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri atas 
fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). 

Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur 
akuntansi pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
terdiri atas:  

1. Bukti Transfer yang merupakan dokumen atau bukti atas 
transfer pengeluaran daerah. 

2. Nota Kredit Bank yang merupakan dokumen atau bukti 
dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar 
ke rekening kas umum daerah. 

3. Jurnal yang merupakan catatan yang diselenggarakan 
oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi 
pengeluaran kas. 

4. Buku besar kas yang merupakan ringkasan catatan 
(posting) yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi 
untuk menggolongkan semua transaksi, baik penerimaan 
kas, pengeluaran kas, maupun transaksi non-kas. 

5. Buku besar pembantu penerimaan kas yang merupakan 
ringkasan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi 
akuntansi untuk menggolongkan transaksi-transaksi 
pengeluaran kas menurut rincian yang dianggap perlu. 
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Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD 
meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang 
berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan 
secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur 
akuntansi pengeluaran kas mencakup surat perintah pencairan 
dana (SP2D); atau nota debet bank. 
Bukti transaksi dilengkapi dengan:  

1. surat penyediaan dana (SPD), 
2. surat perintah membayar (SPM), 
3. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, dan 
4. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam 
prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup:  

1. buku jurnal pengeluaran kas, 
2. buku besar, dan 
3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas merupakan fungsi 
akuntansi SKPKD. Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti 
transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam buku 
jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-
lawan asal pengeluaran kas berkenaan. Secara periodik jurnal 
atas transaksi pengeluaran kas di-posting ke dalam buku besar 
rekening berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar 
ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 
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7.6. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah 
Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan 

dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, 
rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset 
tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. 

Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala 
tidak dikapitalisasi. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat 
dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah 
volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, 
meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat. 
Perubahan klasifikasi aset tetap berupa perubahan aset tetap ke 
klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya. Penyusutan 
merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan 
kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. 

Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam 
pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan 
masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan 
antara lain:  

1. metode garis lurus, 
2. metode saldo menurun ganda, dan 
3. metode unit produksi. 

Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam 
kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur 
akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan:  

1. berita acara penerimaan barang, 
2. berita acara serah terima barang, dan 
3. berita acara penyelesaian pekerjaan. 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau 
kejadian dalam prosedur akuntansi aset mencakup:  
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1. buku jurnal umum, 
2. buku besar aktiva tetap, dan 
3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi aset dikoordinasikan oleh PPK-
SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. 
PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian 
sebagaimana dimaksud dalam membuat bukti memorial. Bukti 
memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai 
jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai 
aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. Bukti memorial 
dicatat ke dalam buku jurnal umum. 

Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian 
aset tetap di-posting ke dalam buku besar rekening berkenaan. 
Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar 
penyusunan laporan keuangan SKPD. 

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi 
serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas 
perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindah-
tanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset 
tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan 
secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur 
akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali 
dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau 
SKPKD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur 
akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan:  

1. berita acara penerimaan barang, 
2. surat keputusan penghapusan barang, 
3. surat keputusan mutasi barang (antar-SKPKD), 
4. berita acara pemusnahan barang, 
5. berita acara serah terima barang, 
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6. berita acara penilaian, dan 
7. berita acara penyelesaian pekerjaan. 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau 
kejadian dalam prosedur akuntansi aset mencakup:  

1. buku jurnal umum, 
2. buku besar, dan 
3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dilaksanakan oleh 
fungsi akuntansi pada SKPKD. Fungsi akuntansi SKPKD 
berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana 
dimaksud membuat bukti memorial. Bukti memorial sekurang-
kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, 
kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal 
transaksi dan/atau kejadian. Bukti memorial dicatat ke dalam 
buku jurnal umum. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau 
kejadian aset tetap di-posting ke dalam buku besar rekening 
berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup 
sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 

 
7.7. Prosedur Akuntansi Selain Kas 

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi 
serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai 
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua 
transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara 
manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur 
akuntansi selain kas mencakup:  

1. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran 
(pengesahan SPJ), 

2. koreksi kesalahan pencatatan, 
3. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas, 
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4. pembelian secara kredit, 
5. retur pembelian kredit, 
6. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah 

tanpa konsekuensi kas, dan 
7. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa 

konsekuensi kas. 

Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran 
(pengesahan SPP) merupakan pengesahan atas pengeluaran/ 
belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang 
persediaan/tambahan uang persediaan. 

Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi 
terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah di-posting ke 
buku besar. Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas adalah 
penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang 
merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi 
ekonomi bagi pemerintah daerah. 

Pembelian secara kredit merupakan transaksi pembelian 
aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan 
datang. Retur pembelian kredit merupakan pengembalian aset 
tetap yang telah dibeli secara kredit. Pemindahtanganan atas aset 
tetap tanpa konsekuensi kas merupakan pemindahtanganan aset 
tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian 
berupa kas. 

Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas merupakan 
perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruitslaag) 
dengan pihak ketiga. Bukti transaksi yang digunakan dalam 
prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang 
dilampiri dengan:  

1. pengesahan pertanggungjawaban. pengeluaran 
(pengesahan SPJ), 
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2. berita acara penerimaan barang, 
3. surat keputusan penghapusan barang, 
4. surat pengiriman barang, 
5. surat keputusan mutasi barang (antar-SKPD), 
6. berita acara pemusnahan barang, 
7. berita acara serah terima barang, dan 
8. berita acara penilaian. 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau 
kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas mencakup:  

1. buku jurnal umum, 
2. buku besar, dan 
3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 259 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-
SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat 
bukti memorial. Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat 
informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode 
rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. 
Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal umum. Secara 
periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas di-
posting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Setiap akhir 
periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan 
laporan keuangan SKPD. 

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi 
serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai 
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua 
transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara 
manual atau menggunakan aplikasi komputer. 
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Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud 
pada ayat mencakup:  

1. koreksi kesalahan pembukuan, 
2. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka 

menyusun laporan keuangan pada akhir tahun, 
3. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap, dan 
4. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan di kemudian 

hari. 

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur 
akuntansi selain kas berupa bukti memorial dilampiri dengan:  

1. berita acara penerimaan barang, 
2. surat keputusan penghapusan barang, 
3. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD), 
4. berita acara pemusnahan barang, 
5. berita acara serah terima barang, 
6. berita acara penilaian, dan 
7. berita acara penyelesaian pekerjaan. 

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau 
kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana 
dimaksud dalam mencakup:  

1. buku jurnal umum, 
2. buku besar, dan 
3. buku besar pembantu. 

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dilaksanakan 
oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Fungsi akuntansi 
berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat bukti 
memorial. Bukti memorial sebagaimana sekurang-kurangnya 
memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, 
kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah 
rupiah. Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal umum. 
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Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas 
di-posting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Setiap akhir 
periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan 
laporan keuangan SKPKD. Berdasarkan uraian teori di atas, 
maka aplikasi sistem akuntansi adalah Merupakan aplikasi 
serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, 
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 
komputer. Sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan lima 
dimensi, yaitu:  

1. Dimensi Aplikasi Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, 
yang diukur dengan indikator-indikator:  
a. dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD; 
b. menggunakan bukti transaksi: surat ketetapan pajak 

daerah (SKP-Daerah), STS; 
c. disertai dengan bukti transfer; 
d. disertai dengan nota kredit bank; 
e. pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas; 
f. dicatat dalam buku besar kas; 
g. dicatat dalam buku besar pembantu. 

2. Dimensi Aplikasi Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, 
diukur dengan indikator-indikator:  
a. dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD, 
b. bukti transaksi berupa SP2D, 
c. disertai dengan bukti transfer, 
d. disertai dengan nota debit bank, 
e. pencatatan ke jurnal pengeluaran kas, 
f. dicatat dalam buku besar kas, 
g. dicatat dalam buku besar pembantu. 
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3. Dimensi Aplikasi Prosedur Akuntansi Aset, yang diukur 
dengan indikator-indikator:  
a. dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD, 
b. bukti transaksi, 
c. bukti memorial, 
d. pencatatan ke dalam jurnal, 
e. dicatat dalam buku besar selain kas, 
f. dicatat dalam buku besar pembantu. 

4. Dimensi Aplikasi Prosedur Akuntansi Selain Kas, yang 
diukur dengan indikator:  
a. dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD, 
b. bukti memorial, 
c. koreksi kesalahan pembukuan, 
d. penyesuaian terhadap akun tertentu, 
e. reklasifikasi belanja modal, 
f. reklasifikasi akibat koreksi. 

5. Dimensi Aplikasi Penyajian Laporan Keuangan, yang 
diukur dengan indikator Laporan keuangan terdiri dari 
LRA, Neraca, CALK, Laporan Arus Kas. 
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BAB VIII 

AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN 

 
 

 
 

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan 
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 
kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik (KK, SAP, 2005) 
 
8.1. Tata Kelola Pemerintahan (Good Government 

Governance) 
Kepemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam 
pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Seperti yang 
dikemukakan oleh Sedarmayanti (2003: 4) alasan pemerintah 
harus melakukan tata kelola pemerintahan yang baik adalah:  

“Adanya tuntutan gencar yang dilakukan oleh 
masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan 
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pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan 
meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan 
masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi”. 

Sadu Wasistiono (2003: 28) mengemukakan tentang 
alasan pemerintah harus melakukan tata kelola pemerintahan 
sebagai berikut:  

“Tuntutan adanya good governance ini timbul karena 
adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan 
demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga 
negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru 
untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak 
melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk 
mewujudkan administrasi negara yang mampu 
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan 
tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara 
dan pembangunan dapat diwujudkan dengan 
mempraktikkan good governance”. 

Halim (2012: 18) mengemukakan arti good dalam good 
governance sendiri mengandung dua pengertian. Pertama, adalah 
menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai 
yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam 
pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan 
keadilan sosial. Kedua, merupakan aspek-aspek fungsional dan 
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan 
tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Good 
Governance berorientasi pada orientasi ideal negara yang 
diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, serta pemerintahan 
yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien 
dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. 

OECD dan World Bank dalam Halim (2012: 18) 
menyinonimkan good governance dengan penyelenggaraan 
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manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 
sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran 
salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan 
korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan 
disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political frameworks 
bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. 

United Nations Development Programme (UNDP) 
sebagaimana dikutip Joko Widodo (2001: 31) mengemukakan 
definisi “governance” sebagai kepemerintahan, di mana hal ini 
diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan 
administratif untuk me-manage urusan–urusan bangsa. 

Ganie-Rochma sebagaimana dikutip Joko Widodo (2001: 
18) menyebutkan bahwa konsep “governance” lebih inklusif 
daripada “government”. Konsep “government” menunjuk pada 
suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi 
(negara dan pemerintah) sedangkan konsep governance 
melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran 
berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak–
pihak yang terlibat juga sangat luas. Lebih lanjut dikemukakan 
bahwa Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya 
ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan 
sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. 

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2000: 15) 
mengartikan governance sebagai proses penyelenggaraan 
kekuasaan negara dalam menyediakan public good dan service. 
Lebih lanjut LAN menegaskan dilihat dari functional aspect, 
governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi 
efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah 
digariskan atau sebaliknya. 

Menurut UNDP dalam LAN (2000: 6), governance atau 
tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu: 
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1. Negara atau tata pemerintahan (state). 
2. Sektor swasta atau dunia usaha dan (private sector). 
3. Masyarakat (society). 

Ketiga domain tersebut berada dalam kehidupan 
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sadu Wasistiono 
(2003: 31) menyatakan sektor pemerintahan lebih banyak 
memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian 
dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan 
menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sedangkan 
sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor 
pemerintahan maupun swasta. Karena di dalam masyarakatlah 
terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial 
budaya. 

Selanjutnya berdasarkan uraian di atas menyimpulkan 
bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan 
negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif, 
dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara 
domain–domain negara, sektor swasta dan masyarakat. 

Sebagian besar penelitian tentang good governance di 
tingkat perusahaan dilakukan di Amerika dan negara-negara 
anggota Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) (Shleifer dan Vishny, 1997). Penelitian 
dilakukan di negara yang sedang berkembang masih sangat 
sedikit. Black (2001) berargumen bahwa pengaruh praktik good 
governance terhadap nilai perusahaan akan lebih kuat di negara 
berkembang dibandingkan di negara maju. Hal tersebut 
dikarenakan oleh lebih bervariasinya praktik good governance di 
negara berkembang dibandingkan negara maju. Durnev dan Kim 
(2002) memberikan bukti bahwa praktik good governance lebih 
bervariasi di negara yang memiliki hukum lebih lemah. 
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8.2. Karakteristik Good Governance 

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu 
dengan lainnya dalam mewujudkan good governance (Osborne 
and Geabler, 1992, OECD and World Bank, 2000, LAN dan 
BPKP, 2000; 6) adalah sebagai berikut:  

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen 
pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial.  

2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang 
demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers 
dan kebebasan mengemukakan pendapat/aspirasi 
masyarakat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menja-
wab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggung-
jawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip 
amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila 
belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi. 

United Nation Development Program dalam Halim 
(2012: 18-19) memberikan beberapa karakteristik good 
governance sebagai berikut:  

1. Public Participation 
Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 
keputusan, baik secara langsung maupun melalui 
intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili 
kepentingannya. 

2. Rule of Law 
Rerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 
pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 

3. Transparancy 
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 
informasi. Proses, lembaga, dan informasi secara 
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langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang 
membutuhkan. 

4. Responsiveness 
Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba 
untuk melayani setiap stakeholders. 

5. Consensus Orientation 
Good Governance menjadi perantara kepentingan yang 
berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi 
kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-
kebijakan maupun prosedur-prosedur. 

6. Equity 
Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk 
meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. 

7. Efectiveness and Efficiency 
Proses dari lembaga menghasilkan public goods dan 
services sesuai dengan apa yang digariskan dengan 
menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik 
mungkin. 

8. Strategic Vision 
Para pimpinan organisasi publik harus mempunyai 
perspektif good governance dan pengembangan manusia 
yang jauh ke depan. 

Dalam Mardiasmo (2009: 18), mengemukakan bahwa 
dari sembilan karakteristik dasar good governance yang 
dikeluarkan UNDP, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat 
diperankan sektor publik, yaitu penciptaan transparansi, 
akuntabilitas publik, dan valuef for money (economy, effIciency, 
dan effectiveness). 

Sedangkan Ghambir Bhatta sebagaimana dikutip 
Sedarmayanti (2004: 43) mengungkapkan unsur-unsur utama 
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governance yaitu: akuntabilitas (accountability), transparansi 
(transparacy), keterbukaan (openess), dan aturan hukum (rule of 
law) ditambah dengan kompetensi manajemen (managemen 
competence) dan hak -hak asasi manusia (human right). Sebuah 
pendekatan terbalik dilakukan oleh Kenneth Thomson, 
sebagaimana dikutip oleh Riswanda Imawan (2005: 46), daripada 
menyebutkan ciri good governance, dia lebih suka menyebutkan 
ciri bad governance. Kebalikan dari ciri bad governance inilah 
yang layak disebut sebagai good governance. Menurut Thomson 
dalam Riswanda Imawan (2005: 46) ciri bad governace adalah:  

1. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan 
sumber milik rakyat dan milik pribadi. 

2. Tidak ada aturan hukum yang jelas dan sikap pemerintah 
yang tidak kondusif dalam pembangunan. 

3. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan 
“ekonomi biaya tinggi”. 

4. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten. 
5. Tidak ada transparansi dalam pengambilan keputusan. 

Dalam penjelasan PP No. 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata kelola pemerintahan 
yang baik memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabi-
litas, dan partisipatif. Hal tersebut dikemukakan juga oleh 
Mardiasmo (2004: 30), Tiga pilar utama dalam melaksanakan 
tata kelola pemerintahan yang baik tersebut yakni transparansi 
berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi 
yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik 
kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah 
daerah selaku pengelola keuangan daerah harus mampu 
menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, 
relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itu pemerintah 
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daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi keuangan 
daerah yang andal. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban 
kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas 
meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan 
pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk 
menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas 
keuangan yang dilakukan. Partisipatif adalah setiap warga negara 
mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara lang-
sung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang me-
wakili kepentingannya. 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dan karakteristik 
objek penelitian maka peneliti menetapkan dimensi-dimensi tata 
kelola pemerintahan sebagai berikut: 1) transparansi, 2) 
akuntabilitas, dan 3) partisipatif. 

 
8.3. Pengertian Akuntabilitas Laporan Keuangan  

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan 
merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan 
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, 
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 
menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah 
selama suatu periode. 

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang 
berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi 
keuangan. Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam 
penyampaian informasi. Laporan keuangan pada dasarnya 
merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang 
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 
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keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Di 
Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh 
pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan 
Realisasi APBN/D, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) 
Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan 
keuangan perusahaan negara/daerah. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) komponen-komponen yang terdapat dalam 
satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan 
anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga 
seluruh komponen menjadi sebagai berikut:  

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan 
informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-
LRA, belanja, transfer, surplus/103ahasa103-LRA, dan 
pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi 
tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam 
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 
pelaporan terhadap anggaran. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) 
menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal 
(saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 
tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun 
sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk 
periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara 
komparatif dengan periode sebelumnya. 
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3. Laporan Operasional 
Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi 
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, 
beban, dan surplus/rugi 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. 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. 

4. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-
kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun 
sebelumnya, surplus/rugi pada periode bersangkutan dan 
koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi 
ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif 
yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan 
koreksi kesalahan mendasar. Di samping itu, suatu 
entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih 
lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan 
Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas 
baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. 
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5. Neraca 
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas 
pelaporan mengenai kewajiban dan ekuitas pada tanggal 
tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan 
asetnya dalam aktiva lancar dan nonlancar serta 
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban 
jangka pendek dan jangka panjang. Konsekuensi dari 
penggunaan periode waktu berbasis aktual pada 
penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas 
pelaporan harus mengungkapkan setiap pos hak dan 
kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang 
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-
jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar 
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca 
setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan 
setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak 
dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka 
panjang; (6) aktiva tetap; (7) kewajiban jangka pendek; 
(8) kewajiban jangka menengah; dan (9) ekuitas. 

6. Laporan Arus Kas 
Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi 
akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap 
periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu 
komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan 
yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas 
adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai 
bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa 
bendaharawan umum negara/daerah. Tujuan pelaporan 
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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. 

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 
Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah 
dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam 
melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban 
keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan 
Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi 
kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta 
menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan 
pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK 
memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada 
dalam laporan keuangan lainnya dengan metode yang 
lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan 
keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih 
berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara 
yang dilaporkan secara lebih pragmatis. 

Berdasarkan uraian teori di atas, maka akuntabilitas 
laporan keuangan dalam penelitian ini adalah merupakan laporan 
terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 
Akuntabilitas laporan keuangan daerah diukur dengan empat 
dimensi, yaitu:  

1. Dimensi pertanggungjawaban, yang diukur dengan 
indikator tingkat dalam menyajikan laporan keuangan 
yang bertujuan umum:  
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2. Dimensi penyajian, yang diukur dengan indikator-
indikator:  
a. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi 

serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau 
yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan 
disajikan dengan basis akrual. 

c. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap 
berdasarkan basis kas. 

3. Dimensi pelaporan, yang diukur dengan indikator-
indikator:  
a. Laporan disusun berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang berlaku. 
b. Laporan keuangan memenuhi peranan dan tujuan-

tujuan laporan keuangan. 
4. Dimensi pengungkapan, yang diukur dengan indikator:  

a. Laporan keuangan mengungkapkan secara lengkap 
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

b. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan 
keuangan ditempatkan pada lembar muka (on the 
face) laporan keuangan atau catatan atas laporan 
keuangan. 
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BAB IX 

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN 

 
 

 
 

Kualitas laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 
dapat memudahkan pengguna dan pembaca untuk memahami 

dan dapat diasumsi kan dalam pengetahuan yang memadai 
tentang suatu aktifitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta dapat 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar  
(Prof. H. Hady). 

 
9.1. Pengertian 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi 
akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun 
karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain 
(Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010):  
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1. Relevan 
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila 

informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi 
keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi 
peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan 
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 
lalu. Informasi yang relevan yaitu:  

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat 
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi 
masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan 
kejadian masa kini.  

c. Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat 
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap 
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan 
selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi 
akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan 
keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir 
informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan 
diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam 
penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

 
2. Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian 
yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap 
fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin 
relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat 
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diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial 
dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi 
karakteristik:  

a. Penyajian Jujur 
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang 
secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat Diverifikasi (verifiability) 
Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat 
diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali 
oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan 
simpulan yang tidak berbeda jauh. 

c. Netralitas 
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 
berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

 
3. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan 
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 
periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain 
pada umumnya. 

 
4. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta 
istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 
pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi 
entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk 
mempelajari informasi yang dimaksud. 
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Berdasarkan uraian teori di atas, maka disimpulkan 
bahwa kualitas laporan keuangan adalah merupakan ukuran-
ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi 
akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan 
keuangan diukur dengan empat dimensi, yaitu:  

1. Dimensi relevan, yang diukur dengan indikator-
indikator:  
a. Memiliki manfaat umpan balik 
b. Memiliki manfaat prediktif 
c. Tepat waktu 
d. Lengkap 

2. Dimensi andal, diukur dengan indikator -indikator:  
a. Penyajian jujur 
b. Dapat diverifikasi 
c. Netralitas 

3. Dimensi dapat dibandingkan, diukur dengan indikator 
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain 
pada umumnya. 

4. Dimensi dapat dipahami, diukur dengan indikator:  
a. Informasi yang disajikan dapat dipahami oleh 

pengguna laporan keuangan. 
b. Dinyatakan dalam bentuk juga istilah yang 

disesuaikan dengan pemahaman para pengguna. 
 

9.2. Kajian Penelitian Terdahulu Mengenai Kualitas 
Laporan Keuangan 
Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai 

kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:  
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Tabel 10.1 Penelitian Terdahulu Kualitas Laporan Keuangan 

No 
Judul Penelitian 

dan Nama 
Peneliti 

Hasil 
Penelitian 

Persamaan 
Penelitian 

Perbedaan 
Penelitian 

1 The relationship 
between 
information 
technology and 
corporate 
financial 
reporting 
Xiao, Zezhong; 
Sangster, Alan; 
Jeffrey H (2007) 

Penggunaan 
teknologi 
informasi 
berpengaruh 
terhadap 
pelaporan 
keuangan 
perusahaan 

Akuntabilitas 
laporan 
keuangan dan 
kualitas laporan 
keuangan 
 

Penelitian ini 
menggunakan 4 
variabel 
independen yang 
berbeda dan 
akuntabilitas 
laporan keuangan 
menjadi variabel 
intervening 
 

2 Penelitian 
Mengenai 
Pengaruh 
Komitmen 
Organisasi 
terhadap 
Akuntabilitas 
laporan keuangan 
Daerah dengan 
Kualitas Laporan 
Keuangan sebagai 
Variabel 
Intervening 
Indah, 2008 
 

Terdapat dua 
perspektif dasar 
dalam literatur 
sosiologi 
mengenai 
kepatuhan pada 
hukum, yang 
disebut 
instrumental 
dan normatif. 
Perspektif 
instrumental 
mengasumsikan 
individu secara 
utuh didorong 
oleh 
kepentingan 
pribadi dan 
tanggapan 
terhadap 
perubahan-
perubahan 
dalam tangible, 
insentif, dan 
penalti yang 
berhubungan 
dengan 
perilaku. 
Perspektif 
normatif 
berhubungan 
dengan apa 
yang orang 
anggap sebagai 

Komitmen 
organisasi, 
akuntabilitas 
laporan 
keuangan, dan 
kualitas laporan 
keuangan 
 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Pengendalian 
Internal dan 
aplikasi sistem 
akuntansi 
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moral dan 
berlawanan 
dengan 
kepentingan 
pribadi mereka. 

3 Evaluation of The 
Effectiveness of 
Accounting 
Information 
Systems H. 
Sajady, M. 
Dastgir, H. 
Hashem Nejad 
(2008) 

In this study the 
effectiveness of 
accounting 
information 
systems of 
finance 
managers of 
listed 
companies at 
Tehran Stock 
Exchange is 
evaluated. The 
results indicate 
that 
implementation 
of accounting 
information 
systems at these 
companies 
caused the 
improvement of 
managers’ 
decision-making 
process, 
internal 
controls, and 
the quality of 
the financial 
reports and 
facilitated the 
process of the 
company’s 
transactions. 
The results did 
not show any 
indication that 
performance 
evaluation 
process had 
been improved. 

Sistem 
akuntansi, 
kualitas laporan 
keuangan  
 

Pengendalian 
internal, komitmen 
organisasi 

4 Appraisal of When Sistem Komitmen 
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Accounting 
Information 
Systems and 
Internal control 
Framework 
Susan Peter Teru 
dan Daw Tin Hla, 
2015 

organizations 
adjust their 
computerized 
techniques of 
internal control 
mechanism 
according to 
accounting 
information 
systems they 
will be able to 
ensure the 
reliability of 
financial 
information 
processing. 

akuntansi, 
kontrol internal, 
laporan 
keuangan 
 

organisasi, 
akuntabilitas 
laporan keuangan 

5 Pengaruh 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia, Peran 
Internal Auditor 
Dan Aktivitas 
Pengendalian 
Terhadap Nilai 
Informasi 
Pelaporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah (Studi 
Pada Pemerintah 
Kabupaten Aceh 
Utara) 
Indra Kesuma, 
Nadirsyah, 
Darwanis, 2014. 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa seluruh 
variabel 
kompetensi 
sumber daya 
manusia, peran 
internal auditor 
dan aktivitas 
pengendalian 
secara bersama-
sama maupun 
secara parsial 
berpengaruh 
positif terhadap 
nilai informasi 
pelaporan 
keuangan 

Kualitas laporan 
keuangan 

Komitmen 
organisasi, aplikasi 
sistem akuntansi, 
dan akuntabilitas 
laporan keuangan 

6 Komitmen 
Organisasi 
Memoderasi 
Pengaruh Sistem 
Akuntansi 
Keuangan Daerah 
terhadap Kualitas 
Laporan 
Keuangan 
Ifa Ratifah, 
Mochammad 

Hasil studi 
empiris 
menunjukkan 
bahwa sistem 
akuntansi 
keuangan 
daerah memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap 
kualitas laporan 

Komitmen 
organisasi, 
sistem 
akuntansi, dan 
kualitas laporan 
keuangan 
. 

Efektivitas 
pengendalian 
internal, 
akuntabilitas 
laporan keuangan 
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Ridwan, 2012. 
 
 

keuangan. 
Begitu pula 
dengan 
menambahkan 
komitmen 
organisasi 
sebagai variabel 
moderasi, 
sistem 
akuntansi 
keuangan 
daerah memiliki 
pengaruh yang 
signifikan. 

7 Pengaruh 
Integritas, 
Obyektivitas, Dan 
Akuntabilitas 
Terhadap Kualitas 
Audit D I 
Pemerintah 
Daerah (Studi 
Pada Inspektorat 
Kabupaten 
Buleleng) 
Komang Pariardi 
Arianti, Edy 
Sujana, Made 
Pradana Adi 
Putra, 2014. 

Hasil penelitian 
ini 
menunjukkan 
(1) integritas 
berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas audit, 
(2) objektivitas 
berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas audit, 
(3) akuntabilitas 
berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas audit, 
(4) integritas, 
objektivitas, dan 
akuntabilitas 
secara bersama-
sama 
berpengaruh 
positif terhadap 
kualitas audit. 

Kualitas laporan 
keuangan 
 

Komitmen 
organisasi, aplikasi 
sistem keuangan, 
dan kualitas 
pelaporan 
keuangan 

8 Pengaruh 
Akuntabilitas, 
Tingkat 
Pendidikan, 
Pendidikan 
Berkelanjutan 
Dan Independensi 
Pemeriksa 
Terhadap Kualitas 

Hasil penelitian 
ini menyatakan 
bahwa 
akuntabilitas, 
tingkat 
pendidikan, 
pendidikan 
berkelanjutan 
dan 

Kualitas laporan 
keuangan 
 

Aplikasi sistem 
akuntansi dan 
komitmen 
organisasi 
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Hasil Pemeriksaan 
(Studi Empiris: 
Inspektorat 
Kabupaten 
Buleleng) 
I Gede Arya Satya 
Prattama, Ni 
Kadek Sinarwati, 
Anantawikrama 
Tungga Atmaja, 
2014. 
 
 

independensi 
pemeriksa 
secara simultan 
memiliki 
pengaruh 
signifikan 
terhadap 
kualitas hasil 
pemeriksaan di 
Inspektorat 
Kabupaten 
Buleleng. 
Namun, tingkat 
pendidikan dan 
pendidikan 
berkelanjutan 
secara parsial 
tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kualitas hasil 
pemeriksaan. 
Penelitian ini 
juga 
menunjukkan 
bahwa 
independensi 
pemeriksa 
memiliki 
pengaruh yang 
paling dominan 
dalam kualitas 
hasil 
pemeriksaan di 
Inspektorat 
Kabupaten 
Buleleng. 

9 Pengaruh 
Pengendalian 
Internal Terhadap 
Transparansi 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

Dari hasil 
penelitian, nilai 
koefisien 
determinasi 
sebesar 51.26%. 
Nilai ini 
menunjukkan 
besarnya 

Akuntabilitas 
laporan 
keuangan 
 

Komitmen 
organisasi, aplikasi 
sistem akuntansi, 
dan kualitas 
laporan keuangan 
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Diana Sari, 2012. 
 

kontribusi 
Pengendalian 
Internal 
terhadap 
Transparansi 
Laporan 
Keuangan. 
Dengan 
demikian 
semakin tinggi 
penerapan 
Pengendalian 
Internal, maka 
Laporan 
Keuangan 
semakin 
Transparan atau 
sebaliknya jika 
tidak diterapkan 
Pengendalian 
Internal maka 
Laporan 
Keuangan 
semakin tidak 
Transparan. 

10 Pengaruh 
Motivasi Kerja 
Terhadap 
Pelaksanaan 
Fungsi 
Manajemen 
Keuangan Dalam 
Pengelolaan 
Pendapatan 
Negara Bukan 
Pajak (Pnbp) Dan 
Dampaknya 
Terhadap 
Pelaksanaan 
Akuntabilitas 
laporan keuangan 
Pada Universitas 
Syiah Kuala 
Alfi Syahril Fuadi 
Jaya, 2011 
 

Pelaksanaan 
fungsi 
manajemen 
keuangan 
mempunyai 
pengaruh yang 
positif terhadap 
pelaksanaan 
akuntabilitas 
laporan 
keuangan, 
karena dilihat 
dari nilai 
koefisien jalur 
nilainya tidak 
sama dengan 
nol dan total 
pengaruhnya 
adalah (0,472 x 
0,472 x 100%) 
=22.2% 

Akuntabilitas 
laporan 
keuangan 
 

Aplikasi sistem 
akuntansi, 
komitmen 
organisasi, dan 
kualitas laporan 
keuangan 
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 sementara 
77,8% 
dipengaruhi 
oleh variabel 
lain yang tidak 
dimasukkan 
dalam 
penelitian ini 
seperti 
pelatihan, 
keahlian, 
penggunaan 
teknologi 
informasi dan 
peran internal 
auditor. 
Pelaksanaan 
pertanggung-
jawaban 
keuangan akan 
dapat 
dilaksanakan 
dengan baik 
apabila fungsi 
manajemen 
keuangan juga 
telah 
dilaksanakan 
sesuai ketentuan 
dan peraturan 
yang berlaku. 

11 Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 
Darwanis Sephi 
Chairunnisa, 
2013. 
 
 

Penerapan 
akuntansi 
keuangan 
daerah, 
pengawasan 
kualitas laporan 
keuangan, dan 
kejelasan 
sasaran 
anggaran secara 
simultan 
berpengaruh 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 

Komitmen 
organisasi, 
aplikasi sistem 
keuangan, dan 
kualitas laporan 
keuangan 
 

Akuntabilitas 
laporan keuangan 
dan kualitas 
laporan keuangan 
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pemerintahan 
Aceh. 
Penerapan 
akuntansi 
keuangan 
daerah 
berpengaruh 
secara terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintahan 
Aceh. 
Pengawasan 
kualitas laporan 
keuangan 
berpengaruh 
secara terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah 
Aceh. Kejelasan 
sasaran 
anggaran tidak 
berpengaruh 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah 
Aceh. 

12 The Consequences 
of Customization 
on Management 
Accounting 
System Design. 
Jan Bouwens, 
Margaret A. 
Abernethy (2009). 
(Accounting, 
Organizations and 
Society journal) 
  

Penelitian 
menekankan 
pada 
Pemahaman 
kondisi 
anteseden yang 
mempengaruhi 
rancangan 
sistem 
akuntansi 
manajemen 
yang sangat 
terbatas. Dalam 
beberapa tahun 
terakhir, 
perhatian 
penelitian yang 

Persamaannya 
dalam 
penelitian ini 
adalah sama 
menggunakan 
variabel sistem 
informasi. 

Pembedaan dalam 
penelitian ini 
adalah metode, 
objek dan variabel 
penelitian  
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Penelitian 

signifikan telah 
dikhususkan 
untuk 
memahami 
bagaimana 
prioritas strategi 
yang berbeda 
mempengaruhi 
sistem ini. 

13 Governance, 
Good Governance 
and Global 
Governace: 
Conceptual and 
Actual Challenges 
Thomas G Weiss 
(2010). (Third 
World Quarterly 
Journal, Informa 
Ltd Registered in 
England and 
Wales Registered 
Number: 1072954, 
London)  
 
 

Penelitian ini 
mengambil ide 
dan konsep, 
baik dan buruk, 
berdampak pada 
kebijakan 
publik 
internasional. 
Ini 
menempatkan 
munculnya 
pemerintahan 
yang baik dan 
pemerintahan 
global. Sebuah 
perspektif 
analitis sentral 
adalah 
ketegangan 
antara banyak 
akademisi -dan 
praktisi 
internasional 
yang 
mempekerjakan 
„governance' 
berkonotasi satu 
kesatuan yang 
kompleks 
struktur dan 
proses, baik 
negeri maupun 
swasta, 
sementara 
penulis lebih 
cenderung 
menggunakan-

Persamaan 
dalam 
penelitian 
tersebut adalah 
dalam 
penggunaan 
variabel good 
governance dan 
tempat 
penelitian yang 
dilakukan 
dalam 
pemerintahan 

Perbedaan dengan 
penelitian penulis 
adalah variabel 
good governance 
sebagai variabel 
independen dan 
ditambah lagi 
dengan dua 
variabel 
independen yang 
lain yaitu reformasi 
keuangan daerah 
dan sistem 
informasi 
keuangan, variabel 
intervening-nya 
adalah pengelolaan 
keuangan dan 
variabel 
dependennya 
adalah kinerja 
keuangan. 
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nya secara 
sinonim dengan 
'pemerintah'. 

14 Internal Controls 
and On The 
Quality of 
Financial 
Reporting In 
Local 
Governments 
Case Study. 
Edward (2011) 

Struktur 
pengendalian 
intern dan 
kualitas 
pelaporan 
keuangan 
pemerintah 

Kompetensi 
SDM, 
komitmen 
organisasi, 
penganggaran, 
audit internal, 
sistem 
akuntansi 
pemerintah 
pusat dan 
kinerja 
organisasi 

One way analysis 
of variance 
(ANOVA) hasil 
penelitian ada 
hubungan yang 
positif antara 
pengendalian 
internal dan 
kualitas bahwa 
semua sistem 
pengendalian 
internal di 
implementasikan 
dan tidak di rusak 
oleh staf. Juga 
campur tangan 
politik dalam 
kegiatan ini 
memastikan bahwa 
semua transaksi 
yang dilakukan 
menjamin kualitas 
pelaporan 
keuangan di 
kabupaten yang 
baik. 

15 Internal Auditing 
On The Quality Of 
Financial 
Reporting And 
Performance Of 
Government 
Enterprises. 
Bariyima, David 
Kiabel (2012). 

Internal 
auditing on the 
quality of 
financial 
reporting and 
performancei 

Kompetensi 
SDM, 
komitmen 
organisasi, 
struktur 
pengendalian 
intern, dan 
kinerja 
organisasi. 

Confirmatory 
Factor dengan 
analisis Liserel 
dengan hasil 
signifikan di mana 
variabel internal 
audit dapat 
memiliki efek 
positif pada 
kualitas pelaporan 
keuangan, ini 
adalah sebagai 
keyakinan salah 
satu pihak, 
hubungan dengan 
pihak lain sangat 
penting yang 
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mempengaruhi 
manfaat optimal 
dalam hubungan 
pengendalian 
internal. 

16 Theoritical 
Approaches 
Regarding The 
Economic And 
Financial 
Statemen Quality 
For Performance 
Measurement. 
Caruntu, A Laura, 
Roxana, Carina 
(2012)  

Theoritical 
approaches 
regarding the 
economic and 
financial 
statemen quality 
for performance 
measurement 

Kompetensi 
SDM, sistem 
pengendalian 
intern 

Multi linear analisis 
regresi dengan hasil 
menunjukkan 
bahwa komitmen 
organisasi yang 
dimiliki pegawai 
sangat tinggi untuk 
terus berupaya 
meningkatkan 
komitmen yang 
terintegrasi 
sehingga kualitas 
pelaporan 
keuangan yang baik 
demi meningkatkan 
kinerja organisasi. 

17 Evaluasion Of The 
Effectiveness Of 
Internal Control 
Over Financial 
Reporting. 
Lembi Noorvee 
(2006) 

Evaluasi, 
efektivitas 
pengendalian 
internal dan 
kualitas 
pelaporan 
keuangan 

Kompetensi 
sumber daya 
manusia, 
komitmen 
organisasi 

Multi linear analisis 
dengan hasil 
menunjukkan 
pengaruh yang 
sangat signifikan di 
mana efektivitas 
pengendalian 
internal dalam 
penentuan kualitas 
laporan keuangan 
ini dilakukan 
adanya komitmen 
para pegawai dalam 
mencapai tujuan 
organisasi 

18 Effect Of Core 
Competence On 
Competitive 
Advantage 
Organizational 
Performance. 
Agah Sabah, 
Alrubaiee and 
Jamhor (2012) 

Komitmen 
organisasi, 
kualitas 
pelayanan dan 
kinerja 
organisasi 

Sumber daya 
manusia, 
struktur 
pengendalian 
intern dan 
kualitas 
pelaporan 
keuangan 
kinerja 

One way analysis 
of variance 
(ANOVA) dengan 
hasil menunjukkan 
bahwa efektivitas 
dalam evaluasi 
pengendalian 
internal untuk 
menentukan 
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organisasi kualitas pelaporan 
keuangan ini 
dilakukan oleh para 
pegawai yang 
memiliki 
kompetensi SDM 
bagian keuangan 
dan pelaporan yang 
andal hal ini 
membuktikan dari 
kualitas pelaporan 
keuangan yang di 
capai organisasi, 
sehingga 
kompetensi SDM 
ini perlu di 
tingkatkan kembali 
supaya tujuan 
organisasi dapat 
tercapai dengan 
baik dan memiliki 
daya saing yang 
andal 

19 Intellectual 
Accounting And 
Its Role In 
Creating 
Competitive 
Advantage At The 
Universities 
Interdisciplinary. 
Ahmadi, 
Freyedon, 
Parivizi, Behzad 
Maeyhama, 
Bahram and Ziace 
(2012) 

Intellectual 
accounting and 
its role in 
creating 
competitive 
advantage at 
the universities 
interdiscipli-
nary 

Sistem 
pengendalian 
intern dan 
kinerja 
organisasi 

One way analysis 
of variance 
(ANOVA) dengan 
hasil menunjukkan 
bahwa kompetensi 
SDM bagian 
akuntansi dan 
keuangan yang 
andal terlihat 
memiliki komitmen 
terhadap organisasi 
yang sungguh-
sungguh dengan 
dedikasi, 
pengalaman dan 
disiplin tinggi ini 
menunjukkan 
bahwa SDM 
tersebut memiliki 
daya saing yang 
baik dalam segala 
hal bukan hanya 
dalam menentukan 
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kualitas pelaporan 
keuangan dan 
kinerja organisasi 
saja. 

20 A Framework For 
Determining And 
Prioritizing 
Relationship 
Capital. 
Akhvan, Soela 
Grane Payman 
(2014) 

A framework for 
determining and 
prioritizing 
relationship 
capital 

Struktur 
pengendalian 
intern 

Analysis Path 
dengan hasil 
penelitian terdapat 
pengaruh yang 
signifikan antara 
variabel kerangka 
kerja program 
prioritas terhadap 
berbagai hubungan, 
hal ini terlihat dari 
penempatan SDM 
yang memiliki 
kompetensi dan 
komitmen yang 
baik dapat 
menjalankan tugas 
dengan baik. Hal 
ini terlihat dari 
hasil kerja berupa 
kualitas pelaporan 
keuangan dan 
kinerja organisasi 
jauh lebih baik dari 
target yang telah 
ditentukan oleh 
organisasi 
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BAB X 

KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN WINNA ROSWINNA 

 
 

 
 

Penelitian hakikatnya merupakan suatu usaha dalam 
menemukan penyelesaian atas suatu masalah. Banyak 

permasalahan yang dapat diselesaikan dengan penelitian atau 
penemuan para peneliti sangat berdampak pada 

kemajuan pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang 
(W. Roswinna). 

 
10.1. Posisi Penelitian Winna Roswinna 

Dari seluruh penelitian terdahulu, keterkaitan antara 
variabel-variabel yang diteliti, perbedaannya yaitu terutama 
dalam kelengkapan dan kedalaman variabel penelitian. Dalam 
penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel penelitian yaitu: 
pengendalian internal, komitmen organisasi, sistem akuntasi, 
akuntabilitas laporan keuangan, dan kualitas laporan keuangan. 
Dalam penelitian ini peneliti membuat model penelitian yang 
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terdiri dari 3 (tiga) variabel independen, yakni pengendalian 
internal, komitmen organisasi, dan sistem akuntasi, 1 (satu) 
variabel intervening yakni akuntabilitas laporan keuangan serta 1 
(satu) variabel dependen yakni kualitas laporan keuangan. Lokus 
penelitian dilakukan pada SKPD di Bandung Raya. Dengan 
demikian, sepengetahuan peneliti, topik ini belum pernah diteliti 
oleh peneliti lain sebelumnya, baik secara kelengkapan variabel 
maupun model penelitian yang dibangun. 

Peneliti yakin penelitian ini memiliki tingkat orisinal, 
karena state of the art penelitian ini berbeda dengan penelitian-
penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Di samping itu 
yang menjadi novelty dalam penelitian ini, yaitu merupakan 
pengembangan dari penelitian sebelumnya. 

 
10.2. Logika Berfikir Winna Roswinna  
10.2.1. Hubungan Pengendalian Internal dengan Komitmen 

Organisasi 
Wallace (1995) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

saat pengendalian intern perusahaan, maka komitmen organisasi 
pegawai meningkat. Didukung oleh penelitian Suyono dan 
Hariyanto (2012) bahwa pengendalian intern dan komitmen 
organisasi berpengaruh pada perusahaan di Indonesia. Hal senada 
diungkapkan oleh Manurung, Suhartadi dan Saefudin (2015) 
bahwa pengendalian intern memberikan kontribusi pada 
peningkatan komitmen organisasi di unit akuntansi dan keuangan 
pemerintahan Wilayah Bandung Raya. 

 
10.2.2. Hubungan Pengendalian Internal dengan Sistem 

Akuntansi 
Untuk dapat menambah keakuratan sistem informasi 

akuntansi, maka organisasi perlu pengendalian intern yang baik 
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(Turner, et al., 2017: 69). Didukung oleh penelitian Teru dan Hla 
(2015: 1-3) yang mengatakan bahwa organisasi yang sudah 
menyesuaikan pengendalian internal terhadap sistem informasi 
akuntansinya, maka organisasi dapat memastikan tingkat kean-
dalan proses pelaporan laporan keuangan. Kemudian penelitian 
Nagy (2008: 596-608) bahwa penelitiannya menunjukkan 
pengendalian intern menjadi salah satu pemicu berkualitasnya 
sistem informasi akuntansi. Hal senada diungkapkan oleh 
Penelitian Mulyo Agung (2015: 724-737) bahwa pengendalian 
intern yang diterapkan dalam sistem informasi akuntansi dalam 
mencegah terjadinya fraud, sehingga output sistem informasi 
akuntansi menjadi berkualitas. Selanjutnya, Elsha Indah Cecilia 
(2005) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa pengendalian 
intern mempengaruhi kualitas sistem informasi akuntansi saat 
dilakukan audit dalam suatu perusahaan. Begitu pula, penelitian 
Nomsa Mndzbele (2008) mengatakan bahwa pengendalian intern 
memberikan kontribusi terhadap sistem informasi akuntansi 
untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. 

 
10.2.3. Hubungan Komitmen Organisasi dengan Sistem 

Akuntansi 
Seidipour (2013) menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara komitmen 
organisasi dengan sistem informasi akuntansi di perguruan 
tinggi. Didukung oleh Koskosas, et al. (2010) dalam 
penelitiannya mengatakan bahwa komitmen organisasi para 
pegawai mendukung tingkat keamanan sistem informasi 
akuntansi. Hal senada diungkapkan oleh Camilleri (2002) dalam 
penelitiannya bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
penerapan sistem informasi akuntansi dalam suatu pemerintahan. 
Kemudian Basu, et al. (2002) mengemukakan dalam 
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penelitiannya bahwa komitmen organisasi memberikan 
kontribusi dalam peningkatan kualitas sistem informasi 
akuntansi. Selanjutnya, Raghunathan dan Tu (1998) dalam 
penelitiannya menjelaskan bahwa komitmen organisasi 
berpengaruh signifikan terhadap sistem informasi akuntansi. 

 
10.2.4. Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal 

Berpengaruh terhadap Akuntabilitas laporan 
keuangan 
Menurut Mulyadi (2008: 165), Efektivitas Pelaksanaan 

Pengendalian Internal adalah merupakan suatu efektivitas dalam 
melakukan 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. Sehingga 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal sangat dibutuhkan 
oleh suatu organisasi dalam bentuk apapun, terlebih lagi sangat 
dibutuhkan bagi organisasi sektor publik yang memiliki 
tanggung jawab atas kinerja yang dilakukannya. Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian Internal merupakan suatu cara atau 
tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga guna mengurangi 
atau meminimalisir kesalahan yang ada dengan standar yang 
telah dibuat. Adapun dimensi Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal dalam penelitian ini diukur dengan lima 
dimensi, yaitu lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, 
Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan 
Pemantauan. Kemudian jika mengacu pada tujuan dari 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal menurut Alvin A. 
Arens (2008: 370), bahwa manajemen memiliki tiga tujuan 
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umum dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif, 
yaitu reliabilitas pelaporan keuangan, ketaatan pada Hukum dan 
Peraturan dan Efisiensi dan Efektivitas Operasi.  

Sementara akuntabilitas laporan keuangan menurut 
Peraturan Pemerintah PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah, merupakan laporan terstruktur mengenai 
laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan. Adapun akuntabilitas dapat diukur 
dengan dimensi seperti Pertanggungjawaban, Penyajian, 
Pelaporan dan Pengungkapan. Sehingga dengan semakin kuatnya 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal yang mencakup 
lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas 
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan maka 
tujuan dari pengendalian internal akan tercapai, yaitu reliabilitas 
pelaporan keuangan, ketaatan pada Hukum dan Peraturan dan 
Efisiensi dan Efektivitas Operasi. Dengan tujuan pengendalian 
mampu dicapai maka tingkat akuntabilitas laporan keuangan 
akan semakin tinggi baik secara tingginya pertanggungjawaban 
laporan, penyajian, pelaporan maupun pengungkapan.  

Alvin A. Arens (2008) menyatakan bahwa Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka 
jelas diduga bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan. 

 
10.2.5. Komitmen Organisasi Berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas laporan keuangan 
Menurut Richard M. Steers (2005: 50) komitmen 

organisasi adalah merupakan rasa identifikasi (kepercayaan 
terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk 
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berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi), dan 
loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang 
bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap 
organisasinya. Adapun komitmen organisasi dapat diukur dengan 
tiga dimensi, yaitu komitmen afektif, kontinu dan normatif.  

Sementara akuntabilitas laporan keuangan menurut 
Peraturan Pemerintah PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah, merupakan laporan terstruktur mengenai 
laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan. Adapun akuntabilitas dapat diukur 
dengan dimensi seperti Pertanggungjawaban, Penyajian, 
Pelaporan dan Pengungkapan. Sehingga dengan semakin 
tingginya komitmen organisasi pada suatu organisasi/ 
pemerintahan baik dari aspek afektif, kontinu maupun normatif 
dalam menjalankan pembuatan laporan keuangan pemerintahan 
daerah maka tingkat akuntabilitas dari laporan keuangan akan 
semakin tinggi, baik secara tingginya pertanggungjawaban 
laporan, penyajian, pelaporan maupun pengungkapan.  

Noor Fuad dan Gofur Ahmad, (2009) menyatakan bahwa 
komitmen organisasi yang kuat dapat meningkatkan akuntabilitas 
laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka jelas diduga 
bahwa komitmen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan. 

 
10.2.6. Aplikasi Sistem Akuntansi Berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas laporan keuangan 
Berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

pasal 232 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa 
sistem akuntansi keuangan daerah adalah merupakan 
Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, 
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan 
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dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 
komputer. Adapun sistem akuntansi keuangan daerah dapat 
diukur dengan lima dimensi, yaitu Akuntansi Penerimaan Kas, 
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi Aset, 
Prosedur Akuntansi Selain Kas, dan Penyajian Laporan 
Keuangan. 

Sementara akuntabilitas laporan keuangan menurut 
Peraturan Pemerintah PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah, merupakan laporan terstruktur mengenai 
laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan. Adapun akuntabilitas dapat diukur 
dengan dimensi seperti Pertanggungjawaban, Penyajian, 
Pelaporan dan Pengungkapan. Sehingga dengan semakin baiknya 
sistem akuntasi keuangan daerah baik dari aspek akuntansi 
penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur 
akuntansi aset, prosedur akuntansi selain kas, dan penyajian 
laporan keuangan maka tingkat akuntabilitas dari laporan 
keuangan akan semakin tinggi, baik secara tingginya 
pertanggungjawaban laporan, penyajian, pelaporan maupun 
pengungkapan. Indriasari dan Ertambang, (2008) dan Tuti 
Herawati, (2014) menyatakan bahwa aplikasi sistem akuntansi 
yang termanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan 
akuntabilitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka 
jelas diduga bahwa aplikasi sistem akuntasi secara parsial 
berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
 
10.2.7. Akuntabilitas Laporan Keuangan Berpengaruh 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No 71 Tahun 2010 

Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas laporan 
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keuangan adalah merupakan laporan terstruktur mengenai 
laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan 
oleh suatu entitas pelaporan. Adapun akuntabilitas dapat diukur 
dengan dimensi seperti pertanggungjawaban, penyajian, 
pelaporan dan pengungkapan. 

Sementara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010, bahwa kualitas laporan keuangan daerah 
adalah merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu 
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 
tujuannya. Adapun kualitas laporan keuangan dapat diukur 
dengan beberapa dimensi, yaitu relevan, andal, dapat dipahami 
dan dapat dibandingkan. Sehingga dengan semakin tingginya 
akuntabilitas laporan keuangan, baik dari aspek 
pertanggungjawaban laporan, penyajian laporan, pelaporan dan 
pengungkapan pelaporan maka tingkat kualitas laporan akan 
semakin tinggi baik secara relevansi laporan, keandalan laporan, 
pemahaman laporan maupun kemudahan dalam membandingkan 
laporan.  

Indriasari dan Ertambang, (2008) menemukan bahwa 
akuntabilitas laporan keuangan Daerah berpengaruh terhadap 
kualitas Laporan Keuangan.  

Landasan teori yang dijadikan acuan untuk membahas 
keseluruhan penelitian digunakan grand theory, middle range 
theory dan applied theory seperti tampak pada gambar 10.1 di 
bawah ini:  
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Gambar 11.1 Model Kerangka Teori Keseluruhan dan Penelitian 
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Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka 
hubungan variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:  
 

 
 

Gambar 10.2 Paradigma Penelitian Winna Roswinna 
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10.3. Hipotesis Penelitian Winna Roswinna 
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas maka 

hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  
1. Terdapat pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 

Internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
2. Terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan. 
3. Terdapat pengaruh aplikasi sistem akuntansi terhadap 

akuntabilitas laporan keuangan.  
4. Terdapat pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 

Internal, komitmen organisasi dan aplikasi sistem 
akuntansi secara bersama-sama terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan.  

5. Terdapat pengaruh akuntabilitas laporan keuangan 
terhadap kualitas laporan keuangan.  
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BAB XI 

HASIL PENELITIAN WINNA ROSWINNA 

 
 

 
 

Dalam setiap penelitian yang kita lakukan, tentunya akan ada 
hasil yang akan kita peroleh melalui beragam teknik 

pengumpulan data. Pada bagian hasil kita hanya menuliskan 
semua temuan penelitian kita (hanya temuan penelitian), tidak 
menyertakan interpretasi kita terhadap hasil temuan tersebut. 

Panjang halaman bagian hasil ditentukan oleh jumlah dan jenis 
data yang akan dilaporkan (R. Hayati). 

 
Hasil Penelitian Winna Roswinna 
11.1. Gambaran Umum SKPD di Bandung Raya 

Bandung Raya atau disebut juga Wilayah Metropolitan 
Bandung adalah salah satu wilayah metropolitan yang meliputi: 
Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, 
Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang (kadang tidak 
dimasukkan).  
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1. Kota Bandung  
Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di 

Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi 
tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan 
merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. 
Sedangkan wilayah Bandung Raya (Wilayah Metropolitan 
Bandung) merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia 
setelah Jabodetabek dan Gerbang Kertosusila.  

Di kota ini tercatat berbagai sejarah penting, di antaranya 
sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik 
pertama di Indonesia (Technische Hoogeschool te Bandoeng - 
TH Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung - ITB), lokasi 
ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah 
menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika 1955, 
suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme, 
bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya 
mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia-Afrika. 

Kota kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, 
karena pada zaman dulu kota ini dinilai sangat cantik dengan 
banyaknya pohon-pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. 
Selain itu Bandung dahulunya disebut juga dengan Parijs van 
Java karena keindahannya. Selain itu kota Bandung juga dikenal 
sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak 
tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-angsur kota Bandung 
juga menjadi kota wisata kuliner. Dan pada tahun 2007, 
konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan kota 
Bandung sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur. Saat 
ini kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama 
pariwisata dan pendidikan.  

Susunan perangkat daerah Kota Bandung yang baru 
memuat berbagai perubahan, mulai dari perubahan nomenklatur 
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hingga perubahan bidang urusan yang dikelola oleh lembaga 
terkait. Sebelum perubahan, Kota Bandung memiliki 17 dinas, 6 
badan dan 3 rumah sakit. Kini setelah perubahan, terdapat 22 
dinas dan 5 badan. Sementara itu, rumah sakit posisinya menjadi 
Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kesehatan.  

Kota Bandung yang berpenduduk hampir 2,3 juta ini 
sudah menjadi kota metropolitan di mana kompleksitas 
permasalahannya lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Untuk 
itu kita perlu membentuk organisasi yang mampu memenuhi 
ekspektasi masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah," 
ujarnya.  

Berikut nama dinas baru dan badan di bawah Pemerintah 
Kota Bandung. 

a. Dinas Pendidikan 
b. Dinas Kesehatan 
c. Dinas Pekerjaan Umum 
d. Dinas Penataan Ruang 
e. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan 

dan Pertamanan 
f. Dinas Sosial dam Penanggulangan Kemiskinan 
g. Dinas Tenaga Kerja 
h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

dan Pemberdayaan Masyarakat 
i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
j. Dinas Pangan dan Pertanian 
k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
m. Dinas Perhubungan 
n. Dinas Komunikasi dan Informatika 
o. Dinas Koperasi Usaha Mikro, kecil dan menengah 
p. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
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q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 

r. Dinas Pemuda dan Olahraga 
s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
u. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 
v. Satuan Polisi Pamong Praja 

Lima Badan 
a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan 
b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
d. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 
2. Kota Cimahi 

Kota Cimahi adalah sebuah kota di Bandung Raya, 
Indonesia. Kota ini terletak di tengah Kabupaten Bandung dan 
Kabupaten Bandung Barat. Cimahi dahulu bagian dari 
Kabupaten Bandung, yang kemudian ditetapkan sebagai kota 
administratif pada tanggal 29 Januari 1976. Pada tanggal 21 Juni 
2001, Cimahi sebagai kota otonom. Kota Cimahi terdiri atas 3 
kecamatan, yang dibagi lagi atas 15 kelurahan. 

Dalam bahasa Sunda, nama Cimahi berasal dari kata cai 
mahi yang berarti "air yang cukup". Cimahi mulai dikenal ketika 
pada tahun 1811, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels 
membuat jalan Anyer-Panarukan, dengan dibuatnya pos 
penjagaan di alun-alun Cimahi sekarang. Setelah kemerdekaan 
Indonesia, Cimahi menjadi bagian dari Kabupaten Bandung 
Utara. Pada tahun 1962, dibentuk Kawedanaan Cimahi yang 
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meliputi Kecamatan Cimahi, Padalarang, Batujajar, dan Cipatat. 
Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1975, Cimahi ditingkatkan 
statusnya menjadi kota administratif pada tanggal 29 Januari 
1976, dan menjadi kota administratif pertama di Jawa Barat. 
Mulai 21 Juni 2001 status Cimahi menjadi kota. Kini Cimahi 
menjadi salah satu kawasan pertumbuhan Kota Bandung di 
sebelah barat. Jumlah penduduknya saat ini adalah sekitar 
483.000 jiwa, meningkat dari 290.000 pada tahun 1990 dengan 
pertumbuhan rata-rata 2,12% per tahun.  

Berikut nama dinas baru dan badan di bawah Pemerintah 
Kota Cimahi. 

a. Sekretariat Daerah 
b. Sekretariat Dewan 
c. Badan Kepegawaian Daerah 
d. Inspektorat 
e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
f. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana 
g. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
h. Dinas Kesehatan 
i. Dinas Perhubungan 
j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
k. Dinas Tenaga Kerja Sosial 
l. Dinas Pekerjaan Umum 
m. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
n. Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan 

Pertanian 
 

3. Kabupaten Bandung 
Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi 

Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Soreang. Kabupaten 
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Bandung terletak di Cekungan Bandung dengan ciri khas dataran 
tinggi luas di bagian tengah yang dikelilingi pegunungan di 
sebelah barat, selatan, utara dan timurnya. Sungai Citarum yang 
berhulu di Gunung Wayang mengalir di kawasan ini sebelum 
masuk ke waduk Saguling. Sebagian besar kota-kota Kecamatan 
padat penduduk di Kabupaten ini seperti Majalaya, Soreang, 
Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi, 
Baleendah, Bojongsoang dan lain-lain terletak di dataran ini. 
Kawasan ini juga selalu dihantui banjir yang melanda setiap 
musim hujan dikarenakan aliran kali yang ada di seluruh 
Cekungan Bandung bermuara ke sungai Citarum ditambah 
drainase yang buruk, pencemaran sungai yang parah serta 
dangkalnya sungai. Adapun wilayah yang terletak di Pegunungan 
yaitu Ciwidey, Pangalengan di selatan serta Cimenyan dan 
Cilengkrang di bagian utara yang jika dilihat dari peta seolah 
terpisah dari wilayah utama Kabupaten Bandung karena 
terhalang Kota Bandung. Gunung yang ada di Kabupaten 
Bandung antara lain: Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar 
(2.321 m), Gunung Papandayan (2.262 m), dan Gunung 
Manglayang. 

Berikut nama dinas baru dan badan di bawah Pemerintah 
Kabupaten Bandung 

a. Sekretariat Daerah 
b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan 
c. Sekretariat Dewan 
d. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
e. Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem 

Informasi 
f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat 
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g. Badan Penanaman Modal dan Perijinan 
h. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 
i. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 
j. Dinas Peternakan dan Perikanan 
k. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 
l. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 
m. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 
n. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 
o. Dinas Tenaga Kerja 
p. Dinas Bina Marga 
q. Dinas Perhubungan 
r. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa 
s. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
t. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi 
u. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 

 
4. Kabupaten Bandung Barat 

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten di Provinsi 
Jawa Barat, Indonesia, sebagai hasil pemekaran Kabupaten 
Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, 
Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota 
Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah 
barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 
1.400.000 penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten 
Bandung. Pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 
berlokasi di Kecamatan Ngamprah yang terletak di jalur 
Bandung-Jakarta. Dan untuk sementara waktu, pusat 
pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dipindahkan ke 
Batujajar, dan Kecamatan Ngamprah akan di pilih menjadi pusat 
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pemerintahan pada tahun mendatang. Berikut adalah daftar 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 
Barat.  

a. Dinas Sosial 
b. Dinas Perhubungan 
c. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 
d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
e. Badan Pusat Statistik 
f. Dinas Pemadam kebakaran 
g. Dinas Kependudukan 
h. Dinas Pendidikan 
i. Badan Penanaman Modal 
j. Dinas Tenaga Kerja 

  
11.2. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat SKPD 
dari Kota/Kabupaten di Bandung Raya, yaitu 2 Pemerintah 
Daerah Kabupaten dan 2 Pemerintah Daerah Kota. Berdasarkan 
jumlah Kabupaten/Kota di Bandung Raya dengan setiap 
Kabupaten/Kota Berdasarkan hasil sampling diperoleh sampel 
responden sebanyak 167 orang diperoleh gambaran karakteristik 
responden yang mencakup: jenis kelamin, usia, dan tingkat 
pendidikan sebagai berikut,  
 

Tabel 11.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 
1 Perempuan 121 72,46% 
2 Laki–laki 46 27,54% 

Jumlah 167 100% 
Sumber: Data dari kuesioner diolah (2019) 
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Berdasarkan jenis kelamin responden menunjukkan 
bahwa jumlah responden perempuan hanya sebesar 27,54% 
sedangkan responden laki-laki sebesar 72,46%. Dengan demikian 
jumlah responden laki-laki lebih mayoritas ketimbang responden 
perempuan. 

 
Tabel 11.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Kategori Usia Frekuensi Persentase (%) 
1 20–30 6 3,59% 
2 31–40 39 23,35% 
3 41–50 70 41,92% 
5 51–60 52 31,14% 

Jumlah 167 100% 
Sumber: Data dari kuesioner diolah (2019) 
 

Usia responden berdasarkan tabel 12.2 di atas menunjukkan 
yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun sebanyak 3,59%, 31 sam-
pai dengan 40 tahun sebesar 23,35%, 41 sampai dengan 50 tahun 
sebesar 70%%, dan 51 sampai dengan 56 tahun sebesar 31,14%.  
 

Tabel 11.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat 
Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
1 S-1 61 36,53% 
 S-2 98 58,68% 
2 S-3 8 4,79% 

Jumlah 167 100,0% 
Sumber: Data dari kuesioner diolah (2019) 
 

 Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan responden mayoritas berpendidikan S2 yaitu 
sebanyak 58,53%. Sedangkan yang berpendidikan S1 sebanyak 
36,53%, dan S3 sebanyak 4,79%. 
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11.3. Uji Kualitas Data 
Di dalam melakukan penelitian ini, penulis 

menggunakan instrumen berupa kuesioner terdiri dari variabel 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal, Komitmen 
Organisasi, Aplikasi Sistem Akuntasi, Akuntabilitas Laporan 
Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan.  

Dari anggota populasi yang ada peneliti menetapkan 
jumlah responden sebanyak 167 orang responden. Dalam 
pelaksanaan pengisian kuesioner tersebut peneliti dibantu oleh 
tenaga surveyor yang telah berpengalaman, sehingga petugas 
tersebut dapat memberikan penjelasan yang baik dan benar, 
terhadap maksud dan tujuan dari setiap item pertanyaan yang 
diberikan. 

 Langkah selanjutnya sebelum dilakukan penganalisisan 
lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian terhadap 
validitas (ketepatan), reliabilitas (keandalan) terhadap data dan 
normalitas dari 167 responden tersebut. 

 
11.3.1. Hasil Uji Validitas  

Instrumen akan dinyatakan valid apabila item yang 
mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang 
tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas 
yang tinggi pula. Persyaratan minimum agar dapat dianggap 
valid apabila r = 0,300. Sehingga apabila korelasi antar item 
dengan skor total kurang dari 0,300 maka item dalam instrumen 
tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiono 2010: 46). Berikut ini 
adalah hasil uji validitas item pertanyaan untuk masing-masing 
variabel sebagai berikut:  
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1. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian Internal  

 
Tabel 12.4 Hasil Uji Validitas Efektivitas Pelaksanaan 

Pengendalian Internal (X1) 

Item Hasil Uji R-Kritis Kategori 
X1.1 0,354 0,300 valid 
X1.2 0,539 0,300 valid 
X1.3 0,313 0,300 valid 
X1.4 0,373 0,300 valid 
X1.5 0,325 0,300 valid 
X1.6 0,337 0,300 valid 
X1.7 0,457 0,300 valid 
X1.8 0,450 0,300 valid 
X1.9 0,321 0,300 valid 
X1.10 0,543 0,300 valid 
X1.11 0,390 0,300 valid 
X1.12 0,612 0,300 valid 
X1.13 0,301 0,300 valid 
X1.14 0,362 0,300 valid 
X1.15 0,373 0,300 valid 
X1.16 0,543 0,300 valid 
X1.17 0,390 0,300 valid 
X1.18 0,612 0,300 valid 
X1.19 0,301 0,300 valid 
X1.20 0,362 0,300 valid 
X1.21 0,373 0,300 valid 
X1.22 0,612 0,300 valid 
X1.23 0,301 0,300 valid 

Sumber: Data Primer diolah (2019)  
 

Pernyataan dalam instrumen variabel Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian Internal atas terdiri dari 23 item. Hasil 
uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 
0,300. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa butir 
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pernyataan 1 sampai 23 dapat dinyatakan valid dan benar-benar 
sebagai indikator Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal. 

 
2. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Komitmen 

Organisasi 
 

Tabel 11.5 Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi (X2) 

Item Hasil Uji R-Kritis Kategori 
X2.1 0,302 0,300 valid 
X2.2 0,630 0,300 valid 
X2.3 0,372 0,300 valid 
X2.4 0,546 0,300 valid 
X2.5 0,510 0,300 valid 
X2.6 0,395 0,300 valid 
X2.7 0,391 0,300 valid 
X2.8 0,467 0,300 valid 
X2.9 0,380 0,300 valid 
X2.10 0,591 0,300 valid 
X2.11 0,597 0,300 valid 
X2.12 0,483 0,300 valid 
X2.13 0,361 0,300 valid 
X2.14 0,540 0,300 valid 
X2.15 0,365 0,300 valid 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 
 
Pernyataan dalam instrumen variabel Komitmen 

Organisasi di atas terdiri dari 15 item. Hasil uji variabel tersebut 
memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0,300. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 sampai 15 
dapat dinyatakan valid dan benar-benar sebagai indikator 
Komitmen Organisasi. 
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3. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Aplikasi 
Sistem Akuntasi  

 
Tabel 11.6 Hasil Uji Validitas Variabel Aplikasi Sistem Akuntasi 

(X3) 

Item Hasil Uji R-Kritis Kategori 
X3.1 0,354 0,300 valid 
X3.2 0,539 0,300 valid 
X3.3 0,313 0,300 valid 
X3.4 0,373 0,300 valid 
X3.5 0,325 0,300 valid 
X3.6 0,337 0,300 valid 
X3.7 0,457 0,300 valid 
X3.8 0,450 0,300 valid 
X3.9 0,321 0,300 valid 
X3.10 0,543 0,300 valid 
X3.11 0,390 0,300 valid 
X3.12 0,612 0,300 valid 
X3.13 0,301 0,300 valid 
X3.14 0,362 0,300 valid 
X3.15 0,373 0,300 valid 
X3.16 0,354 0,300 valid 
X3.17 0,539 0,300 valid 
X3.18 0,313 0,300 valid 
X3.19 0,373 0,300 valid 
X3.20 0,325 0,300 valid 
X3.21 0,337 0,300 valid 
X3.22 0,457 0,300 valid 
X3.23 0,450 0,300 valid 
X3.24 0,321 0,300 valid 
X3.25 0,543 0,300 valid 

Sumber: Data Primer diolah (2019)  
 

Pernyataan dalam instrumen variabel Aplikasi Sistem 
Akuntasi di atas terdiri dari 25 item. Hasil uji variabel tersebut 
memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0,300. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 sampai 25 
dapat dinyatakan valid dan benar-benar sebagai indikator 
Aplikasi Sistem Akuntasi. 

 
4. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Akuntabilitas 

Laporan Keuangan 
 

Tabel 11.7 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Akuntabilitas 
Laporan Keuangan (Y) 

Item Hasil Uji R-Kritis Kategori 
Y1 0,440 0,300 valid 
Y2 0,302 0,300 valid 
Y3 0,348 0,300 valid 
Y4 0,363 0,300 valid 
Y5 0,603 0,300 valid 
Y6 0,398 0,300 valid 
Y7 0,392 0,300 valid 
Y8 0,563 0,300 valid 
Y9 0,553 0,300 valid 
Y10 0,315 0,300 valid 
Y11 0,389 0,300 valid 
Y12 0,327 0,300 valid 
Y13 0,343 0,300 valid 
Y14 0,313 0,300 valid 
Y15 0,610 0,300 valid 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 
 

Pernyataan dalam instrumen variabel Akuntabilitas 
Laporan Keuangan di atas terdiri dari 15 item. Hasil uji variabel 
tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0,300. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 
sampai 15 dapat dinyatakan valid dan benar-benar sebagai 
indikator. 
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5. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kualitas 
Laporan Keuangan 

 
Tabel 11.8 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kualitas 

Laporan Keuangan (Z) 

Item Hasil Uji R-Kritis Kategori 
Z1 0,354 0,300 valid 
Z2 0,316 0,300 valid 
Z3 0,306 0,300 valid 
Z4 0,342 0,300 valid 
Z5 0,510 0,300 valid 
Z6 0,416 0,300 valid 
Z7 0,456 0,300 valid 
Z8 0,354 0,300 valid 
Z9 0,360 0,300 valid 
Z10 0,592 0,300 valid 
Z11 0,394 0,300 valid 
Z12 0,343 0,300 valid 
Z13 0,393 0,300 valid 
Z14 0,302 0,300 valid 
Z15 0,390 0,300 valid 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 
 

Pernyataan dalam instrumen variabel Kualitas Laporan 
Keuangan di atas terdiri dari 15 item. Hasil uji variabel tersebut 
memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0,300. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 sampai 15 
dapat dinyatakan valid dan benar-benar sebagai indikator 
Kualitas Laporan Keuangan. 

 
11.3.2. Hasil Uji Reliabilitas. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap kelima 
variabel Penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:  
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Tabel 11.9 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Skor R Kritis Kategori 
1. Efektivitas Pelaksanaan 

Pengendalian Internal (X1) 
0,788 0,700 Reliabel 

2. Komitmen Organisasi (X2) 0,854 0,700 Reliabel 
3. Aplikasi Sistem Akuntasi (X3) 0,759 0,700 Reliabel 
4. Akuntabilitas Laporan Keuangan 

(Y) 0,823 0,700 Reliabel 

5. Kualitas Laporan Keuangan (Z) 0,811 0,700 Reliabel 
Sumber: Data Primer diolah (2019) 
 

Hasil uji reliabilitas di atas dapat dinyatakan bahwa 
semua variabel termasuk kategori reliabel, karena skornya > 
0,70. Dengan demikian instrumen penelitian yang digunakan 
masing-masing variabel pada penelitian ini dapat dinyatakan 
reliabel dan benar-benar sebagai alat ukur yang andal dan 
memiliki tingkat kestabilan yang tinggi, dalam arti alat ukur 
tersebut apabila dilakukan secara berulang, hasil dari pengujian 
instrumen tersebut akan menunjukkan hasil yang tetap. 

 
11.3.3. Hasil Uji Normalitas Alat Ukur 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu 
data mengikuti sebaran normal atau tidak, untuk mengetahui 
apakah data tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan 
dengan berbagai metode, di antaranya metode Kolmogrov-
Smimov. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa semua 
variabel mengikuti distribusi normal dengan p-value > 0.05 
(Sudjana, 2000: 136), yang dijelaskan pada tabel berikut:  
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Tabel 11.10 Uji Normalisasi Alat Ukur 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Efektivitas 
Pelaksanaan 
Pengendalian 
Internal (X1) 

Komitmen 
Organisasi 
(X2) 

Aplikasi 
Sistem 
Akuntasi 
(X3) 

Akuntabilitas 
Laporan 
Keuangan 
(Y) 

Kualitas 
Laporan 
Keuangan 
(Z) 

N 167 167 167 167 167 
Normal 
Paramete
rsa,b 

Mean 59,6817 38,4656 72,861
5 41,2994 47,8808 

Std. 
Deviation 11,62320 5,60543 8,1632

1 5,67468 6,40573 

Most 
Extreme 
Differen-
ces 

Absolute ,148 ,125 ,124 ,111 ,067 
Positive ,058 ,089 ,124 ,111 ,067 
Negative -,148 -,125 -,069 -,085 -,052 

Test Statistic ,067 ,067 ,070 ,072 ,068 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,068c ,061c ,057c ,056c ,060c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber: Data Hasil pengolahan melalui Sofware SPSS V.24 
 

Hasil Uji normalitas dengan program SPSS adalah 
sebagaimana pada Tabel uji normalitas, yang menunjukkan 
bahwa uji normalitas data untuk variabel penelitian yang sudah 
diuji sebelumnya secara manual dengan uji Kolmogorov-
Smirnov. Pengujian dengan SPSS berdasarkan pada uji 
Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang diuji adalah:  
H0 : p-value > 0.05 Sampel tidak berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal 
H1 : p-value ≤ 0.05 Sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua data 
variabel, yang terdiri dari variabel Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal, komitmen organisasi, aplikasi sistem 
akuntasi, akuntabilitas laporan keuangan, dan kualitas laporan 
keuangan mengikuti sebaran data normal dengan menggunakan 
uji Kolmogorov-Smimov maupun Shapiro-Wilk dengan 
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menunjukkan nilai p-value < 0.05, sehingga menolak H1 dan 
menerima H0 dengan demikian sampel berasal dari populasi 
berdistribusi normal. 
 
11.4. Hasil Penelitian Deskriptif dan Verifikatif 
11.4.1. Hasil Penelitian Deskriptif 

Penyampaian hasil penelitian yang menjawab masalah 
deskriptif terhadap lima variabel yang diteliti adalah dengan 
menampilkan hasil perhitungan dengan nilai frekuensi, 
persentase, dan rata-rata untuk masing-masing indikator yang 
mendukung variabel melalui dimensi-dimensi. Rincian variabel 
dalam dukungan masing-masing indikator adalah sebagai 
berikut: (1) Variabel Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal terdiri dari 15 pernyataan; (2) variabel Komitmen 
Organisasi terdiri dari 15 pernyataan; (3) variabel Aplikasi 
Sistem Akuntasi terdiri dari 15 pernyataan; (4) variabel 
Akuntabilitas Laporan Keuangan terdiri dari 15 pernyataan dan 
(5) variabel Kualitas Laporan Keuangan terdiri dari 21 
pernyataan, dengan 5 (lima) alternatif jawaban:  
5 =  Sangat Setuju/Sangat Baik/Sangat Optimal,  
4 =  Setuju/Baik/Optimal,  
3 =  Cukup Setuju/Cukup Baik/Cukup Optimal,  
2 =  Tidak Setuju/Tidak Baik/Tidak Optimal,  
1 =  Sangat Tidak Setuju/Sangat Buruk/Sangat Tidak Optimal.  

Model yang dipakai mengadaptasi model tentang 
pengontrolan kualitas (J. Supranto, 2001) dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini:  
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Tabel 11.11 Model Pengontrolan Kualitas 

Rata-rata Skor Penafsiran 
12.21–5.00 Sangat baik/Sangat tinggi 
3.41– 12.20 Baik/tinggi 
2.61–3.40 Cukup baik/Cukup tinggi 
1.81–2.60 Tidak baik/rendah 
1.00 - 1.80 Sangat tidak baik/sangat rendah 

Model pengontrolan kualitas (J. Supranto, 2001) 
 

Berikut ini adalah hasil penelitian untuk masing-masing 
variabel sebagai berikut:  

1. Variabel Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal (X1) 
Hasil penelitian terhadap variabel Efektivitas 

Pelaksanaan Pengendalian Internal (X1), dilakukan melalui hasil 
perhitungan terhadap masing-masing pernyataan pendukung 
variabel Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal, adalah 
sebagai berikut:  
 

Tabel 11.12 Rekapitulasi Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal (X1) 

Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

1 Integritas dan 
nilai-nilai etis 52 56 5 29 25 582 3,49 Baik 

2 Komitmen pada 
efektivitas 58 47 27 20 15 614 3,68 Baik 

3 Partisipasi Dewan 
Komisaris atau 
Komite Audit 

36 44 33 11 43 520 3,11 Cukup 
Baik 

4 Filosofi dan gaya 
operasi 
manajemen 

13 56 41 20 37 489 2,93 Cukup 
Baik 

5 Struktur organisasi 78 31 18 28 12 636 3,81 Baik 
6 Kebijakan dan 

praktik sumber 
daya manusia 

21 66 21 39 20 530 3,17 Cukup 
Baik 

7 Mengidentifikasi 53 21 41 28 24 552 3,31 Cukup 
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Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

faktor -faktor yang 
mempengaruhi 
risiko 

Baik 

8 Menilai 
signifikansi risiko 
dan kemungkinan 
terjadinya 

78 7 34 34 14 602 3,61 Baik 

9 Menentukan 
tindakan yang 
diperlukan untuk 
mengelola risiko 

76 57 11 7 16 671 4,02 Baik 

10 Pemisahan tugas 
yang memadai 43 46 23 36 19 559 3,35 Cukup 

Baik 
11 Otorisasi yang 

tepat atas transaksi 
dan aktivitas 

69 29 16 29 24 591 3,54 Baik 

12 Dokumen dan 
catatan yang 
memadai 

35 32 41 28 31 513 3,07 Cukup 
Baik 

13 Pengendalian fisik 
atas aset dan 
catatan 

3 80 38 29 17 524 3,14 Cukup 
Baik 

14 Pemeriksaan 
independen atas 
kinerja 

49 18 43 14 43 517 3,10 Cukup 
Baik 

15 Keterjadian 31 59 29 13 35 539 3,23 Cukup 
Baik 

16 Kelengkapan 52 56 6 28 25 583 3,49 Baik 
17 Keakuratan 58 47 27 21 14 615 3,68 Baik 
18 Posting dan 

pengikhtisaran 35 45 33 11 43 519 3,11 Cukup 
Baik 

19 Klasifikasi 13 57 40 20 37 490 2,93 Cukup 
Baik 

20 Penetapan waktu 78 31 18 28 12 636 3,81 Baik 
21 Pemantauan 

berkelanjutan 21 66 21 40 19 531 3,18 Cukup 
Baik 

22 Evaluasi terpisah 21 66 21 40 19 531 3,18 Cukup 
Baik 

23 Tindak lanjut 
rekomendasi hasil 
audit 

78 7 35 33 14 603 3,61 Baik 

Total  1051 1024 622 586 558 3841  3,37 Persentase (%) 27,36  26,66  16,19 15,26  24,52  100 
Standar Deviasi 0,30  3,07  3,67 
Kategori Cukup Baik Menuju Baik 
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Berdasarkan tabel 11.12 tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa variabel Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal 
terdiri dari 23 pernyataan dengan rincian frekuensi sebagai 
berikut:  

Jumlah persentase item jawaban responden yang 
menjawab skala 1 sebesar 24,52%, menjawab skala 2 sebesar 
15,26%, menjawab skala 3 sebesar 16,19%, menjawab skala 4 
sebesar 26,66%, dan menjawab skala 5 sebesar 27,36%. Hal ini 
berarti bahwa data tersebut terpencar dari terkecil sampai 
terbesar dengan nilai rata-rata sebesar 3,37 dan standar deviasi 
sebesar 0,30 dengan kategori jawaban berada pada rentang 3,07 
sampai dengan 3,67 dengan kriteria Cukup Baik menuju Baik.  

Urutan nilai rata-rata jawaban untuk masing-masing 
pernyataan diurutkan berdasarkan nilai rata-rata terendah yaitu 
pada pernyataan: aspek klasifikasi dalam pelaksanaan 
pengendalian internal dengan nilai rata-rata sebesar 2,93, dan nilai 
rata-rata terendah kedua yaitu pada pernyataan: aspek pemeriksaan 
independen atas kinerja pelaksanaan pengendalian internal dengan 
nilai rata-rata sebesar 3,10. Sedangkan pernyataan tertinggi adalah 
pada pernyataan: Menentukan tindakan yang diperlukan untuk 
mengelola risiko dalam pelaksanaan pengendalian internal dengan 
nilai rata-rata sebesar 4,02.  

  
2. Variabel Komitmen Organisasi (X2) 

Hasil penelitian terhadap variabel Komitmen Organisasi 
(X2), dilakukan melalui hasil perhitungan terhadap masing-
masing pernyataan pendukung variabel Komitmen Organisasi, 
adalah sebagai berikut:  
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Tabel 11.13 Rekapitulasi Komitmen Organisasi (X2) 

Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

1 Sikap kerja 31 24 55 40 17 513  3,07  Cukup 
Baik 

2 Kepedulian 23 58 49 30 7 561  3,36  Cukup 
Baik 

3 Usaha mencapai 
tujuan 24 21 18 33 71 395  2,37  Tidak 

Baik 
4 Memberikan yang 

terbaik demi 
kemajuan 
organisasi 

72 30 33 17 15 628  3,76  Baik 

5 Tanggung Jawab 58 38 49 10 12 621  3,72  Baik 
6 Sesuai prosedur 

yang ditetapkan 30 32 40 24 41 487 2,92 Cukup 
Baik 

7 Keterlibatan 33 18 65 34 17 517  3,10  Cukup 
Baik 

8 Mengakomodir 
partisipasi anggota 
organisasi 

24 35 39 32 37 478  2,86  Cukup 
Baik 

9 Mengedepankan 
kepentingan 
bersama 

56 47 42 12 10 628  3,76  Baik 

10 Kepatuhan dan 
ketaatan 33 33 29 37 35 493  2,95  Cukup 

Baik 
11 Selalu sesuai 

dengan ketentuan 
yang ditetapkan 

41 28 18 24 56 475  2,84  Cukup 
Baik 

12 Kesamaan Nilai 10 11 39 59 48 377  2,26  Tidak 
Baik 

13 Persamaan 
persepsi antar 
anggota organisasi 

20 48 10 53 36 464  2,78  Cukup 
Baik 

14 Menjunjung tinggi 
nilai-nilai 
organisasi 

31 33 71 25 7 557  3,34  Cukup 
Baik 

15 Bersinergi  
 49 19 19 48 32 506  3,03  Cukup 

Baik 
Total  535 475 576 478 441 2505 3,07  Persentase (%) 21,36 18,96 22,99 19,08 17,60 100 
Standar Deviasi 0,46  2,61 3,53  
Kategori Cukup Baik Menuju Baik  
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Berdasarkan tabel 11.13 tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa variabel komitmen organisasi terdiri dari 15 pernyataan 
dengan rincian frekuensi sebagai berikut:  

Jumlah persentase item jawaban responden yang 
menjawab skala 1 sebesar 17,60%, menjawab skala 2 sebesar 
19,08%, menjawab skala 3 sebesar 22,99%, menjawab skala 4 
sebesar 18,96%, dan menjawab skala 5 sebesar 21,36%. Hal ini 
berarti bahwa data tersebut terpencar dari terkecil sampai 
terbesar dengan nilai rata-rata sebesar 3,07 dan standar deviasi 
sebesar 0,46 dengan kategori jawaban berada pada rentang 2,61 
sampai dengan 3,53 dengan kriteria Cukup Baik menuju Baik.  

Urutan nilai rata-rata jawaban untuk masing-masing 
pernyataan diurutkan berdasarkan nilai rata-rata terendah yaitu 
pada pernyataan: aspek kesamaan nilai komitmen organisasi 
dengan nilai rata-rata sebesar 2,26 dan nilai rata-rata terendah 
kedua yaitu pada pernyataan: usaha untuk mencapai tujuan 
dengan nilai rata-rata sebesar 2,37. Sedangkan pernyataan 
tertinggi adalah pada pernyataan: memberikan yang terbaik demi 
kemajuan organisasi dengan nilai rata-rata sebesar 3,76.  

 
3. Variabel Aplikasi Sistem Akuntasi (X3) 

 Hasil penelitian terhadap variabel Aplikasi Sistem 
Akuntasi (X3), dilakukan melalui hasil perhitungan terhadap 
masing-masing pernyataan pendukung variabel Aplikasi Sistem 
Akuntasi, adalah sebagai berikut:  
 

Tabel 11.14 Rekapitulasi Aplikasi Sistem Akuntansi (X3) 

Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

1 Dilaksanakan oleh 
fungsi akuntansi 
SKPKD 

53 46 30 28 10 605 3,62 Baik 

2 Menggunakan 42 61 32 29 3 611 3,66 Baik 
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Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

bukti transaksi: 
surat ketetapan 
pajak daerah 
(SKP-Daerah), 
STS dll 

3 Disertai dengan 
bukti transfer 39 36 16 15 61 478 2,86 Cukup 

Baik 
4 Pencatatan ke 

dalam jurnal 
penerimaan kas 

28 60 36 21 22 552 3,31 Cukup 
Baik 

5 Dicatat dalam 
buku besar kas 49 72 21 24 1 645 3,86 Baik 

6 Dicatat dalam 
buku besar 
pembantu 

14 75 26 25 27 525 3,14 Cukup 
Baik 

7 Dilaksanakan oleh 
fungsi akuntansi 
SKPKD 

33 39 51 37 7 555 3,32 Cukup 
Baik 

8 Menggunakan 
bukti transaksi:  42 20 77 22 6 571 3,42 Baik 

9 Disertai dengan 
bukti transfer 46 69 50 1 1 659 3,95 Baik 

10 Disertai dengan 
nota debit bank 43 28 39 37 20 538 3,22 Cukup 

Baik 
11 Pencatatan ke 

jurnal pengeluaran 
kas 

59 22 33 11 42 546 3,27 Cukup 
Baik 

12 Dicatat dalam 
buku besar kas 37 52 19 25 34 534 3,20 Cukup 

Baik 
13 Dicatat dalam 

buku besar 
pembantu 

27 85 14 14 27 572 3,43 Baik 

14 Dilaksanakan oleh 
fungsi akuntansi 
SKPKD 

23 32 88 4 20 535 3,20 Cukup 
Baik 

15 Bukti transaksi 50 33 22 37 25 547 3,28 Cukup 
Baik 

16 Pencatatan ke 
dalam jurnal 52 47 30 28 10 604 3,62 Baik 

17 Dicatat dalam 
buku besar selain 
kas 

41 62 32 29 3 610 3,65 Baik 

18 Dicatat dalam 
buku besar 
pembantu 

38 37 16 15 61 477 2,86 Cukup 
Baik 

19 Dilaksanakan oleh 28 60 37 20 22 553 3,31 Cukup 
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Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

fungsi akuntansi 
SKPKD 

Baik 

20 Bukti Memorial 48 73 21 24 1 644 3,86 Baik 
21 Koreksi kesalahan 

pembukuan 14 75 26 25 27 525 3,14 Cukup 
Baik 

22 Penyesuaian 
terhadap akun 
tertentu 

14 75 26 25 27 525 3,14 Cukup 
Baik 

23 Reklasifikasi 
belanja modal 41 22 76 22 6 571 3,42 Baik 

24 Reklasifikasi 
akibat koreksi 45 70 50 1 1 658 3,94 Baik 

25 Laporan keuangan 
terdiri dari: LRA, 
Neraca, CALK, 
Laporan Arus Kas 

42 30 38 37 20 538 3,22 Cukup 
Baik 

Total  948 1281 906 556 484 4175 3,40  Persentase (%) 22,71 30,68 21,70 13,32 11,59 100 
Standar Deviasi 0,30  3,10  3,70 
Kategori Cukup Baik Menuju Baik  
 

Berdasarkan tabel 12.14 tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa variabel aplikasi sistem akuntansi terdiri dari 25 
pernyataan dengan rincian frekuensi sebagai berikut:  

Jumlah persentase item jawaban responden yang 
menjawab skala 1 sebesar 11,59%, menjawab skala 2 sebesar 
13,32%, menjawab skala 3 sebesar 21,70%, menjawab skala 4 
sebesar 30,68%, dan menjawab skala 5 sebesar 22,71%. Hal ini 
berarti bahwa data tersebut terpencar dari terkecil sampai 
terbesar dengan nilai rata-rata sebesar 3,40 dan standar deviasi 
sebesar 0,30 dengan kategori jawaban berada pada rentang 3,10 
sampai dengan 3,70 dengan kriteria Cukup Baik menuju Baik.  

Urutan nilai rata-rata jawaban untuk masing-masing 
pernyataan diurutkan berdasarkan nilai rata-rata terendah yaitu 
pada pernyataan: bukti transfer untuk aplikasi prosedur akuntansi 
penerimaan kas dengan nilai rata-rata sebesar 2,86 dan nilai rata-
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rata terendah kedua yaitu pada pernyataan: pencatatan pada buku 
besar pembantu untuk aplikasi prosedur akuntansi aset dengan 
nilai rata-rata sebesar 2,86. Sedangkan pernyataan tertinggi 
adalah pada pernyataan: data bukti transfer aplikasi prosedur 
akuntasi pengeluaran kas dengan nilai rata-rata sebesar 3,95.  

 
4. Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 

Hasil penelitian terhadap variabel akuntabilitas laporan 
keuangan (Y), dilakukan melalui hasil perhitungan terhadap 
masing-masing pernyataan pendukung variabel akuntabilitas 
laporan keuangan, adalah sebagai berikut:  
 

Tabel 11.15 Rekapitulasi Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 

Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

1 Menyajikan 
laporan keuangan 
yang bertujuan 
umum 

48 46 48 16 9 609 3,65 Baik 

2 Laporan keuangan 
disajikan sesuai 
dengan ketentuan 
umum pelaporan 
keuangan 

26 75 36 24 6 592 3,55 Baik 

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

63 18 25 15 46 538 3,22 Cukup 
Baik 

4 Laporan keuangan 
untuk tujuan 
umum disusun dan 
disajikan dengan 
basis akrual. 

39 37 53 9 29 549 3,29 Cukup 
Baik 

5 Laporan keuangan 45 55 30 35 2 607 3,64 Baik 
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Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

memenuhi standar 
pelaporan double 
account 

6 Penyajian Laporan 
Realisasi 
Anggaran tetap 
berdasarkan basis 
kas. 

20 79 25 21 22 555 3,32 Cukup 
Baik 

7 Penyajian laporan 
realisasi anggaran 
berdasarkan 
standar pelaporan 
single account 

49 25 47 38 8 570 3,41 Baik 

8 Laporan disusun 
berdasarkan 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan 
yang berlaku. 

40 28 43 40 16 537 3,22 Cukup 
Baik 

9 Laporan disusun 
dengan 
mengakomodir 
seluruh 
kepentingan yang 
tertuang dalam 
peraturan 
pemerintah 

61 41 56 7 2 653 3,91 Baik 

10 Laporan keuangan 
memenuhi 
peranan dan 
tujuan-tujuan 
laporan keuangan 

54 40 29 24 20 585 3,50 Baik 

11 Laporan keuangan 
memenuhi 
peranan dan 
tujuan-tujuan 
laporan keuangan 

53 23 25 15 51 513 3,07 Cukup 
Baik 

12 Laporan keuangan 
mengungkapkan 
informasi secara 
tepat waktu sesuai 
dengan kebutuhan 
pengguna 

39 36 26 29 37 512 3,07 Cukup 
Baik 

13 Informasi yang 
dibutuhkan oleh 
pengguna laporan 
keuangan 

32 61 22 19 33 541 3,24 Cukup 
Baik 
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Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

ditempatkan pada 
lembar muka (on 
the face) laporan 
keuangan atau 
Catatan atas 
Laporan 
Keuangan. 

14 Informasi yang 
diberikan laporan 
sudah akuntabel 

23 47 55 19 23 529 3,17 Cukup 
Baik 

15 Informasi yang 
diberikan laporan 
sudah transparan 

62 27 29 25 24 579 3,47 Baik 

Total  654 638 549 336 328 2505 3,38  Persentase (%) 26,11 25,47 21,92 13,41 13,09 100 
Standar Deviasi 0,24  3,14 3,62 
Kategori Cukup Baik Menuju Baik  
 

Berdasarkan tabel 11.15 tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan terdiri dari 15 
pernyataan dengan rincian frekuensi sebagai berikut:  

Jumlah persentase item jawaban responden yang 
menjawab skala 1 sebesar 13,09%, menjawab skala 2 sebesar 
13,41%, menjawab skala 3 sebesar 21,92%, menjawab skala 4 
sebesar 25,47%, dan menjawab skala 5 sebesar 26,11%. Hal ini 
berarti bahwa data tersebut terpencar dari terkecil sampai 
terbesar dengan nilai rata-rata sebesar 3,38 dan standar deviasi 
sebesar 0,24 dengan kategori jawaban berada pada rentang 3,14 
sampai dengan 3,62 dengan kriteria Cukup Baik menuju Baik.  

Urutan nilai rata-rata jawaban untuk masing-masing 
pernyataan diurutkan berdasarkan nilai rata-rata terendah yaitu 
pada pernyataan: laporan keuangan memenuhi peranan dan 
tujuan-tujuan laporan keuangan dengan nilai rata-rata sebesar 
3,07 dan nilai rata-rata terendah kedua yaitu pada pernyataan: 
laporan keuangan mengungkapkan informasi secara tepat waktu 
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sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan nilai rata-rata sebesar 
3,07. Sedangkan pernyataan tertinggi adalah pada pernyataan: 
laporan disusun dengan mengakomodir seluruh kepentingan yang 
tertuang dalam peraturan pemerintah dengan nilai rata-rata 
sebesar 3,91.  
  

5. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Z) 
Hasil penelitian terhadap variabel kualitas laporan 

keuangan (z), dilakukan melalui hasil perhitungan terhadap 
masing-masing pernyataan pendukung variabel kualitas laporan 
keuangan, adalah sebagai berikut:  
 

Tabel 11.16 Rekapitulasi Kualitas Laporan Keuangan (Y) 

Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

1 Memiliki manfaat 
umpan balik 53 39 30 24 21 580 3,47 Baik 

2 Mendukung dalam 
pengambilan 
keputusan 

52 24 26 15 50 514 3,08 Cukup 
Baik 

3 Memiliki manfaat 
prediktif 2 37 67 51 10 471 2,82 Cukup 

Baik 
4 Tepat waktu. 25 60 32 40 10 551 3,30 Cukup 

Baik 
5 Lengkap 20 48 59 27 13 536 3,21 Cukup 

Baik 
6 Penyajian jujur 52 28 42 35 10 578 3,46 Baik 
7 Format sesuai 35 47 62 18 5 590 3,53 Baik 
8 Dapat diverifikasi 12 77 51 24 3 572 3,43 Baik 
9 Dapat diandalkan 47 20 41 46 13 543 3,25 Cukup 

Baik 
10 Netralitas 32 38 61 25 11 556 3,33 Cukup 

Baik 
11 Memiliki nilai 

integritas yang tinggi 34 58 45 26 4 593 3,55 Baik 

12 Dapat dibandingkan 
dengan laporan 
keuangan periode 
sebelumnya atau 
laporan keuangan 

15 80 30 31 11 558 3,34 Cukup 
Baik 
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Pernyataan Frekuensi TS Rata-
rata Kategori 5 4 3 2 1 

entitas pelaporan lain 
pada umumnya. 

13 Informasi yang 
disajikan dapat 
dipahami oleh 
pengguna laporan 
keuangan 

41 27 59 34 6 564 3,38 Cukup 
Baik 

14 Dinyatakan dalam 
bentuk juga istilah 
yang disesuaikan 
dengan pemahaman 
para pengguna 

28 30 60 29 20 518 3,10 Cukup 
Baik 

15 Laporan keuangan 
mengakomodir 
segala kebutuhan 
pengguna 

47 55 45 16 4 626 3,75 Baik 

Total  495 668 710 441 191 2505 3,33 Persentase (%) 19,76 26,67 28,34 17,60 7,62 100 
Standar Deviasi 0,23 3,10 3,56 
Kategori Cukup Baik Menuju Baik 
 

Berdasarkan tabel 11.16 tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan terdiri dari 15 
pernyataan dengan rincian frekuensi sebagai berikut:  

Jumlah persentase item jawaban responden yang 
menjawab skala 1 sebesar 7,62%, menjawab skala 2 sebesar 
17,60%, menjawab skala 3 sebesar 28,34%, menjawab skala 4 
sebesar 26,67%, dan menjawab skala 5 sebesar 19,76%. Hal ini 
berarti bahwa data tersebut terpencar dari terkecil sampai 
terbesar dengan nilai rata-rata sebesar 3,33 dan standar deviasi 
sebesar 0,23 dengan kategori jawaban berada pada rentang 3,10 
sampai dengan 3,56 dengan kriteria Cukup Baik menuju Baik.  

Urutan nilai rata-rata jawaban untuk masing-masing 
pernyataan diurutkan berdasarkan nilai rata-rata terendah yaitu 
pada pernyataan: kualitas laporan keuangan memiliki manfaat 
prediktif dengan nilai rata-rata sebesar 2,82 dan nilai rata-rata 
terendah kedua yaitu pada pernyataan: kualitas laporan keuangan 
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mendukung dalam pengambilan keputusan dengan nilai rata-rata 
sebesar 3,08. Sedangkan pernyataan tertinggi adalah pada 
pernyataan: laporan keuangan mengakomodir segala kebutuhan 
pengguna dengan nilai rata-rata sebesar 3,75. 

 
6. Statistik Deskriptif Skor Rata-rata Variabel 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 
makna hasil perhitungan statistik deskriptif di atas, selanjutnya 
dibandingkan dengan tabel kriteria penafsiran kondisi variabel 
penelitian pada masing-masing variabel yang diteliti.  

Berdasarkan hasil perhitungan deskriptif dibandingkan 
dengan kriteria penafsiran di atas maka diperoleh hasil sebagai 
berikut  
 

Tabel 11.17 Kriteria Ketercapaian Skor Tiap Variabel 

Variabel Rata-
rata 

Standard 
Deviasi Rentang Kriteria 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Pengendalian 
Internal (X1) 

3,37 0,30 3,07 3,67 Cukup Baik 
Menuju Baik 

Komitmen 
Organisasi 
(X2) 

3,07 0,46 2,61 3,53 Cukup Baik 
Menuju Baik 

Aplikasi 
Sistem 
Akuntasi (X3) 

3,40 0,30 3,10 3,70 Cukup Baik 
Menuju Baik 

Akuntabilitas 
Laporan 
Keuangan (Y) 

3,38 0,24 3,14 3,62 Cukup Baik 
Menuju Baik 

Kualitas 
Laporan 
Keuangan (Z) 

3,33 0,23 3,10 3,56 Cukup Baik 
Menuju Baik 

Sumber: Hasil pengolahan data (2019) 
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11.4.2. Hasil Verifikatif 
Analisis Jalur digunakan untuk mengetahui apakah data 

mendukung teori, yang secara apriori dihipotesiskan, yang 
mencakup kaitan struktural antar variabel terukur. Analisis Jalur 
atau yang lebih dikenal luas sebagai Path Analysis merupakan 
suatu metode pendekomposisian korelasi kedalam bagian-bagian 
yang berbeda untuk menginterpretasikan suatu pengaruh (effect). 
Dalam analisis jalur yang distandarkan korelasi dapat dipecah 
kedalam komponen-komponen struktural (kausal) dan 
nonstruktural (non kausal) didasarkan teori yang dinyatakan 
dalam diagram jalur.  

1. Koefisien Korelasi 
Perhitungan koefisien korelasi menggunakan analisis 

korelasi Pearson Product Moment, dilakukan guna mengetahui 
seberapa kuat hubungan antara beberapa variabel independen 
yang diteliti. Perhitungan koefisien korelasi menggunakan 
program SPSS, dengan hasil seperti yang tertera pada tabel 
berikut ini  
 

Tabel 11.18 Koefisien Korelasi Antar Variabel 

Correlations 

 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Pengendalian 
Internal (X1) 

Komitmen 
Organisasi 

(X2) 

Aplikasi 
Sistem 

Akuntasi 
(X3) 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Pengendalian 
Internal (X1) 

Pearson 
Correlation 1 ,229** ,277** 

Sig. (2-tailed)  ,003 ,000 
N 167 167 167 

Komitmen 
Organisasi 
(X2) 

Pearson 
Correlation ,229** 1 ,304** 

Sig. (2-tailed) ,003  ,000 
N 167 167 167 

Aplikasi Pearson ,277** ,304** 1 
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Correlations 

 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Pengendalian 
Internal (X1) 

Komitmen 
Organisasi 

(X2) 

Aplikasi 
Sistem 

Akuntasi 
(X3) 

Sistem 
Akuntasi 
(X3) 

Correlation 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 167 167 167 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber: Data Hasil pengolahan melalui software SPSS V.24 
 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka hubungan yang 
positif antara variabel bebas dalam penelitian. Untuk jelasnya 
besaran koefisien. Dapat dilihat pada gambar 12.1. sebagai 
berikut:  

 

 
 
Gambar 12.1 Hubungan antara Variabel Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Aplikasi Sistem 

Akuntasi 
 

Adapun kriteria keeratan hubungan antara variabel 
mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Sevilla, et al. 
(2007: 280), yang menyatakan bahwa “high or low correlation, 
dependens generally on the nature of variables being studied. 
You may, how ever the following categorization which most 

0,277 

0,229 

0,304 

(X1) 

(X2) 

(X3) 
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specialists in statistics usually agree with”. Secara rinci keeratan 
kriteria korelasi adalah sebagai berikut:  

Untuk menafsirkan angka-angka yang diperoleh dari 
tabel di atas, digunakan kriteria sebagai berikut:  
 
Tabel 12.19 Kriteria Penafsiran Tingkat Hubungan Antarvariabel 

Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 
0,00–0,199 Sangat rendah 
0,20–0,399 Rendah 
0,40–0,599 Sedang 
0,60–0,799 Kuat 
0,80–1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2009: 257) 
 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa:  

a. Hubungan antara variabel Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal (X1) dengan Komitmen Organisasi 
(X2) didapat nilai sebesar 0,229 Sehingga apabila 
dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r 
(korelasi), mempunyai tingkat hubungan yang Rendah 
dan searah karena nilainya positif. Pernyataan di atas 
dapat diartikan apabila Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal (X1) naik sebesar satu satuan, 
maka diikuti dengan kenaikan besaran Komitmen 
Organisasi (X2) sebesar 0,229 satuan.  

b. Hubungan antara variabel Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal (X1) dengan Aplikasi Sistem 
Akuntasi (X3) didapat nilai sebesar 0,277. Sehingga 
apabila dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r, 
mempunyai tingkat hubungan yang Rendah dan searah 
karena nilainya positif. Pernyataan di atas dapat diartikan 
apabila Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal 
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(X1) naik sebesar satu satuan, maka di ikuti oleh 
kenaikan Aplikasi Sistem Akuntasi (X3) sebesar 0,277 
satuan. 

c. Hubungan antara variabel Komitmen Organisasi (X2) 
dengan Aplikasi Sistem Akuntasi (X3) didapat nilai 
sebesar 0,304 Sehingga apabila dikonsultasikan dengan 
tabel interpretasi nilai r (korelasi), mempunyai tingkat 
hubungan yang Rendah dan searah karena nilainya 
positif. Pernyataan di atas dapat diartikan apabila besaran 
Komitmen Organisasi (X2) naik sebesar satu satuan, 
maka akan diikuti oleh kenaikan besaran Aplikasi Sistem 
Akuntasi (X3) sebesar 0,304 satuan. 
 

2. Koefisien Jalur. 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS versi 24 diperoleh besaran koefisien jalur seperti 
yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:  
 

Tabel 12.20 Nilai Koefisien Jalur 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

1 (Constant) -2,146 2,366  -,907 ,366 
Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal 
(X1) 

,220 ,021 ,452 10,487 ,000 

Komitmen Organisasi 
(X2) ,517 ,044 ,511 11,770 ,000 

Aplikasi Sistem 
Akuntasi (X3) ,142 ,031 ,205 4,659 ,000 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 
Sumber: Data Hasil pengolahan melalui software SPSS V.24 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh besaran koefisien 
jalur bahwa variabel Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal (X1) mempunyai koefisien jalur sebesar 0,452 terhadap 
variabel akuntabilitas laporan keuangan (Y), Variabel komitmen 
organisasi (X2) mempunyai koefisien jalur sebesar 0,511 
terhadap variabel akuntabilitas laporan keuangan (Y), dan 
Variabel aplikasi sistem akuntansi (X3) mempunyai koefisien 
jalur sebesar 0,205 terhadap variabel akuntabilitas laporan 
keuangan (Y). 
 

3. Pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 
terikat (Y) 
Hasil analisis jalur variabel Efektivitas Pelaksanaan 

Pengendalian Internal (X1), komitmen organisasi (X2), aplikasi 
sistem akuntasi (X3) terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
(Y), dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:  
  

 
 

Gambar 12.2 Pengaruh Variabel Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Aplikasi Sistem 

Akuntasi terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 
 

0,205  0,304 

 0,277 

  ε1 = 0,272 

 0,229 
0,452 

0,511 

(X1) 

(X2) 

(X3) 

(Y) 
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Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka diperoleh 
persamaan jalur sebagai berikut; 
 

 
 
Di mana:  
Y =  Akuntabilitas Laporan Keuangan  
X1 =  Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal  
X2 =  Komitmen Organisasi 
X3 =  Aplikasi Sistem Akuntasi  

Besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas 
terhadap variabel terikat baik pengaruh langsung (direct effect) 
maupun pengaruh tidak langsung (indirect effect) dapat di lihat 
pada tabel berikut ini:  
 

Tabel 11.21 Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung 
Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat  

Variabel 
Pengaruh 
langsung 

ke (Y) 

Pengaruh tidak 
langsung 

Total 
pengaruh 

tidak 
langsung 

Total 
pengaruh X1 X2 X3 

X1 20,43%  5,29% 2,57% 7,86% 28,29% 
X2 26,11% 5,29%  3,18% 8,47% 34,58% 
X3 4,20% 2,57% 3,18%  5,75% 9,90% 

Total pengaruh 72,82% 
Sumber: Hasil perhitungan (2019) 
 

Berdasarkan tabel 11.21 di atas, terlihat bahwa variabel 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal (X1) berpengaruh 
langsung terhadap akuntabilitas laporan keuangan sebesar 
20,43%, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui 
hubungannya dengan komitmen organisasi (X2) sebesar 5,29%, 

Y = 0,452 X1 + 0,511X2 + 0,205X3 + 0,272Є1 
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dan pengaruh tidak langsung melalui aplikasi sistem akuntasi 
(X3) sebesar 2,57%. Sehingga total pengaruh Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan adalah sebesar 28,29%.  

Variabel komitmen organisasi (X2) berpengaruh 
langsung terhadap akuntabilitas laporan keuangan sebesar 
26,11%, pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal (X1) sebesar 
5,29% dan pengaruh tidak langsung melalui variabel aplikasi 
sistem akuntasi (X3) sebesar 3,18%. Sehingga total pengaruh 
Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 
sebesar 34,59%.  

Variabel aplikasi sistem akuntasi (X3) berpengaruh 
langsung terhadap akuntabilitas laporan keuangan sebesar 4,20%, 
sedangkan pengaruh tidak langsung melalui hubungannya 
dengan Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal (X1) 
sebesar 2,57% dan pengaruh tidak langsung melalui komitmen 
organisasi (X2) sebesar 3,18%. Sehingga total pengaruh aplikasi 
sistem akuntasi terhadap akuntabilitas laporan keuangan sebesar 
9,95%.  

Hasil perhitungan Koefisien determinasi (R2) yang 
dinyatakan dalam persentase mengambarkan besarnya kontribusi 
semua variabel bebas yaitu Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal (X1), komitmen organisasi (X2) dan aplikasi sistem 
akuntasi (X3) dalam menentukan variasi akuntabilitas laporan 
keuangan (Y) adalah sebesar 72,8%. Sedangkan faktor lain yang 
tidak diteliti dan turut mempengaruhi Akuntabilitas Laporan 
Keuangan ditunjukkan oleh nilai PyЄ1 = 0,272 atau sebesar 
27,2%. 
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4. Pengaruh variabel bebas (Y) terhadap variabel 
terikat (Z) 
 Hasil analisis jalur variabel akuntabilitas laporan 

keuangan terhadap kualitas laporan keuangan, dapat dijelas pada 
gambar di bawah ini:  
 

 
 
Gambar 12.3 Pengaruh Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
 

 Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka diperoleh 
persamaan jalur sebagai berikut; 

 

 
 
Di mana:  
Y =  Akuntabilitas Laporan Keuangan  
Z =  Kualitas Laporan Keuangan 
 
11.5. Uji Hipotesis dan Uji Kelayakan Model 
11.5.1. Uji Hipotesis 

Berdasarkan pengolahan data, kita melihat bahwa 
terdapat dua substruktur sehingga pembahasan interpretasi hasil 
harus dilakukan bertahap berdasarkan subtruktur tersebut. 
Berikut penjelasan dari masing-masing substruktur:  

Kualitas Laporan 
Keuangan Keuangan (Z) 

R2 0,767 

0,876 Akuntabilitas Laporan 
Keuangan (Y) 

  ε2  0,233 

Z = 0,876Y + Є2 
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1. Pengujian Koefisien Jalur Substruktur 1 
Berdasarkan pengolahan data subtruktur 1 (persamaan1) 

dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  
a. Uji Parsial Variabel Efektivitas Pelaksanaan 

Pengendalian Internal (X1) terhadap Akuntabilitas 
Laporan Keuangan (Y)  

Pengaruh parsial variabel Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal (X1) terhadap Akuntabilitas 
Laporan Keuangan (Y) perlu dilakukan pengujian 
statistik, maka mengujinya menggunakan hipotesis 
statistik sebagai berikut:  
Ho :  ρYx1 = 0 Tidak terdapat pengaruh 

Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal (X1) 
terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan (Y) 

H1 :  ρYx1 ≠ 0 Terdapat pengaruh Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian 
Internal (X1) terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan 
(Y) 

 
Tabel 11.22 Pengujian Parsial Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan 

Pengendalian Internal (X1) terhadap Akuntabilitas Laporan 
Keuangan (Y) 

Struktural Koefisien 
jalur 

t -
hitung 

t- 
tabel P-value Kesimpulan 

     0,452 10,487 1,98 0,000 

H0 di tolak 
terdapat pengaruh 

positif dan 
signifikan antara X1 

terhadap Y 
Sumber: Data diolah (2019) 



 

176 

Untuk koefisien jalur X1 = 0,452, diperoleh nilai thitung 
sebesar 10,487 dengan mengambil taraf signifikansi α 
sebesar 5%, maka nilai ttabel = 1.98, sehingga dikarenakan 
thitung = 10,487 lebih besar dari t tabel = 1,98, maka H0 
ditolak atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang 
signifikan antara Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal (X1) terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
(Y).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal (X1) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan. Artinya Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian Internal (X1) memberikan 
kontribusi terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
sebesar 0,452. Dengan demikian semakin baik 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal (X1) maka 
akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.  

b. Uji Parsial Pengaruh Komitmen Organisasi (X2) 
terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y)  

Pengaruh parsial variabel Komitmen Organisasi (X2) 
terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) perlu 
dilakukan pengujian, maka untuk mengujinya akan 
menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut:  
Ho :  ρYx2 = 0 Tidak terdapat pengaruh 

komitmen organisasi (X2) 
terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan (Y) 

H1 :  ρYx2 ≠ 0 Terdapat pengaruh komitmen 
organisasi (X2) terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan 
(Y) 
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Tabel 11.23 Pengujian Parsial Komitmen Organisasi (X2) terhadap 
Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 

Struktural Koefisien 
Jalur t-hitung t-tabel P-value Kesimpulan 

     0,511 11,770 1,98 0,000 

Ho ditolak. 
Terdapat pengaruh 

positif dan 
signifikan antara 
X2 terhadap Y 

Sumber: Data diolah 
 

Untuk koefisien jalur X2 = 0,511 diperoleh nilai thitung 
sebesar 11,770 dengan mengambil taraf signifikansi α 
sebesar 5%, maka nilai ttabel = 1,98. Dikarenakan t hitung = 
11,770 lebih besar dari ttabel = 1,98, maka H0 ditolak atau 
dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan 
antara komitmen organisasi (X2) terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan (Y). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa komitmen organisasi (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan. Artinya komitmen organisasi (X2) 
memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan sebesar 0,511. Dengan demikian semakin baik 
komitmen organisasi (X2) maka akan meningkatkan 
akuntabilitas laporan keuangan. 

c. Uji Parsial Pengaruh Aplikasi Sistem Akuntasi (X3) 
terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y)  

Pengaruh parsial variabel aplikasi sistem akuntasi 
(X3) terhadap akuntabilitas laporan keuangan (Y) perlu 
dilakukan pengujian statistik, maka untuk mengujinya 
akan menggunakan hipotesis statistik sebagai berikut:  
Ho :  ρYx2 = 0 Tidak terdapat pengaruh 

aplikasi sistem akuntansi (X3) 
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terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan (Y) 

H1 :  ρYx2 ≠ 0 Terdapat pengaruh aplikasi sistem 
akuntansi (X3) terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan (Y) 

 
Tabel 11.24 Pengaruh Parsial Variabel Aplikasi Sistem Akuntasi 

(X3) terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 

Struktural Koefisien 
jalur t-hitung t- tabel P-value Kesimpulan 

     0,205 4,659 1,98 0,000 

H0 ditolak, 
Terdapat 

pengaruh positif 
dan signifikan 

antara X3 
terhadap Y 

Sumber: Data diolah 
 

Untuk koefisien jalur X3 = 0,205, diperoleh nilai thitung 
sebesar 4,659 dengan mengambil taraf signifikansi α 
sebesar 5%, maka nilai ttabel = 1,98. Dikarenakan thitung = 
4,659 lebih besar dari ttabel = 1,98, maka H0 ditolak atau 
dengan kata lain terdapat pengaruh yang signifikan 
antara aplikasi sistem akuntasi (X3) terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan (Y). 

d. Uji Simultan Variabel Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal (X1), Komitmen Organisasi 
(X2), dan Aplikasi Sistem Akuntasi (X3) terhadap 
Variabel Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 

Pengaruh bersamaan variabel-variabel Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian Internal, komitmen organisasi 
dan aplikasi sistem akuntasi terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan menggunakan hipotesis statistik 
sebagai berikut:  
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Ho :  ρYx1= 
ρYx2 
= 
ρYx3 

= 0 Tidak terdapat pengaruh 
Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal (X1), 
komitmen organisasi (X2), dan 
aplikasi sistem akuntansi (X3) 
terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan (Y). 

H1 :  ρYx1≠ 
ρYx2 
≠ 
ρYx3 

≠ 0 Terdapat pengaruh Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian Inter-
nal (X1), komitmen organisasi 
(X2), dan aplikasi sistem akun-
tansi (X3) terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan (Y). 

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang kuat 
secara simultan/bersamaan antara pengaruh, maka dapat 
dilihat dari hasil uji F sebagai berikut. 

 
Tabel 11.25 Uji Simultan Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal (X1), Komitmen Organisasi (X2), dan 

Aplikasi Sistem Akuntasi (X3) terhadap Akuntabilitas Laporan 
Keuangan (Y) 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3891,124 3 1297,041 145,363 ,000b 
Residual 1454,412 163 8,923   
Total 5345,536 166    

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 
b. Predictors: (Constant), Aplikasi Sistem Akuntasi (X3), Efektivitas Pelaksanaan 

Pengendalian Internal (X1), Komitmen Organisasi (X2) 
Sumber: Data Hasil pengolahan melalui software SPSS V.24 
 

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai F hitung 
sebesar 145,363 di mana kriteria penolakan H0 jika Fhitung 
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lebih besar daripada Ftabel atau F0 > Ftabel, dengan derajat 
bebas v1=3 dan v2 = 167-3-1 dan tingkat kepercayaan 
95%, maka dari tabel distribusi F didapat nilai Ftabel = 
2,36. Karena 145,363 lebih besar dari 2,36, maka H0 
ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan secara linear antara Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan 
Aplikasi Sistem Akuntasi terhadap Akuntabilitas 
Laporan Keuangan atau dapat diartikan bahwa terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan 
(bersama-sama) antara Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan 
Aplikasi Sistem Akuntasi terhadap Akuntabilitas 
Laporan Keuangan. 

 
2. Pengujian Koefisien Jalur Sub-Struktur 2 

Pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap 
kualitas laporan keuangan menggunakan hipotesis statistik 
sebagai berikut:  
Ho :  ρzy = 0 Tidak terdapat pengaruh akuntabilitas 

laporan keuangan (Y) terhadap kualitas 
laporan keuangan (Z) 

H1 :  ρzy ≠ 0 Terdapat pengaruh akuntabilitas laporan 
keuangan (Y) terhadap kualitas laporan 
keuangan (Z) 

Untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang kuat 
secara simultan/bersamaan antara pengaruh akuntabilitas laporan 
keuangan terhadap kualitas laporan keuangan, maka dapat dilihat 
dari hasil uji F sebagai berikut. 
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Tabel 11.26 Uji Simultan Variabel Akuntabilitas Laporan 
Keuangan (Y) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Z) 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 4464,006 1 4464,006 541,647 ,000b 
Residual 1359,854 165 8,242   
Total 5823,860 166    

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Z) 
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 

Sumber: Data Hasil pengolahan melalui software SPSS V.24 
 

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 
541,647 di mana kriteria penolakan H0 jika Fhitung lebih besar 
daripada Ftabel atau F0 > Ftabel, dengan derajat bebas v1=3 dan v2 = 
167-1-1 dan tingkat kepercayaan 95%, maka dari tabel distribusi 
F didapat nilai Ftabel = 2,36. Karena 541,647 lebih besar dari 2,36, 
maka H0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan secara linear antara akuntabilitas laporan keuangan 
terhadap kualitas laporan keuangan atau dapat diartikan bahwa 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan 
akuntabilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan 
keuangan. 

 
11.5.2.  Uji Kelayakan Model  

Hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa model 
penelitian telah memenuhi kriteria the goodness of an 
econometric model atau karakteristik yang dapat diharapkan dan 
dijabarkan sebagai berikut:  

1. Theoretical plausibility: Model penelitian ini 
memperlihatkan bahwa hasil uji sesuai dengan 
ekspektasinya dan teori manajemen strategis yang 
menjadi dasar pemikiran dengan Efektivitas Pelaksanaan 
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Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan 
Aplikasi Sistem Akuntasi terhadap Akuntabilitas 
Laporan Keuangan implikasinya pada Kualitas Laporan 
Keuangan. 

 
Tabel 11.27 Hasil Uji Kesesuaian Teori 

Hubungan Antar Variabel Pra 
estimasi 

Pasca 
estimasi Kesesuaian 

Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal, 
Komitmen Organisasi dan 
Aplikasi Sistem Akuntasi 
terhadap Akuntabilitas Laporan 
Keuangan  

+ + Sesuai 

Akuntabilitas Laporan 
Keuangan terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan 

+ + Sesuai 

 
2. Accuracy of the estimates of the parameters. Model 

penelitian ini menghasilkan estimator koefisien jalur 
yang akurat atau tidak bias dan signifikan. Asumsi 
analisis terpenuhi dan probabilitas kesalahan statistik dari 
model sangat rendah (p-value =0,000). 

3. Explanatory ability. Model penelitian ini memiliki 
kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan hubungan 
antar fenomena variabel manajemen yang dikaji. 
Standard Error (SE) lebih kecil daripada ½ kali nilai 
mutlak koefisien jalurnya (SE < ½ρ) 
SE Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal = 

0,021 < ½ 
(0,452) 

SE Komitmen Organisasi = 0,044 < ½ 
(0,511) 

SE Aplikasi Sistem Akuntasi = 0,031 < ½ 
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(0,205) 
SE Akuntabilitas Laporan Keuangan = 0,039 < ½ 

(0,876) 
4. Forecasting Ability. Model penelitian ini memiliki 

kemampuan prediksi yang tinggi atas perilaku variabel 
terikat sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya koefisien 
determinasi model yang mendekati atau melebihi 50% 
dengan perincian sebagai berikut:  
a. Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal, 

Komitmen Organisasi dan Aplikasi Sistem Akuntasi 
terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan sebesar 
72,8%. 

b. Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan sebesar 76,7%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang 
disusun telah memenuhi kriteria kelayakan model (the goodness 
of an econometric) yang dilandasi perspektif teori yang kuat, 
sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan 
ilmu dan bagi kebijakan atau pemecahan masalah 
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BAB XII 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN WINNA ROSWINNA 

 
 

 
 

Pembahasan tentang hasil yang diperoleh, berupa penjelasan 
teoretis, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. 
Di samping itu, sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan 
dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis (IdeBeasiswa). 

 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis 

verifikatif dari pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal (X1), Komitmen Organisasi (X2), dan Aplikasi Sistem 
Akuntansi (X3) terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Y) 
yang berimplikasi pada Kualitas Laporan Keuangan (Z) maka 
selanjutnya peneliti perlu melakukan pembahasan lebih jauh 
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tentang kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan variabel-
variabel tersebut di atas dan yang berguna untuk meningkatkan 
kualitas laporan keuangan. Pembahasan ini juga akan 
menjelaskan secara komprehensif mengenai hubungan di antara 
variabel bebas dan besaran koefisien jalur dari variabel bebas 
terhadap variabel terikat serta besaran pengaruh secara langsung 
maupun tidak langsung dari masing variabel tersebut. 

 
12.1. Pembahasan Deskriptif 

Berdasarkan pada hasil observasi ke lapangan dan 
berdasarkan hasil olah kuesioner, wawancara dengan berbagai 
pihak yang relevan dengan topik penelitian ini serta kajian 
keterkaitannya dengan teori-teori yang berlaku dan fenomena-
fenomena yang terjadi di lapangan maka perlu adanya 
pembahasan analisis deskriptif, tabel di bawah ini menunjukkan 
nilai rata-rata dan standar deviasi serta kriteria jawaban 
responden, di mana kriteria jawaban responden berada pada 
kriteria kurang baik sampai dengan sangat tinggi untuk lebih 
jelasnya dapat kita lihat sebagai berikut:  

 
Tabel 12.1 Nilai Rata-Rata, Standar Deviasi, Rentang Nilai dan 

Kriteria Jawaban Responden 

Variabel Rata-
rata 

Standard 
Deviasi Rentang Kriteria 

Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal (X1) 

3,37 0,30 3,07 3,67 Cukup Baik 
Menuju Baik 

Komitmen Organisasi (X2) 3,07 0,46 2,61 3,53 Cukup Baik 
Menuju Baik 

Aplikasi Sistem Akuntasi 
(X3) 

3,40 0,30 3,10 3,70 Cukup Baik 
Menuju Baik 

Akuntabilitas Laporan 
Keuangan (Y) 3,38 0,24 3,14 3,62 Cukup Baik 

Menuju Baik 
Kualitas Laporan Keuangan 
(Z) 3,33 0,23 3,10 3,56 Cukup Baik 

Menuju Baik 
Sumber: Hasil pengolahan data (2019) 



 

186 

1. Pembahasan Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal merupakan 

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. Pengendalian internal diukur dengan lima 
dimensi pengukuran, yakni: (1) lingkungan pengendalian, dengan 
indikator-indikator: Integritas dan nilai-nilai etis, komitmen pada 
kompetensi; partisipasi dewan komite audit; filosofi dan gaya 
operasi manajemen; struktur organisasi; dan kebijakan dan praktik 
sumber daya manusia; (2) efektivitas penilaian risiko, dengan 
indikator-indikator: mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi risiko; menilai signifikansi risiko dan kemungkinan 
terjadinya; menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola 
risiko; (3) efektivitas aktivitas pengendalian, dengan indikator-
indikator: pemisahan tugas yang memadai; otorisasi yang tepat atas 
transaksi dan aktivitas; dokumen dan catatan yang memadai; 
pengendalian fisik atas aset dan catatan; pemeriksaan independen 
atas kinerja; (4) efektivitas pelaksanaan informasi dan Komunikasi, 
dengan indikator-indikator: keterjadian; kelengkapan; keakuratan; 
posting dan pengikhtisaran; klasifikasi, dan penetapan waktu; (4) 
efektivitas pelaksanaan pemantauan, dengan indikator-indikator: 
pemantauan berkelanjutan; evaluasi terpisah; tindak lanjut 
rekomendasi hasil audit. 

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif diperoleh nilai 
rata-rata sebesar 3,37 dengan standar deviasi 0,30 dinyatakan 
termasuk kategori cukup baik menuju baik, hal ini 
mengindikasikan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
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Internal pada SKPD di Bandung Raya sudah cukup baik 
mengarah baik. Beberapa indikator yang masih memiliki nilai 
rata-rata terendah yakni aspek klasifikasi dalam pelaksanaan 
pengendalian internal serta aspek pemeriksaan independen atas 
kinerja pelaksanaan pengendalian internal. Kondisi ini dapat 
interpretasikan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal di SKPD Bandung Raya, terutama kaitannya dengan 
aspek klasifikasi dalam pelaksanaan pengendalian internal serta 
aspek pemeriksaan independen atas kinerja pelaksanaan 
pengendalian internal belum berjalan secara efektif, hal ini akan 
berdampak pada kurang optimalnya pencapaian hasil kerja 
pengendalian internal.  

Namun demikian terdapat beberapa indikator yang 
menunjukkan pelaksanaan pengendalian internal yang sudah 
cukup kuat mengarah ke kuat, antara lain indikator menentukan 
tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko dalam 
pelaksanaan pengendalian internal. Berdasarkan indikator 
tersebut maka pengelolaan risiko dalam pengendalian internal 
sudah baik, hal ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan 
yang baik di SKPD Bandung Raya.  

  
2. Pembahasan Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi dalam penelitian ini adalah rasa 
identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), 
keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi 
kepentingan organisasi), dan loyalitas (keinginan untuk tetap 
menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan 
oleh seorang pegawai terhadap organisasinya. Komitmen 
organisasi diukur dengan tiga dimensi, yaitu: (a) komitmen 
afektif (affective commitment), yang diukur dengan indikator: 
sikap kerja, dan usaha mencapai tujuan; (b) komitmen kontinuen 
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(continuence commitment), yang diukur dengan indikator: 
tanggung jawab, dan keterlibatan; (c) Komitmen normatif 
(normative commitment), yang diukur dengan indikator: 
kepatuhan dan ketaatan, serta kesamaan nilai. 

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif diperoleh nilai 
rata-rata sebesar 3,07 dengan standar deviasi 0,46 dinyatakan 
termasuk kategori cukup baik menuju baik, hal ini 
mengindikasikan bahwa komitmen organisasi pada SKPD di 
Bandung Raya sudah cukup baik mengarah baik. Beberapa 
indikator yang masih memiliki nilai rata-rata terendah adalah 
bahwa belum menghasilkan kesamaan nilai serta usaha mencapai 
tujuan dalam memperkuat komitmen organisasi. Kondisi ini 
dapat interpretasikan bahwa komitmen organisasi di SKPD 
Bandung Raya, terutama kesamaan nilai dalam aspek komitmen 
afektif dan komitmen normatif nya masih lemah. Jika hal ini 
tidak diatasi secara cepat akan berakibat pada masalah 
akuntabilitas laporan keuangan di SKPD Bandung Raya. Namun 
demikian dalam masalah komitmen pegawai pada organisasi 
dalam aspek memberikan yang terbaik demi kemajuan organisasi 
sebagai bentuk perwujudan komitmen afektif serta senantiasa 
mengedepankan kepentingan bersama sebagai wujud komitmen 
kontinuen pada SKPD di Bandung Raya sudah baik.  
 

3. Pembahasan Aplikasi Sistem Akuntansi 
Sistem akuntansi adalah organisasi dari formulir-

formulir, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terkoordinir 
untuk mempermudah mengelola perusahaan dengan menentukan 
informasi dasar tertentu yang ditentukan. 

Penyusunan sistem akuntansi mempunyai tujuan utama 
sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan kualitas informasi. 
Informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya 
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(akurat). Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat 
dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan secara 
lengkap; (2) untuk meningkatkan kualitas internal cek atau 
sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian yang diperlukan 
untuk mengamankan kekayaan perusahaan. Ini berarti bahwa 
sistem akuntansi yang disusun harus juga mengandung kegiatan 
sistem pengendalian intern (internal check), dan (3) untuk 
menekan biaya-biaya tata usaha. Biaya tata usaha untuk sistem 
akuntansi harus seefisien mungkin dan harus jauh lebih murah 
dari manfaat yang akan diperoleh dari penyusunan sistem 
akuntansi. 

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif diperoleh nilai 
rata-rata sebesar 3,40 dengan standar deviasi 0,30 dinyatakan 
termasuk kategori cukup baik menuju baik, hal ini 
mengindikasikan bahwa aplikasi sistem akuntasi pada SKPD di 
Bandung Raya sudah cukup baik mengarah baik. Beberapa 
indikator yang masih memiliki nilai rata-rata terendah adalah 
bahwa belum optimalnya penyediaan bukti-bukti kuitansi pada 
pos penerimaan kas, dan pencatatan dalam buku besar pembantu. 
Kondisi ini dapat interpretasikan bahwa aplikasi sistem informasi 
akuntansi di SKPD Bandung Raya, terutama dalam aspek 
penerimaan kas dan prosedur pembukuan belum optimal. Jika hal 
ini tidak diatasi secara segera akan berakibat pada permasalahan 
akuntabilitas laporan keuangan di SKPD Bandung Raya. Namun 
demikian dalam masalah aplikasi sistem akuntansi dalam aspek 
kelengkapan bukti kuitansi pada pos pengeluaran kas pada SKPD 
di Bandung Raya sudah baik.  
 

4. Pembahasan Akuntabilitas Laporan Keuangan 
Kepemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam 
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pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Alasan pemerintah 
harus melakukan tata kelola pemerintahan yang baik adalah 
adanya tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada 
pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik 
adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan 
pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi”. 
Selain itu alasan lain nya adalah adanya penyimpangan dalam 
penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran 
warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru 
untuk mengawasi jalanya pemerintahan agar tidak melenceng 
dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi 
negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan 
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 
negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan 
mempraktikkan good governance”. 

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik 
atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas meliputi 
pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai 
lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai 
pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas keuangan 
yang dilakukan. Partisipatif adalah setiap warga negara 
mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara 
langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang 
mewakili kepentingannya. 

 Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan 
merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan 
dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 
pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, 
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 
menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk 
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pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah 
selama suatu periode. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek 
yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi 
keuangan. Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam 
penyampaian informasi. Laporan keuangan pada dasarnya 
merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang 
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas 
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Di 
Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh 
pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan 
Realisasi APBN/D, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) 
Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan 
keuangan perusahaan negara/daerah. 

Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif diperoleh nilai 
rata-rata sebesar 3,38 dengan standar deviasi 0,24 dinyatakan 
termasuk kategori cukup baik menuju baik, hal ini 
mengindikasikan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pada 
SKPD di Bandung Raya sudah cukup baik mengarah baik. 
Beberapa indikator yang masih memiliki nilai rata-rata terendah 
adalah bahwa laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi 
peranan dan tujuan laporan keuangan, dan laporan keuangan 
belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang secara tepat 
waktu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kondisi ini dapat 
interpretasikan bahwa akuntabilitas laporan keuangan di SKPD 
Bandung Raya, terutama dalam aspek teknis pelaporan dan 
pengungkapan belum optimal. Jika hal ini tidak diatasi secara 
segera akan berakibat pada permasalahan kualitas laporan 
keuangan di SKPD Bandung Raya. Namun demikian dalam 
aspek memberikan informasi, akuntabilitas laporan keuangan 
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yang disusun telah mengakomodir seluruh kepentingan yang 
tertuang dalam peraturan pemerintah pada SKPD di Bandung 
Raya sudah baik.  

 
5. Pembahasan Kualitas Laporan Keuangan 

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik 
kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010):  

a. Relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan 
apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat 
mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini 
dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau 
mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi 
yang relevan yaitu: (a) informasi memungkinkan 
pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi 
mereka di masa lalu; (b) informasi dapat membantu 
pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang 
berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; (c) 
informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat 
berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan; 
dan (d) informasi akuntansi keuangan pemerintah 
disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua 
informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan. Informasi yang 
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang 
termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan 
jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi 
tersebut dapat dicegah;  
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b. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari 
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, 
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 
diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika 
hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 
penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 
menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi 
karakteristik: (a) informasi menggambarkan dengan jujur 
transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya 
disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 
disajikan; (b) informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan 
lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap 
menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; (c) 
informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 
berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

c. Dapat dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan 
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan 
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan 
entitas pelaporan lain pada umumnya. 

d. Dapat dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 
dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk 
serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman 
para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan 
memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya 
kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 
dimaksud. 
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Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif diperoleh nilai 
rata-rata sebesar 3,33 dengan standar deviasi 0,23 dinyatakan 
termasuk kategori cukup baik menuju baik, hal ini 
mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan pada SKPD 
di Bandung Raya sudah cukup baik mengarah baik. Beberapa 
indikator yang masih memiliki nilai rata-rata terendah adalah 
bahwa kualitas laporan keuangan belum dapat dipakai untuk 
mendukung pengambilan keputusan, dan kualitas laporan 
keuangan belum memiliki manfaat prediktif. Kondisi ini dapat 
interpretasikan bahwa kualitas laporan keuangan di SKPD 
Bandung Raya, terutama dalam aspek relevansi belum optimal. 
Namun demikian kualitas laporan keuangan sudah dapat 
dipahami oleh pengguna, yakni laporan keuangan mengakomodir 
segala kebutuhan pengguna.  

 
12.2. Pembahasan Verifikatif 

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui analisis jalur 
(path analysis) untuk keseluruhan struktur model, terlihat bahwa 
besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antara 
variabel Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal, 
komitmen organisasi, dan aplikasi sistem akuntansi terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan (sebagai struktur model 1) serta 
pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap kualitas 
laporan keuangan (sebagai struktur model 2), seperti terlihat pada 
tabel 12.2 berikut ini.  
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Tabel 12.2 Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung 
Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat  

Variabel 

Pengaruh 
langsung 
terhadap 

(Y) 

Pengaruh tidak 
langsung 

Total 
pengaruh 

tidak 
langsung 

Total 
X1 X2 X3 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Pengendalian 
Internal (X1) 

20,43%  5,29% 2,57% 7,86% 28,29% 

Komitmen 
Organisasi (X2) 

26,11% 5,29%  3,18% 8,47% 34,59% 

Aplikasi Sistem 
Akuntansi (X3) 

4,20% 2,57% 3,18%  5,75% 9,95% 

Total pengaruh 72,8% 
Sumber: Hasil perhitungan (2019) 
 

1. Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 
Berdasarkan hasil pengolahan data melalui analisis jalur, 

terlihat bahwa variabel Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal memiliki pengaruh langsung sebesar 20,43%, serta 
pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan 
Komitmen Organisasi sebesar 8,47%, pengaruh tidak langsung 
melalui Aplikasi Sistem Akuntansi sebesar 5,75%. Sehingga total 
pengaruh langsung dan tidak langsung Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 
sebesar 28,29%. Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal 
memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap Akuntabilitas 
Laporan Keuangan setelah Komitmen Organisasi, hal tersebut 
mengandung arti bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal pada SKPD Bandung Raya pada umumnya sudah cukup 
baik bahkan sudah banyak indikator Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal yang sudah berjalan dengan baik yang 
sudah dirasakan oleh para pengguna SKPD di Bandung Raya 
yang memiliki karakteristik berbeda dengan SKPD di wilayah 
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lain. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Efektivitas 
Pelaksanaan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan 
terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan pendapat Alvin A. Arens (2008), bahwa sistem 
pengendalian intern yang efektif memberikan dampak pada 
akuntabilitas dan reliabilitas laporan keuangan.  

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Diana Sari (2012) yang melakukan 
penelitian pada perangkat pemerintah daerah bahwa 
pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap transparansi laporan keuangan. Begitu pula hasil 
penelitian Indriasari dan Ertambang (2008) bahwa pengendalian 
intern akuntansi secara bersama-sama berpengaruh positif 
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah juga ditegaskan 
bahwa semakin kuatnya Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
Internal yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian 
risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan 
pemantauan maka tujuan dari pengendalian internal akan 
tercapai, yaitu reliabilitas pelaporan keuangan, ketaatan pada 
Hukum dan Peraturan dan Efisiensi dan Efektivitas Operasi maka 
tingkat akuntabilitas laporan keuangan akan semakin tinggi baik 
secara tingginya pertanggungjawaban laporan, penyajian, 
pelaporan maupun pengungkapan.  
  

2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap 
Akuntabilitas Laporan Keuangan 
Berdasarkan hasil pengolahan data melalui analisis jalur, 

terlihat bahwa variabel komitmen organisasi memiliki pengaruh 
langsung sebesar 26,11%, serta pengaruh tidak langsung melalui 
hubungannya dengan Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian 
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Internal sebesar 5,29%, pengaruh tidak langsung melalui aplikasi 
sistem akuntansi sebesar 3,18%. Sehingga total pengaruh 
langsung dan tidak langsung komitmen organisasi terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan sebesar 34,59%. Komitmen organisasi memberikan 
kontribusi yang terbesar terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan, hal tersebut mengandung arti bahwa komitmen 
organisasi para pejabat SKPD di kawasan Bandung Raya pada 
umumnya sudah cukup kuat bahkan sudah banyak indikator 
komitmen organisasi yang sudah kuat dari para pejabat, seperti 
halnya persamaan persepsi dari para tim kerja di SKPD, 
tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan serta telah 
memiliki tujuan yang jelas setiap pekerjaan yang dilakukannya.  

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komitmen 
organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Noor Fuad dan Gofur Ahmad, (2009) menyatakan 
bahwa komitmen organisasi yang kuat dapat meningkatkan 
akuntabilitas laporan keuangan. Begitu pula hasil penelitian 
Indah (2008) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Begitu 
pula hasil penelitian yang dilakukan Indriasari dan Ertambang 
(2008) bahwa komitmen memiliki pengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan.  

 
3. Pengaruh Aplikasi Sistem Akuntansi terhadap 

Akuntabilitas Laporan Keuangan 
Berdasarkan hasil pengolahan data melalui analisis jalur, 

terlihat bahwa variabel aplikasi sistem akuntansi memiliki 
pengaruh langsung sebesar 4,20%, serta pengaruh tidak langsung 
melalui hubungannya dengan Efektivitas Pelaksanaan 
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Pengendalian Internal sebesar 2,57%, pengaruh tidak langsung 
melalui komitmen organisasi sebesar 3,18%. Sehingga total 
pengaruh langsung dan tidak langsung aplikasi sistem akuntansi 
terhadap akuntabilitas laporan keuangan sebesar 9,95%. Aplikasi 
sistem akuntansi memberikan kontribusi yang terkecil terhadap 
akuntabilitas. Hal tersebut mengandung arti bahwa aplikasi 
sistem akuntansi pada SKPD pada Bandung Raya pada umumnya 
cukup baik mengarah ke baik. Sangat beralasan mengingat suatu 
aplikasi sistem tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung 
oleh komitmen dan pelaksanaan pengendalian internal yang 
efektif, karena sistem bersifat statis. Kondisi ini yang 
mengakibatkan pengaruh aplikasi sistem akuntansi terhadap 
kebahagiaan paling kecil ketimbang Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal dan komitmen organisasi.  

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa aplikasi sistem 
akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Indriasari 
dan Ertambang (2008) dan Tuti Herawati, (2014) menyatakan 
bahwa aplikasi sistem akuntansi yang termanfaatkan dengan baik 
dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan.  

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian 
yang dilakukan Mardiasmo (2004) bahwa Implementasi sistem 
akuntansi keuangan daerah yang baik dapat menyajikan laporan 
keuangan pemerintah daerah dengan informasi yang tepat guna 
(relevance), lengkap dan terpercaya (akurat) sehingga 
karakteristik kualitatif laporan keuangan dapat terpenuhi. 
 

4. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan 
Berdasarkan hasil pengolahan data melalui analisis jalur, 

terlihat bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan memiliki 
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pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 
76,70%. Hal tersebut mengandung arti bahwa akuntabilitas 
laporan keuangan memberikan kontribusi sebesar 76,70% 
terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 
23,30% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan keuangan 
dalam model penelitian yang dibangun telah terbukti sebagai 
variabel intervening, karena pengaruh Efektivitas Pelaksanaan 
Pengendalian Internal, komitmen organisasi, dan aplikasi sistem 
akuntansi total pengaruhnya terhadap variabel akuntabilitas 
laporan keuangan lebih kecil ketimbang pengaruh akuntabilitas 
laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas 
laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat 
Indriasari dan Ertambang (2008) menemukan bahwa 
akuntabilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan.  
 
 
 
 
  



 

200 

BAB XIII 

PENUTUP 

 
 

 
 

Bagian penutup dalam makalah lebih menonjolkan mengenai 
kesimpulan yang bisa di dapat di dalam makalah yang sudah 
kamu buat. Untuk membuat kesimpulan yang baik dan benar, 

ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan (DR. N. Sondari). 
 

Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal pada 
SKPD di Bandung Raya berada pada kategori cukup efektif 
menuju efektif atau cukup baik menuju baik. Beberapa indikator 
yang masih kurang efektif adalah aspek klasifikasi dalam 
pelaksanaan pengendalian internal serta aspek pemeriksaan 
independen atas kinerja pelaksanaan pengendalian internal. 
Sedangkan indikator yang menunjukkan sudah efektif adalah 
cara menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola 
risiko dalam pelaksanaan pengendalian internal. 
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Komitmen organisasi pada SKPD di Bandung Raya 
berada pada kategori cukup kuat menuju kuat. Beberapa 
indikator yang dipandang masih rendah adalah bahwa pimpinan 
SKPD belum menghasilkan kesamaan nilai serta usaha mencapai 
tujuan dalam memperkuat komitmen organisasi. Sedangkan 
indikator yang menunjukkan sudah kuat dalam aspek 
memberikan yang terbaik demi kemajuan organisasi sebagai 
bentuk perwujudan komitmen afektif serta senantiasa 
mengedepankan kepentingan bersama sebagai wujud komitmen 
kontinuen pada SKPD di Bandung Raya. 

Aplikasi Sistem Akuntansi pada SKPD di Bandung Raya 
berada pada kategori cukup baik menuju baik. Beberapa 
indikator yang masih kurang baik adalah belum optimalnya 
penyediaan bukti-bukti kuitansi pada pos penerimaan kas, dan 
pencatatan dalam buku besar pembantu. Sedangkan yang sudah 
baik dalam aspek kelengkapan bukti kuitansi pada pos 
pengeluaran kas pada SKPD di Bandung Raya. 

Akuntabilitas Laporan Keuangan pada SKPD di 
Bandung Raya berada pada kategori cukup baik menuju baik. 
Beberapa indikator yang masih kurang baik adalah laporan 
keuangan belum sepenuhnya memenuhi peranan dan tujuan 
laporan keuangan, dan laporan keuangan belum sepenuhnya 
mengungkapkan informasi yang secara tepat waktu sesuai 
dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan yang sudah baik yaitu 
pada aspek memberikan informasi, akuntabilitas laporan 
keuangan yang disusun telah mengakomodir seluruh kepentingan 
yang tertuang dalam peraturan pemerintah pada SKPD di 
Bandung Raya.  

Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD di Bandung 
Raya berada pada kategori cukup baik menuju baik. Beberapa 
indikator yang masih kurang baik adalah kualitas laporan 
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keuangan belum dapat dipakai untuk mendukung pengambilan 
keputusan, dan kualitas laporan keuangan belum memiliki 
manfaat prediktif. Sedangkan indikator yang sudah baik 
menyangkut kualitas laporan keuangan sudah dapat dipahami 
oleh pengguna, yakni laporan keuangan mengakomodir segala 
kebutuhan pengguna.  

Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal 
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
pada SKPD di Bandung Raya. Besaran pengaruh variabel 
Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan memberikan kontribusi terbesar 
kedua setelah komitmen organisasi. 

Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan pada SKPD di Bandung Raya. 
Besaran pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas 
laporan keuangan memberikan kontribusi terbesar.  

Aplikasi Sistem Akuntansi berpengaruh signifikan 
terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada SKPD di Bandung 
Raya. Besaran pengaruh aplikasi sistem akuntansi terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan memberikan kontribusi terkecil. 

Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Internal, 
komitmen organisasi, dan aplikasi sistem akuntansi berpengaruh 
secara simultan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
Besaran pengaruh sangat cukup dominan. Akuntabilitas laporan 
keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan. Besaran pengaruh sangat dominan. 
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