
BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Laporan Keuangan Pemeritah Daerah

2.1.1. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Machfoedz dan Mahmudi (2008) laporan keuangan adalah hasil

akhir dari proses akuntansi. Proses akuntansi dimulai dari bukti transaksi,

kemudian dicatat dalam harian yang disebut jurnal, kemudian secara periodik

dari jurnal dikelompokkan ke dalam buku besar sesuai dengan transaksinya, dan

tahap terakhir dari proses akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012), laporan

keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan

dalam sebuah entitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 dan Peraturan

Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan

keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan

salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan mengenai

tujuan pelaporan keuangan daerah. Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010

paragraf 26 bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan



informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan

membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan

sumber daya keuangan;

b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah

dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan

mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, termaksud yang berasal dari pungutan

pajak, dan pinjaman; dan

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

2.1.3. Komponen Laporan Keuangan

Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 28 standar

akuntansi pemerintahan menjelaskan komponen laporan keuangan pokok terdiri dari:



a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf

61, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelolah oleh pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam satu periode berjalan. Dalam PSAP BA 01 Paragraf 37

menyatakan lebih lanjut bahwa LRA menyajikan sekurang-kurangnya

unsur-unsur Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA,

dan Pembiayaan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf

63 dinyatakan bahwa laporam perubahan saldo anggaran lebih

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara

PSAP No. 1 Tahun 2010 paragraf 41 menyatakan bahwa laporan

perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan

periode sebelumnya pos-pos Saldo anggaran lebih awal, penggunaan

saldo anggaran lebih, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun

berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo

anggaran lebih akhir.



c. Neraca

Pada Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 63

dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pada Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 63-65

dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

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

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

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termaksud sumber daya

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya.

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

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional (LO)



Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 78 dijelaskan

bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi

yang menambah ekuitas dan penggunaannyayang dikelolah oleh

pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah

dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 80

dikatakan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan

dengan aktivitas operasi,investasi, pendanaan, dan transitoris yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir

kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 82

menjelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 83 memuat

bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan

Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup



informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk

diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan

keuangan secara wajar.

2.1.4.Dasar Hukum Laporan Keuangan

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 30,

pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya

bagian yang mengatur keuangan negara;

2) Undang-undang di bidang keuangan negara;

3) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja N egara dan

peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintah

Daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;

5) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah;

6) Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan

7) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Keuangan

Pusat dan Daerah.



2.1.5.Asumsi Dasar

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan, Paragraf 31-34, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di

lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran

tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap

sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan

keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar-unit instansi pemerintah

dalam laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah

adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya

dengan penuh tanggung jawab. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset

dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,

termaksud atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,

utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya

program yang telah ditetapkan.

2) Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan

berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak

bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan jangka pendek.

3) Asumsi Keterukunan dalam Satuan Uang (monetary measurement)



Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan juga

memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

2.1.6.Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemeritahan Nomor 71 Tahun 2010,

Paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah

ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga

dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas

yang dikehendaki.

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat

di dalamnya memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa

depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan

maksudnya adalah informasi yang memiliki manfaat umpan balik (feedback

value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), tepat waktu, dan

lengkap.

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

penyampainnya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut

secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi

karakteristik yaitu penyajiannya jujur, dapat diverifikasi (verifiability), dan

netralisasi.

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 umunya. Perbandingan dapat

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan

bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke

tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas

pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada

kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan

pada perode terjadinya perubahan

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh

pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan

batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memilik



pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang

dimaksud.

2.2 Aset dan Aset Tetap

2.2.1. Definisi Aset dan Aset Tetap

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf

65 mengatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai

dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik uang, termaksud sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dimasukkan dalam

kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,

piutang dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka

panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak

langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan masyarakat. Aset



nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana

cadangan dan aset lainnya.

Menurut Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi (2014:117) aset

tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua

belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan

oleh masyarakat umum.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk

digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

umum.

2.2.2.Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya

dalam aktivitas operasi entitas (PSAP Nomor 7 Paragraf 7-14). Aset tetap meliputi

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset

tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai.



2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, dan inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam

kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakp seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun

oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam

kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai

seluruhnya.



2.2.3.Pengakuan Aset Tetap

Dalam PSAP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap Paragraf

15-19 dikatakan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat

diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset

tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud.

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal.

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas.

5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat

diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan

operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau

penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan

mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima

manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika

manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan

aset tidak dapat diakui.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran

dengan bukti pembelian set tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan

suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat



diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas

tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lainnya yang digunakan

dalam proses produksi. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk

digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan

dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan hal kepimilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat

pengakuan aset tetap dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi

perpindahan hak kepemilikan dan/atau penugasan secara hukum. Apabila perolehan

aset tetap belum didukung dengan  bukti secara hukum dikarenakan masih adanya

suatu proses administrasi yang diharuskan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada

saat terdapat bukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah tangan.

2.2.4. Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan PSAP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap

Paragraf 22-23, aset tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan. Apabila penilaian aset

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termaksud

biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan

semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Paragraf 69, mengatakan pengukuran

aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;

2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

4. Persediaan dicatat sebesar:

 Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

 Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

 Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.

2.2.5.Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap

Paragraf 53-57, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai

pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan

operasional.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik

dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode

sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.



Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain: metode garis lurus

(straight line method), metode saldo menurun ganda (double declining balance

method) dan/atau metode unit produksi (unit of production method). Selain tanah dan

konstruksi dalam pengerjan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat

dan karakteristik aset tersebut.

2.2.6.Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap

Paragraf 76-79, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila

aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi

masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen diberhentikan atau dilepas

harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak

memenuhi defenisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset tetap lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap pemerintah daerah juga dapat dilepaskan kepemilikannya dengan

beberapa kondisi, diantaraya:

 Dihapuskan;

 Dipertukarkan; dan

 Dijual.



2.3 Konsep Audit

Menurut Arens & Loebbecke (2002) auditing didefenisikan sebagai proses

pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang infiormasi yang dapat diukur

mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan

independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Secara umum, audit didefenisikan sebagai suatu proses sistematik secara

objektif penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang

kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan

antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang

diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Auditing Concepts

Committee, 1972).

Konsep audit menggambarkan mengenai pedoman yang menyeluruh dalam

melaksanakan proses audit. Sedangkan proses audit merupakan proses yang

sistematis, berkaitan dengan verifikasi dan atestasi yang bertujuan untuk

membuktikan validitas dan kesesuaian antara informasi yang diaudit dengan kriteria

yang telah ditetapkan, serta menguji temuan-temuan tersebut dengan menerbitkan

laporan yang sesuai dengan jenis dan tujuan audit.

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik,

keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Beberapa regulasi yang mengatur



tentang audit adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan amanat Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Audit sektor dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba

seperti sektor pemerintah daerah (pemda), BUMN, BUMD, instansi lain yang

berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara dan organisasi sektor publik

lainnya seperti yayasan, LSM, serta Partai Politik. Audit sektor publik terdiri daari

audit keuangan (financial audit), audit kinerja (performance audit), dan audit untuk

tujuan tertentu (special audit).

2.4 Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah

ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi laporan keuangan, hasil operasi, dan

arus kas yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam

kondisi tertentu menyangkal suatu opini. (AICPA, Condification of Auditing

Standards and Procedures, New York, 1988).

Audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah meliputi audit atas

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan. Audit Laporan Realisasi Anggaran meliputi audit pendapatan, audit

belanja, audit pembiayaan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Audit atas

Neraca meliputi audit kas, audit piutang, audit persediaan, audit investasi aset



keuangan, audit aset tetap, audit aset lain-lain, audit kewajiban dan ekuitas dana.

Audit Laporan Arus Kas meliputi audit arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas

investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran.

Aspek audit aset tetap yang menjadi perhatian auditor antara lain meliputi:

 Ada/tidak perbedaan jumlah aset tetap antara catatan dengan fisiknya.

 Ada/tidak kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset

tetap.

 Ada/tidak penyimpangan dalam pengadaaan aset.

 Ada/tidak kecocokan antara data aset tetap di buku jurnal, buku besar, dan

buku pembantu aset tetap.

 Ada/tidak kesesuaian antara data aset di SKPD, data di Bagian

Perlengkapan, dan data di Bagian Keuangan (BPKD).

 Ada/tidak pengendalian internal yang memadai dalam siste akuntansi aset.



2.5 Opini Audit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang

diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia atas

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atau Unqualified Opinion.

Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan

sejara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan

arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia.

2. Opini “Wajar dengan Pengecualian” atau Qualified Opinion. Menyatakan

bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar

dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas

entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang

dikecualikan yaitu:

 Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan

terhadap lingkup audit, dan

 Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi

penyimpangan dari SAK yang berdampak material.



3. Opini “Tidak Wajar” atau Adverse opinion. Menyatakan bahwa laporan

keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi

keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Opini “Tidak Memberikan Pendapat” atau Disclaimer Opinion.

Menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan,

jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

Menurut Mahmudi (2015) keadaan tidak memberikan pendapat (disclaimer

opinion) diberikan auditor karena beberapa faktor, yaitu:

 Auditor terganggu independensinya

 Auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu

 Tidak sesuai dengan prinsip dasar Standar Akuntansi

Menurut Hery (2013) Opini Wajar Tanpa Pengecualian diberikan bila

kondisi berikut ini terpenuhi:

1. Semua laporan yang terdiri dari neraca, laporan arus kas sudah

termaksud dalam laporan keuangan.

2. Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntansi yang berlaku umum. Hal ini juga berarti bahwa

pengungkapan yang memadai telah tercantum dalam catatan atas

laporan keuangan.



3. Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk

menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam

laporan audit.

Apabila auditor memebrikan pendapat wajar dengan pengecualian,

maka harus menggunakan istilah “kecuali untuk” dalam paragraf pendapatnya.

Ini artinya auditor merasa puasa bahwa laporan keuangan secara keseluruhan

telah disajikan secara benar kecuali untuk aspek tertentu dari laporan keuangan.

Tidak dibenarkan untuk menggunakan istilah “kecuali untuk” pada jenis opini

audit lainnya.

2.6 Tindak Lanjut Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki

kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

BPK, baik LHP Laporan Keuangan, LHP Kinerja, dan LHP Pemeriksan Dengan

Tujuan Tertentu (LHP PDTT).

Sehubungan dengan tindak lanjut dari LHP BPK tersebut maka untuk

keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil

pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangannya. Selain itu BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 8 ayat (5),



dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta

pemerintah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya

yang ditujukkan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan

tindak dan/atau perbaikan sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undangan

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan

wajib  memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas

rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban

menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dapat dikenai sanksi administratif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau

sanksi pidana sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan Pasal 6 ayat (4), hasil penelahaan tindak lanjut atas rekomendasi yang

diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diklasifikasikan dalam empat (4) status

yaitu:

 Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi

 Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi

 Rekomendasi belum ditindaklanjuti



 Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

2.7 Penelitian Terdahulu

Aset tetap merupakan kekayaan terbesar yang dimiliki pemerintah daerah.

Selain itu aset tetap merupakan titik rawan terjadinya inefisiensi dan pencurian aset.

Oleh karena itu, audit terhadap aset tetap pemerintah daerah perlu dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan aset tetap dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No. Nama Judul Penelitian Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

1. Monika S.
Kolinung, Ventje
Ilat & Sherly
Pinatik

Pengelolaan
Aset Tetap Pada
Dinas
Pendapatan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Kota Tomohon
Tahun 2015

Metode
penelitian
desktriptif
kualitatif

Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota
Tomohon telah
menerapkan 6 (enam)
siklus dalam
pengelolaan aset tetap.
Dari 15 dokumen
sumber yang
diperlukan hanya ada
13 dokumen saja,
sehingga pengelolaan
aset tetap pada Dinas
Pendapatan
Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota
Tomohon dengan
Permendagri Nomor 17
Tahun 2007 belum
sepenuhnya sesuai.



2. Nandhya
Marfiana & Lulus
Kurniasih

Pengaruh
Karakteristik
Pemerintah
Daerah dan
Hasil
Pemeriksaan
Audit BPK
terhadap
Kinerja
Keuangan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
di Pulau Jawa
Tahun 2013

Metode
kuantitatif
dengan teknik
analisis
regresi
berganda.

Tingkat ketergantungan
dan pengeluaran
pemerintah
berpengaruh positif
signifikan terhadap
kinerja keuangan.
Legislatif dan temuan
auditnya berpengaruh
negatif signifikan
terhadap kinerja
keuangan daerah di
Pulau Jawa. Sedangkan
ukuran, kekayaan, dan
opini audit tidak
mempengaruhi kinerja
keuangan pemerintah di
Pulau Jawa

3. Nur Lailatul
Khasanah dan
Shiddiq Nur
Rahardjo

Pengaruh
Karakteristik,
Kompleksitas,
dan Temuan
Audit terhadap
Tingkat
Pengungkapan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah di
Provinsi Jawa
Tengah TA
2010-2012

Metode
analisis
Regrresi data
panel
menggunakan
software E-
views 7.0

Hanya 2 (dua) variabel
yang menunjukkan
adanya pengaruh
signifikan, yaitu total
aset dari kategori
kompleksitas
pemerintah. Variabel
lainnya seperti
kekayaan daerah
(PAD), tingkat
ketergantungan, umur
pemerintah daerah,
ukuran legislatif dan
temuan audit terbukti
tidak memiliki
pengaruh signifikan
terhadap tingkat
pengungkapan.

4. Farah Theodora
Baun

Kajian Hasil
Audit BPK RI

Metode
deskriptif

Dalam upaya
peningkatan



terhadap
Pengelolaan
Aset Tetap
Pemerintah
Daerah Kota
Kupang TA
2009

kualitatif pengawasan dan
pengendalian atas
pengelolaan barang
milik daerah telah
dilkasankan Bimtek
bagi Pengurus
Barang/Bendahara
Barang Daerah Kota
Kupang. Setiap
Pengguna/Kuasa
Barang pada masing-
masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang
belum sepenuhnya
melakukan
inventarisasi/pencatatan
barang milik daerah
telah diberikan sanksi
berupa teguran tertulis
sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku
bagi Pegawai Negeri
Sipil (PNS).  Dalam
mencocokkan daftar
aset hasil inputan
SIMBADA dengan
daftar aset masing-
masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah, telah
dibentuk tim untuk
melakukan
inventarisasi aset tetap
Kota Kupang dan
sejauh ini masih dalam
tahun melakukan
opname aset.



2.8 Kerangka Pemikiran

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan akuntabilitas publik, dimana pemerintah

daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten

Kupang juga menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut terdapat 7 (tujuh) komponen.

Menurut PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, pengawasan dan pengendalian atas aset tetap pemerintah daerah

harus dilakukan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pihak eksternal yang telah

melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kupang yang didalamnya memuat Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Di

dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan tersebut terdapat informasi mengenai

aset tetap. Hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut tertuang

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil

Pemeriksaan tersebut diberikan kepada pejabat daerah untuk ditindak lanjuti. Untuk

lebih jelasnya akan digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 Neraca
 Laporan Operasional (LO)
 Laporan Arus Kas (LAK)
 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI

Tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang


