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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori Keagenan yang disampaikan oleh Jensen dan Meckling (1976) 

menyebutkan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi kepemilikan dan 

pengelolaan akan rawan terhadap konflik keagenan. Model keagenan 

digambarkan terdiri dari dua pihak yaitu pemilik (principal) dan manajemen 

(agent) yang melakukan kesepakatan (contract) untuk mencapai manfaat yang 

diharapkan. Pemilik mendapatkan manfaat dari hasil keuntungan maksimal yang 

dihasilkan oleh manajemen, sedangkan manajemen akan mendapatkan reward 

atas target yang ditetapkan pemilik yang berhasil dicapai. Menurut Jensen dan 

Meckling (1976), tidak selamanya manajemen akan mengikuti keinginan pemilik 

karena adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya.  

Hubungan keagenan ini juga terjadi dalam pemerintahan yaitu pemerintah 

sebagai manajemen (agen) dan rakyat sebagai pemilik (prinsipal). Ada kalanya 

pemerintah akan membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Oleh 

karenanya diperlukan monitoring yang dilakukan oleh rakyat terhadap 

pemerintah. Laporan keuangan yang disusun merupakan salah satu bentuk alat 

monitoring. Pemerintah menugaskan auditor APIP untuk melaksanakan reviu 

LKPD dalam rangka membantu Kepala Daerah menghasilkan LKPD yang 

berkualitas.  

Peran auditor dalam pelaksanaan reviu LKPD adalah dalam rangka 

memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

sistem pengendalian internal dan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Hasil reviu tersebut diharapkan akan memberikan rekomendasi 
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yang akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi 

yang dapat dipahami oleh pengguna dan bebas dari informasi yang tidak 

simetris. Auditor dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai agen dan pemerintah 

sebagai prinsipal. Pemerintah mengharapkan auditor untuk melaksanakan reviu 

LKPD dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

LKPD yang dihasilkan. Faktanya, reviu yang dilakukan APIP tidak serta merta 

dapat meningkatkan kualitas LKPD, hal ini mungkin dikarenakan auditor 

melaksanakan reviu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja tanpa melihat 

kualitas hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pemerintah 

menetapkan aturan dan pedoman yang harus dipatuhi oleh auditor APIP 

sehingga terlaksana reviu LKPD yang berkualitas. Pemerintah juga menyediakan 

anggaran yang mencukupi dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP, baik itu 

peningkatan kompetensi, insentif/tunjangan untuk auditor APIP maupun 

peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan APIP.      

2.2.  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah selama suatu 

periode (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan tersebut harus disusun berdasarkan 

standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan pemerintah untuk dapat 

diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan 

laporan keuangan dari entitas lainnya. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 

71 Tahun 2010) menjelaskan tentang laporan keuangan, yaitu laporan terstruktur 

yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu 

periode pelaporan.  
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 Laporan keuangan pemerintah dibuat untuk menyajikan informasi yang 

dapat dimanfaatkan oleh pengguna dalam menilai akuntabilitas dan mengambil 

keputusan baik menyangkut hal ekonomi, sosial dan politik. Secara garis besar 

tujuan pelaporan keuangan dijelaskan dalam PP No. 71 Tahun 2010, yaitu 

menyediakan informasi tentang: 

1. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; 

2. jumlah penerimaan dan pengeluaran pada periode berjalan; 

3. jumlah sumber daya ekonomi yang telah digunakan dan hasil yang dapat 

dicapai; 

4. bagaimana entitas pelaporan akan membiayai seluruh kegiatan dan 

mencukupi kebutuhan kasnya; 

5. posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan terkait dengan sumber 

penerimaannya, dalam jangka pendek atau panjang; dan 

6. perubahan posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat dari 

kegiatan yang dilakukan dalam periode pelaporan. 

Oleh karenanya, komponen laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan 

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari : 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 

3. Neraca; 

4. Laporan Operasional (LO); 

5. Laporan Arus Kas (LAK); 

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan 

8. Laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 



13 
 

 
 
 

 Menurut Harahap (2009:145), diperlukan sejumlah kriteria persyaratan 

agar laporan akuntansi keuangan tersebut dianggap telah memenuhi kebutuhan 

dari pemakai laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga 

menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu ukuran-

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya. Ada empat karakteristik yang menjadi syarat bagi 

laporan keuangan untuk memenuhi kualitas yang diharapkan (PP Nomor 71, 

2010), yaitu : 

1. Relevan, dikatakan relevan apabila laporan keuangan mengandung 

informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna, yaitu 

memanfaatkannya untuk bahan evaluasi atas peristiwa di masa lalu atau 

masa kini, memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengkoreksi 

evaluasi yang telah dilakukan di masa lalu. Oleh karenanya, informasi 

laporan keuangan yang relevan berhubungan dengan tujuan 

penggunaannya. Secara singkat, ciri dari laporan keuangan yang relevan 

adalah memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat 

waktu, dan disajikan lengkap dan jelas mencakup seluruh informasi 

akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.   

2. Andal, bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tidak 

mengandung pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, jujur 

dalam menyajikan fakta dan dapat diverifikasi.  

3. Dapat dibandingkan, bahwa laporan keuangan yang dibuat memuat 

informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebelumnya maupun laporan keuangan dari entitas pelaporan lain.  

4. Dapat dipahami, bahwa informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk 
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dan istilah yang umum dipahami oleh pengguna. Oleh karenanya, 

pengguna diasumsikan mempunyai pengetahuan yang mencukupi 

tentang kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan dan adanya 

motivasi dari pengguna untuk mempelajari informasi yang disajikan. 

2.3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

2.3.1. Pengertian Reviu LKPD 

 Reviu LKPD adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh auditor pada 

Inspektorat Daerah. Kegiatan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Standar 

Audit Internal Pemerintah Indonesia adalah audit, evaluasi, monitoring dan 

kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, asistensi dan sosialisasi. Reviu 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga diamanatkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan oleh 

auditor pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.  

Pengertian Reviu LKPD dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 adalah 

prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan prosedur 

analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi 

keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material 

yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut 

disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengertian reviu LKPD 

juga terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Standar Reviu LKPD yaitu penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan 

penyajian LKPD oleh Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa 

akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah 

Daerah dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
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Pemerintahan dalam upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan 

LKPD yang berkualitas.  

 Dari dua pengertian diatas dapat dirangkum tentang pengertian reviu 

LKPD yaitu penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD 

oleh Inspektorat melalui prosedur penelusuran angka-angka, prosedur analitis 

dan permintaan keterangan yang dapat memberikan keyakinan terbatas bahwa 

tidak diperlukan modifikasi yang material sehingga laporan keuangan yang 

dihasilkan adalah LKPD yang berkualitas yang disajikan berdasarkan Sistem 

Pengendalian Internal (SPI) dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP).   

2.3.2. Standar Reviu LKPD 

Standar Reviu LKPD mengatur beberapa hal yang dapat dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan reviu sehingga tujuan reviu dapat tercapai, yaitu : 

1. Ruang Lingkup Reviu 

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan 

akuntansi dan penyajian LKPD, termasuk penelaahan atas catatan 

akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan, dalam 

pelaksanaannya terdiri dari kegiatan (a) penelusuran angka; (b) 

permintaan keterangan; dan (c) prosedur analitis. 

2. Waktu Pelaksanaan Reviu 

Dalam Standar Reviu LKPD diatur bahwa waktu pelaksanaan reviu 

dilakukan secara bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran 

dan penyusunan LKPD, serta tidak dilakukan setelah LKPD tersebut 

selesai disusun.   
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3. Kompetensi Pereviu  

Standar Reviu LKPD mengatur tentang kompetensi pereviu sehingga 

reviu dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan reviu, 

diantaranya: 

a. memahami SAP; 

b. memahami SAPD; 

c. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok entitas yang direviu; 

d. memahami dasar-dasar audit; 

e. memahami teknik komunikasi; dan 

f. memahami analisis basis data. 

4. Tahapan Reviu 

Tahapan reviu LKPD terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan 

dan pelaporan reviu. Pada setiap tahapannya, pereviu dapat 

berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait. 

5. Kertas Kerja Reviu 

Pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR) yang didalamnya 

menjelaskan tentang pihak yang melakukan reviu; entitas yang 

direviu; aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPD; 

asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan 

untuk menilai asersi; dan hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu, 

simpulan dan komentar pereviu. Kertas Kerja Reviu harus melalui 

reviu berjenjang sesuai peran dalam tim reviu untuk memberikan 

jaminan atas mutu reviu. Penyusunan KKR dilakukan pada saat reviu 

dilakukan dan harus didokumentasikan dengan baik agar dapat 

ditelusuri untuk kepentingan reviu periode berikutnya. 
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6. Pelaporan Reviu 

Laporan Hasil Reviu, yang ditandatangani oleh Inspektur 

Provinsi/Kabupaten/Kota, mengungkapkan tujuan dan alasan 

pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, masalah yang 

ditemui dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, langkah 

perbaikan yang disepakati, koreksi/penyesuaian yang telah dilakukan 

dan rekomendasi dalam KKR yang belum/tidak dilaksanakan. 

Laporan Hasil Reviu LKPD memuat “Pernyataan Telah Direviu” yang 

merupakan dokumen pendukung dalam rangka penandatanganan 

Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah. 

2.3.3. Tahapan Reviu LKPD 

 Tahapan reviu sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan 

Reviu LKPD (Permendagri Nomor 4 Tahun 2008) dibagi menjadi tiga tahap, yaitu 

tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan reviu. 

1. Perencanaan Reviu 

Tahap perencanaan adalah tahapan pertama dalam pelaksanaan reviu 

LKPD. Tahapan perencanaan terdiri dari : 

a. pemahaman atas entitas, yaitu memahami entitas yang akan direviu, 

termasuk pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan 

operasional entitas pelaporan, pemahaman atas prosedur transaksi 

yang signifikan dan pemahaman atas prinsip dan metode akuntansi 

dalam penyusunan laporan keuangan (Pasal 8 Permendagri 4/2008). 

Informasi tersebut dapat diperoleh dari data yang ada pada kertas 

kerja pereviu sebelumnya. 

b. penilaian atas Sistem Pengendalian Internal dalam Permendagri 

Nomor 4 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tahapan ini dilakukan dengan 
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memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; 

melakukan wawancara dan observasi atas prosedur yang ada pada 

pihak terkait; melakukan analisa atas risiko yang teridentifikasi pada 

kesimpulan akan kemungkinan terjadinya salah saji material dalam 

LKPD; menganalisa risiko yang teridentifikasi atas kesimpulan 

terhadap langkah-langkah pelaksanaan reviu (Pasal 9 Permendagri 

4/2008). 

c. penyusunan Program Kerja Reviu (PKR), dimana dalam tahapan ini 

berisi langkah kerja reviu, teknik reviu, sumber data, pelaksanaan dan 

waktu pelaksanaan (Pasal 10 Permendagri 4/2008). 

2. Pelaksanaan Reviu 

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 13 (3), 

pelaksanaan reviu terdiri dari kegiatan persiapan, penelusuran angka, 

permintaan keterangan dan prosedur analitis yang kesemuanya 

dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR). Kertas Kerja Reviu ini 

memuat tujuan reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner serta 

langkah kerja prosedur analitis. Tahapan persiapan diawali dengan 

kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan 

yang telah diaudit tahun sebelumnya, laporan bulanan, triwulanan, 

semesteran, tahunan dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta 

informasi lain yang diperlukan. Kemudian tahapan persiapan dilanjutkan 

dengan penugasan reviu yang dilakukan secara memadai melalui 

penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang 

memadai pula (Pasal 14 Permendagri 4/2008). Tahapan penelusuran 

angka dilakukan dengan menelusuri angka-angka yang disajikan dalam 

laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk 



19 
 

 
 
 

meyakini bahwa angka-angka tersebut benar. Tahapan permintaan 

keterangan dilakukan apabila dalam proses penelusuran angka terdapat 

hal-hal yang perlu dikonfirmasikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Tahapan prosedur analitis dilakukan untuk mengidentifikasi adanya 

hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Analisis ini dilakukan 

dengan cara menilai kewajaran saldo dan rincian laporan keuangan, 

kesesuaian dan keterkaitan antar komponen laporan keuangan yang satu 

dengan komponen lainnya.  

3. Pelaporan Hasil Reviu 

Hasil reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) yang 

ditandatangani oleh Inspektur. Bentuk LHR disajikan dalam surat yang 

memuat “Pernyataan Telah Direviu” untuk disampaikan kepada Kepala 

Daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab. 

Pernyataan Telah Direviu dapat disajikan berupa pernyataan dengan 

Paragraf Penjelas atau tanpa Paragraf Penjelas (Pasal 17 Permendagri 

4/2008). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan 

kepada BPK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala 

Daerah dan Pernyataan Telah Direviu dari Inspektur (Pasal 18 

Permendagri 4/2008). 

2.4. Kompetensi Auditor APIP 

 Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI)1 yang dikeluarkan 

oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) menyatakan bahwa 

auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, 

                                                           
1
 Standar Audit ini menggantikan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor PER-05/M.PAN/03/2008 

tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah  
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pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan 

tanggungjawabnya. Standar Umum SAIPI juga menyatakan bahwa penugasan 

audit internal harus dilakukan dengan kompetensi dan kecermatan profesional. 

Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah kompetensi umum, 

kompetensi teknis audit internal, dan kompetensi kumulatif. Masing-masing 

kompetensi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kompetensi umum berkaitan dengan persyaratan umum untuk dapat 

diangkat sebagai auditor, yaitu kompetensi dasar bersikap dan 

berperilaku sebagai auditor yang dijabarkan sebagai dorongan untuk 

berprestasi, pemikiran analitis, orientasi pengguna, kerja sama, 

manajemen stres, dan komitmen pada organisasi 

2. Kompetensi teknis audit internal berkaitan dengan persyaratan untuk 

dapat melaksanakan penugasan audit internal sesuai dengan jenjang 

jabatan Auditor, yang meliputi : 

a. kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata 

kelola sektor publik; 

b. kompetensi bidang strategi kegiatan audit internal; 

c. kompetensi bidang pelaporan hasil audit internal; 

d. kompetensi bidang sikap profesional; 

e. kompetensi bidang komunikasi; 

f. kompetensi bidang lingkungan pemerintahan; 

g. kompetensi bidang manajemen pengawasan 

3. kompetensi minimal auditor bersifat kumulatif, yang berarti bahwa 

kompetensi pada jenjang jabatan auditor yang lebih tinggi merupakan 

kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor di bawahnya yang 

ditambah dengan kompetensi spesifik di jabatannya.  
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Pengertian kompetensi sendiri dapat dilihat dari berbagai literatur, 

diantaranya,  Alim et al. (2007) menyebutkan bahwa kompetensi merupakan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan 

pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-

rutin sedangkan Ashton (1991) yang dikutip Alim et al. (2007) menunjukkan 

bahwa menurut literatur psikologi, pengetahuan yang spesifik dan lamanya 

pengalaman kerja merupakan faktor penting dalam peningkatan kompetensi.  

Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang 

Standar Kompetensi Auditor menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan 

dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil berupa 

pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan 

tugas jabatannya. Tandiontong (2016:172) menyebutkan bahwa kompetensi 

berkaitan dengan keahlian, pengetahuan dan pengalaman, sehingga auditor 

yang kompeten adalah yang memiliki pengetahuan, pelatihan, serta memiliki 

pengalaman yang mencukupi sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan 

baik.  

2.5. Komitmen pada organisasi 

 Komitmen pada organisasi seringkali dihubungkan dengan perilaku 

(behaviors) dan sikap (attitude) (Mowday, Steers, dan Porter, 1979). Karyawan 

yang berkomitmen tinggi terhadap organisasi akan menunjukkan sikap dan 

perilaku yang positif untuk organisasi. Mereka akan berusaha memberikan yang 

terbaik untuk organisasi, memiliki keyakinan terhadap tujuan dan nilai organisasi 

serta berusaha untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. 

 Definisi komitmen pada organisasi menurut Robbins dan Judge (2009) 

yang dikutip oleh Tandiontong (2016:130) adalah “tingkat dimana seorang 

karyawan diidentifikasikan dengan organisasi tertentu dan tujuannya serta 
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berharap untuk menjaga keanggotaannya dalam organisasi”. Windsor (1995) 

menganjurkan bahwa komitmen pada organisasi terdiri dari tiga komponen yang 

dapat dibedakan (Tandiontong, 2016:130), yaitu : 

1. Komitmen Afektif, yaitu komitmen yang didasari perasaan secara 

emosional untuk selalu terlibat dalam organisasi; karyawan yang 

berkomitmen afektif akan terus bekerja untuk perusahaan karena secara 

emosional memang sangat menginginkannya. 

2. Komitmen Kontinum, yaitu keinginan untuk tetap tinggal atau bergabung 

dengan organisasi karena pertimbangan cost and benefit. 

3. Komitmen Normatif, yaitu adanya paksaan dari pihak lain agar seseorang 

tetap tinggal dalam suatu organisasi. 

Komitmen pada organisasi akan menunjukkan sikap seorang auditor 

terhadap organisasinya. Auditor dengan komitmen pada organisasi yang tinggi 

akan menunjukkan sikap positif terhadap tujuan dan nilai organisasi. Auditor 

akan mengerahkan seluruh daya dan upayanya untuk dapat mewujudkan 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.   

2.6. Sistem Pengendalian Internal 

 Pengertian Sistem Pengendalian Internal berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 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 laporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ini ditujukan 

untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan 

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan 
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pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal ini wajib untuk 

dilaksanakan oleh semua menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota 

dan seluruh pegawai instansi pemerintah.  

 Terdapat 5 (lima) unsur pengendalian dalam Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari 

kegiatan Instansi Pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2008), yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian, terdiri dari beberapa sub unsur: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika; 

b. Komitmen terhadap kompetensi; 

c. Kepemimpinan yang kondusif; 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia; 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang 

efektif; dan 

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 

2. Penilaian Risiko, terdiri sub unsur: 

a. Identifikasi risiko; dan 

b. Analisis risiko 

3. Kegiatan Pengendalian, melalui sub unsur: 

a. Reviu atas kinerja instansi Pemerintah yang bersangkutan; 

b. Pembinaan sumber daya manusia; 

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 

d. Pengendalian fisik atas aset; 
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e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 

f. Pemisahan fungsi; 

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan 

kejadian; 

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta 

transaksi dan kejadian penting 

4. Informasi dan Komunikasi, terdiri sub unsur: 

a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi; dan 

b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi 

secara terus menerus 

5. Pemantauan, terdiri dari sub unsur: 

a. Pemantauan berkelanjutan; 

b. Evaluasi terpisah; dan 

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 

Selain melaksanakan Sistem Pengendalian Internal sebagai bagian dari 

Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat 

Kabupaten/Kota dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

juga menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan 

pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah lain 

(Pasal 48 PP Nomor 60 Tahun 2008). Dalam pelaksanaan tugasnya, peran APIP 

yang efektif sekurang-kurangnya adalah a) memberikan keyakinan yang 

memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan 
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penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b) memberikan 

peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c) memelihara dan 

meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah (Marganingsih dan Martani, 2010). 

2.7. Penelitian Terdahulu 

 Prasetyo dan Pangemanan (2012) melakukan analisa tentang dampak 

reviu inspektorat terhadap kualitas akuntabilitas LKPD. Kesimpulan penelitian 

menyebutkan bahwa diperlukan perbaikan mekanisme reviu pada setiap tahapan 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan standar pedoman reviu 

(Permendagri Nomor 4 Tahun 2008), peningkatan pendidikan dan pelatihan 

tenaga inspektorat melalui koordinasi dengan BPKP, pemenuhan kuantitas, 

kualitas dan standar SDM inspektorat serta identifikasi setiap permasalahan yang 

mendasari pemberian opini audit atas LKPD oleh BPK-RI. 

 Widyarini (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh prosedur reviu, 

latar belakang pendidikan, tekanan waktu dan anggaran dana reviu terhadap 

kualitas reviu LKPD. Kualitas reviu LKPD menurut Widyarini (2015) adalah 

kondisi APIP yang mampu membandingkan pelaksanaan reviu LKPD yang 

sebenarnya dengan yang seharusnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu LKPD yang diukur 

dengan indikator 1) waktu pelaksanaan reviu, 2) kompetensi pereviu, 3) tahapan 

reviu, 4) kertas kerja reviu dan 5) pelaporan reviu. Hasil penelitian menemukan 

bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan, dan anggaran dana reviu 

berpengaruh terhadap kualitas reviu LKPD.  

 Amirullah et al. (2010) meneliti tentang pengaruh kompetensi auditor dan 

komitmen pada organisasi terhadap pelaksanaan reviu LKPD pada Inspektorat 
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Aceh. Hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi (R2) sebesar 74,0% 

yang berarti bahwa perubahan dalam pelaksanaan reviu LKPD dapat dijelaskan 

oleh variabel kompetensi auditor dan komitmen pada organisasi sebesar 74,0% 

dan sisanya sebesar 26,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil yang 

lain adalah variabel kompetensi auditor dan komitmen pada organisasi 

berpengaruh positif terhadap pelaksanaan reviu LKPD oleh inspektorat daerah.  

 Manaf et al. (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal 

terhadap proses reviu LKPD oleh Inspektorat dan pengaruh reviu LKPD terhadap 

kualitas LKPD. Penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan dan pemahaman Sistem Pengendalian Internal 

berpengaruh positif terhadap proses reviu LKPD, demikian juga proses reviu 

LKPD juga berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.  

Eda et al. (2017) meneliti tentang pengaruh prosedur reviu, kompetensi 

dan jangka waktu pelaksanaan terhadap kualitas reviu LKPD pada Inspektorat 

se-Provinsi Gorontalo. Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur reviu, kompetensi 

aparat pengawas dan jangka waktu pelaksanaan reviu berpengaruh terhadap 

kualitas reviu LKPD. Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat di Lampiran 1.  

 

 

 

 

 


