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ABSTRACT:
This study aimed to anaysis of the audit report of the ministry financial statements in Indonesia. This
study took a sample of 87 the audit report of ministry financial statetements in period 2010-2014.
This study used a descriptive research method and secondary data. The results of the analysis showed
that the audit report of the ministry financial statements get Unqualified Opinion increased from
2010-2014.
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PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara mengamanatkan
bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas
antara lain menyusun dan menyampaikan
Laporan
Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2)
menyatakan bahwa dalam menyusun Laporan
Keuangan
Pemerintah
Pusat
,
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan yang
meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri
laporan keuangan Badan Layanan Umum pada
kementerian negara/Lembaga masing-masing.
Dalam
rangka
mewujudkan
pertanggungjawaban keuangan negara, maka
diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat (SAPP) yang bertujuan untuk
menyediakan informasi yang akurat dan tepat
waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan
pemerintah pusat baik secara nasional maupun
instansi. SAPP menyediakan informasi
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keuangan yang berguna untuk perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan
keuangan pemerintah secara efisien. Dengan
adanya SAPP maka laporan keuangan yang
dihasilkan akan relevan, andal, dapat
dibandingkan dan dapat dipahami.
Laporan keuangan yang dibuat oleh
kementerian/lembaga selanjutnya akan diaudit
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI). BPK akan melakukan
pemeriksaan atas
laporan keuangan
kementerian/ lembaga (LKKL) yang meliputi
pengujian kewajaran atas saldo akun-akun
yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi
pada Laporan Realisasi APBN, Laporan Arus
Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, serta
Sistem Pengendalian Internal.
Terdapat empat kelompok opini yang
diberikan
Badan
Pemeriksa
Keuangan
Republik Indonesia kepada LKKL, yaitu: opini
wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar
dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar
(TW), dan opini tidak menyatakan pendapat
(TMP).
Rincian Hasil Pemeriksaan BPK atas LKKL
tahun 2010 s.d. 2014 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
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Tabel 1. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN tahun 2010 – 2014

Thn

WTP
jumlah

%

WDP
jumlah

%

TW
jumlah

2010

%

TMP
jumlah

%

jumlah

50

64,93%

25

32,47%

0

0%

2

2,60%

77

2011

61

76,25%

17

21,25%

0

0%

2

2,50%

80

2012

62

71,26%

22

25,29%

0

0%

3

3,45%

87

2013

65

74,71%

19

21,84%

0

0%

3

3,45%

87

2014

62

71,26%

18

20,69%

0

0%

7

8,05%

87

Sumber : LHP BPK-LKPP 2014 (audited)
Dari tabel di atas dapat diketahui kualitas
laporan
keuangan
kementerian/lembaga
ternyata masih rendah. Hal ini tercermin dari
masih banyaknya LKKL yang memperoleh
opini selain WTP. Penelitian tentang kualitas
laporan keuangan merupakan satu topik yang
menarik untuk diungkapkan dalam penelitian.
Meskipun telah banyak penelitian sebelumnya
yang mengangkat isu tentang kualitas laporan
keuangan pemerintah , akan tetapi belum ada
penelitian yang menganalisis hasil audit
laporan keuangan kementerian/ lembaga
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas,
maka perumusan masalah pada penelitian ini
adalah
bagaimana hasil audit laporan
keuangan kementerian/lembaga pada tahun
2010-2014.Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menganalisis hasil audit laporan
keuangan kementerian/lembaga pada tahun
2010-2014.
BAHAN DAN METODE
Untuk melaksanakan penelitian ini peneliti
menggunakan metode penelitian deskriptif
analisis, dengan teknik pengumpulan data
berupa studi kepustakaan. Pengumpulan data
studi kepustakaan dengan cara mempelajari,
meneliti, mengkaji serta menelah literatur
berupa peraturan perundang-undangan, situs
web, jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian
sebelumnya yang memiliki hubungan dengan
masalah yang diteliti. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasan Teori
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Struktur SAPP terdiri dari dua subsistem
besar yaitu Sistem Akuntansi (SA-BUN) dan
Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi (SAI) merupakan prosedur dalam
siklus akuntansi yang dilaksanakan pada
lingkup kementerian negara/lembaga yang
dalam pelaksanaannya memproses transaksi
keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk
menghasilkan Laporan Keuangan yang dapat
bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian
negara/ lembaga. Kementerian negara/ lembaga
melakukan
pemrosesan
data
untuk
menghasilkan Laporan Keuangan. Dalam
pelaksanaan SAI, kementerian negara/lembaga
membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan
Barang Milik Negara (BMN). Pembentukan
kedua unit akuntansi dan pelaporan tersebut
dimaksudkan agar penyelenggaraan pencatatan
atas transaksi aset berupa BMN terjadi check
and
balance
sebagai
bagian
dari
penyelenggaraan pengendalian internal di
masing-masing unit akuntansi dan pelaporan
pada kementerian negara/lembaga.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
akan berjalan dengan baik, apabila dalam suatu
organisasi selaku unit yang melaksanakan
proses akuntansi dan sekaligus membutuhkan
informasi
yang
dihasilkan,
dapat
mengkoordinasikan unsur-unsur menjadi satu
kesatuan yang dilaksanakan oleh Unit
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dengan
alasan tersebut maka untuk melaksanakan SAI,
kementerian negara/lembaga harus membentuk
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Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi sesuai dengan hierarki organisasi
dengan tujuan agar proses akuntansi dapat
berjalan dengan baik.
Unit akuntansi dan Pelaporan dibentuk
secara berjenjang mulai dari UAKPA,
UAPPA-W, UAPPA-E1, sampai dengan
UAPA, maupun Unit Akuntansi Pelaporan
BMN yang dapat disesuaikan dengan
karakteristik masing - masing kementerian
negara/
lembaga
khususnya
dengan
memperhatikan struktur organisasi kementerian
negara/lembaga.
Unit-Unit Akuntansi dan Pelaporan Tingkat
Instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan
pelaporan atas pelaksanaan anggaran dan
penatausahaan BMN sesuai dengan tingkat
organisasinya. Proses akuntansi
dan pelaporan tersebut menghasilkan
laporan keuangan yang merupakan bentuk
pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas
pengelolaan sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimilikinya sesuai dengan
kewenangannya
masing-masing.
Proses
akuntansi dan pelaporan juga
menghasilkan laporan BMN yang selain
digunakan sebagai bahan penyusunan neraca
juga dapat digunakan untuk tujuan manajerial.
Jenis-Jenis Laporan Keuangan kementerian
negara/lembaga :
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan
informasi realisasi pendapatan dan belanja,
yang masing-masing dibandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas akuntansi dan entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban,
ekuitas dana per tanggal tertentu.
3. Laporan Operasional
Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber
daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh
pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintah dalam satu
periode pelaporan.
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4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan yang menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi
penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Penelitian Terdahulu
Sarwendah, dkk (2016) telah melakukan
penelitian di wilayah pemerintah Kabupaten
Sidoarjo, dengan menggunakan sampel kepala
dinas, kepala bagian, kepala seksi, dan staf
keuangan yang terlibat dalam proses
penyusunan
laporan
keuangan
daerah.
Penelitiannya bertujuan untuk menguji
pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual
(PP Nomor 71 Tahun 2010) terhadap perilaku
aparatur dengan perangkat pendukung sebagai
variabel
moderating
pada
Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitiannya adalah
PP No. 71 Tahun 2010 dan SAP berpengaruh
signifikan terhadap perilaku aparatur yang
artinya aparatur pemerintah Kabupaten
Sidoarjo SAI melaksanakan PP No. 71 Tahun
2010 dan SAP. Tetapi setelah disertai adanya
perangkat pendukung, maka PP No. 71 Tahun
2010 dan SAP berpengaruh tidak signifikan
terhadap perilaku
aparatur
Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo.
Ali Fikri, dkk (2015) melakukan penelitian
di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Provinsi NTB. Penelitiannya mencoba
memberikan bukti empiris mengenai pengaruh
penerapan standar akuntansi pemerintahan,
kompetensi aparatur, peran audit internal dan
sistem pengendalian internal terhadap kualitas
informasi laporan keuangan. Sampel dalam
penelitiannya adalah 1). Pegawai pada bagian
proses penatausahaan khususnya keuangan; 2).
Pegawai yang membuat laporan keuangan; 3).
pegawai yang menjadi subjek pemeriksaan
APIP dari Inspektorat. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa penerapan standar
akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur,
peran audit internal dan sistem pengendalian
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internal tidak berpengaruh terhadap kualitas
informasi laporan keuangan.
Nurdiono (2014) melakukan penelitian
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
(LKPD) karena proporsi opini WTP masih
relatif sedikit yaitu pada 2010 hanya 6 % dan
pada 2011 hanya 13%. Penelitian ini
menggunakan sampel 434 LKPD seluruh
Indonesia untuk mengukur pengaruh proporsi
anggaran publik, efektivitas audit internal,
tindak lanjut temuan BPK, opini audit periode
sebelumnya, dan kompetensi sumber daya
manusia (SDM) terhadap hasil opini laporan
keuangan pemerintah daerah (LKPD) di
Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa proporsi anggaran publik berpengaruh
negatif signifikan, tindak lanjut temuan BPK
dan opini audit periode sebelumnya
berpengaruh positif terhadap hasil audit LKPD
sedangkan efektivitas audit internal dan
kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap
hasil opini laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD) di Indonesia.
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mendapatkan opini WTP, 21 LKKL dan
LKBUN mendapatkan opini WDP, serta 3
LKKL yang memperoleh opini TMP.
Pada tahun 2013 dari 86 LKKL dan
LKBUN
terdapat 65 LKKL yang
mendapatkan opini WTP, 18 LKKL dan
LKBUN mendapatkan opini WDP, serta 3
LKKL yang memperoleh opini TMP.
Pada tahun 2014 dari 86 LKKL dan
LKBUN
terdapat 62 LKKL yang
mendapatkan opini WTP, 16 LKKL dan
LKBUN mendapatkan opini WDP, serta 7
LKKL yang memperoleh opini TMP.
Hasil audit BPK dari tahun 2010-2014
terjadi pertumbuhan jumlah LKKL yang
memperoleh opini WTP dengan rata-rata
71,68% selama 5 tahun.
Adanya kenaikan persentase opini WTP
menggambarkan bahwa laporan keuangan yang
disajikan oleh kementerian/lembaga sudah
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang berlaku.

Dianne Natalia.C (2012) melakukan
penelitian untuk menguji pengaruh akuntansi
berbasis akrual dan sistem pengendalian intern
(SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada
pemerintah Provinsi di Jawa Barat. Hasil
penelitiannya adalah akuntansi berbasi akrual
dan sistem pengendalian intern berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) akan dapat
berjalan apabila memenuhi unsur-unsur pokok
sebagai berikut:

Pembahasan

4. Buku pembantu

Opini yang diberikan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atas suatu LKKL merupakan
cerminan bagi kualitas akuntabilitas atas
pelaksanaan anggaran yang dikelolanya.

5. Laporan

Pada tahun 2010 dari 76 LKKL dan
LKBUN
terdapat 50 LKKL yang
mendapatkan opini WTP, 24 LKKL dan
LKBUN mendapatkan opini WDP, serta 2
LKKL yang memperoleh opini TMP.
Pada tahun 2011 dari 79 LKKL dan
LKBUN
terdapat 61 LKKL yang
mendapatkan opini WTP, 16 LKKL dan
LKBUN mendapatkan opini WDP, serta 2
LKKL yang memperoleh opini TMP.
Pada tahun 2012 dari 86 LKKL dan
LKBUN
terdapat 62 LKKL yang
NM-78

1. Formulir/Dokumen Sumber
2. Jurnal
3. Buku besar

Proses akuntansi dimulai dari verfikasi
Dokumen Sumber. Dokumen Sumber utama
atas terjadinya transaksi keuangan di lingkup
entitas pemerintah terdapat pada UAKPA,
sehingga proses akuntansi terhadap dokumen
sumber dilaksanakan oleh UAKPA. Unit
Akuntansi dan Pelaporan pada level yang lebih
atas, mulai UAPPA-W sampai dengan UAPA,
hanya merupakan Unit Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
yang
bertugas
menggabungkan Laporan Keuangan dari Unit
Akuntansi dan Pelaporan di bawahnya.
Selain proses penelaahan Dokumen Sumber
dan proses akuntansi lainnya, untuk
meyakinkan data atas Laporan Keuangan
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sebelum disusun menjadi Laporan Keuangan
dan disampaikan kepada stakeholder sesuai
dengan ketentuan, dilakukan rekonsiliasi.
Rekonsiliasi
meminimalisasi
terjadinya
perbedaan pencatatan yang berdampak pada
validitas dan akurasi data yang disajikan dalam
Laporan Keuangan. Dalam hal terjadi
perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi
dan mengetahui penyebab penyebab terjadinya
perbedaan.
Dari hasil penelitian-penelitian yang telah
dilakukan oleh banyak peneliti maka dapat
diketahui bahwa untuk meningkatkan kualitas
Laporan Keuangan, Kementerian/Lembaga
dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menciptakan aparatur pemerintah yang
mampu bekerja secara mandiri dalam
melaksanakan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan (SAP) serta PP No. 71 Tahun
2010.
2. Sistem
Pengendalian
Intern
harus
dilaksanakan di masing-masing tingkatan
instansi.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang
mendukung pembuatan laporan keuangan.
4. Training/pelatihan secara berkelanjutan
untuk meningkatkan kompetensi sumber
daya manusia .
KESIMPULAN
Laporan keuangan kementerian/lembaga
yang mendapatkan hasil audit Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) akan mewujudkan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel
(good governance).
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu dalam
penyelesaian penelitian ini.
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