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Abstrak: Determinan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. Studi 
ini bermaksud menguji ketidakpatuhan pada regulasi dan kelemahan 
sistem pengendalian internal terhadap kualitas opini audit pemerintah 
daerah. Metode yang digunakan adalah uji regresi logistik biner pada 
auditor pemerintah di 39 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Studi 
ini menemukan bahwa tingkat materialitas merupakan penyebab utama 
dari kualitas opini audit. Peningkatan temuan auditor jika dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya belum tentu bersifat material. Standar Pe
meriksaan Keuangan Negara (SPKN) juga menyebutkan bahwa penentu
an materialitas dipengaruhi oleh luasnya cakupan pemeriksaan, waktu, 
sifat, serta evaluasi outcome.

Abstract: Determinants of the Quality of Local Government Audit 
Opinions. This study intends to examine non-compliance with regulations 
and weaknesses of the internal control system to the quality of local go-
vernment audit opinions. The method used is a binary logistic regression 
test on government auditors in 39 districts/cities in East Java Province. 
This study finds that the level of materiality is the main cause of the quality 
of audit opinion. Increasing the auditor’s findings when compared with the 
previous year is not necessarily material. The State Financial Examination 
Standard also states that the determination of materiality is influenced by 
the extent of the examination, time, nature, and outcome evaluation.

Kata kunci: ketidaktaatan regulasi, sistem pengendalian internal, 
temuan auditor

Tuntutan masyarakat mengenai trans
paransi dan pengelolaan keuangan yang 
akuntabel mendesak pemerintah mener
bitkan laporan keuangan yang berkualitas. 
Kualitas laporan keuangan dapat diwujud
kan melalui perolehan opini dari Badan Pe
meriksa Keuangan (BPK). Tuntutan akun
tabilitas ini berasal dari masyarakat luas 
sehingga membuat tekanan dan pengawasan 
publik. Hal ini mendorong pemerintah dae
rah wajib memiliki sistem pengendalian In
ternal yang baik. Selain itu, meningkatnya 
sumber pendapatan daerah juga menuntut 
peningkatan pengendalian Internal (Aikins, 
2012). Ini berarti ukuran pemerintah daer
ah dapat menyebabkan lemahnya sistem pe
ngendalian internal yang selanjutnya akan 
berdampak pada opini audit. Selanjutnya, 
Pearson (2014) dan Fan (2012) mengutara

kan  bahwa  opini  merupakan  cermin  dari 
pengendalian  pemerintahan  atas  pengelo 
laan  keuangan,  yang  berarti  pula  menja 
di  cerminan  atas  akuntabilitas,  integritas, 
legimitasi, dan konsep value for money enti 
tas sektor publik (Elder, Lowensohn, & Reck, 
2015;  Pahlevi  &  Setiawan,  2017;  Reddic, 
Shelton, & Shmagel, 2017).

  Hasil  audit  dari  BPK  menunjukkan 
adanya  peningkatan  kualitas  opini  yang 
diperoleh  pemerintah  daerah  menjadi  opi 
ni  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  hingga 
tahun  2015.  Opini  WTP  pada  tahun  2015 
adalah  47%  kemudian  meningkat  menjadi 
58%  di  tahun  2016.  Ini  menunjukkan  bah 
wa hampir separuh entitas pemerintah dae 
rah memperoleh opini WTP. Atas opini WTP 
ini  publik  masih  belum  percaya  terhadap

  hasil  pemeriksaan  BPK.  Muncul  penilaian 
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baru bahwa laporan keuangan yang dinilai 
kewajarannya tidak mencerminkan keadaan 
sesungguhnya pada pemerintah daerah de
ngan opini WTP (Pamungkas, Ibtida, & Avri
an, 2018)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK 
TA 2014, ditemukan bahwa opini di Provinsi 
Jawa Timur menurun sejak dua tahun se
belumnya, yaitu sebelumnya memperoleh 
WTP kemudian memperoleh opini WDP. Opi
ni ini dikaitkan dengan ketidaktaatan terha
dap regulasi dan kelemahan sistem kendali 
Internalnya. Tren peningkatan opini di Jawa 
Timur ditemukan tidak sebaik di Provinsi 
Jawa lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Te
ngah, dan Yogyakarta. Perolehan opini WTP 
TA 2016 di Jawa Timur masih di bawah 80% 
yaitu 78,9%, sementara Provinsi Jawa Barat, 
DIY, dan Jawa Tengah lebih dari 85%. Dalam 
hal opini WDP TA 2016, Jawa Timur mem
peroleh 21,1%, berada diatas provinsi terse
but. Opini ini didasarkan atas temuan BPK 
yang secara umum dikaitkan dengan keti
daktaatan terhadap regulasi dan kelemah
an sistem pengendalian Internal yang ber
dampak finansial, seperti menyebabkan 
kerugian daerah dan kekurangan peneri
maan. Oleh karena itu, pengendalian inter
nal perlu dikelola secara efektif (Albrecht, 
Malagueno, Holland, & Sanders, 2012; Carl
son, Cowen, & Fleming, 2014; Charron & 
Lapuente, 2010; Dahlstrom, Lapuente, & Te
orell, 2012; Coetzee, 2016; Ferraz & Finan, 
2011; Pacini, Hopwood, & Sinclair, 2016) 
sehingga dapat meningkatkan akuntabili
tas, mengurangi hilangnya aset, memasti
kan bahwa catatan akuntansi disusun tepat 
waktu dan akurat sehingga laporan keuang
an dapat disajikan secara andal (Brandsma 
& Schillemans, 2013; James, 2010; Lisic, 
Silveri, Song, & Wang, 2015; Pierre, Peters, 
& Licht, 2018; ReichbornKjennerud, 2013). 
Maka, kajian tentang kelemahan Sistem Pe
ngendalian Internal (SPI) dan ketidakpatuh
an terhadap regulasi perlu dikembangkan.

Fakta terkait praktik SPI di Pemda 
ditemukan banyak kelemahan. Di Kaliman
tan Barat misalnya ditemukan lemahnya 
SPI yang disebabkan oleh kelalaian pejabat 
dan tidak optimalnya tanggung jawab se
hingga menyebabkan kerugian daerah (Aziz, 
Rahman, Alam, & Said, 2015). Di Jawa 
Barat, (Prabowo & Cooper, 2016) ditemukan 
kelemahan SPI yang disebabkan oleh kurang
nya koordinasi dan pelimpahan tugas. Di 
Aceh (Basri & Nabiha, 2014) memaparkan 
rendahnya kualitas laporan keuangan yang 

disebabkan oleh belum kuatnya SPI.
Penelitian terkait kelemahan Sistem 

Pengendalian Internal (SPI) telah dilaku
kan oleh Pierre, Peters, & Licht (2018) yang 
menunjukkan bahwa jika pemerintah tidak 
melakukan pengendalian Internal secara 
efektif dan efisien, akan berdampak pada ki
nerja keseluruhan termasuk perolehan opini 
audit. Sementara itu Liu & Lin (2012) me
nyatakan bahwa deteksi audit dari auditor 
lokal dapat mendeteksi pelanggarann dan 
penyimpangan pengeluaran dana pemerin
tah daerah yang berdampak pada opini au
dit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa temuan SPI dan ketidaktaatan ter
hadap regulasi berdampak negatif terhadap 
penerimaan opini WTP (Harun, An, & Kahar, 
2013; Nurmandi & Kim, 2015). Ini berar
ti bahwa jika sistem pengendalian Internal 
dan kepatuhan terhadap undangundang 
semakin baik, maka perolehan opini juga 
akan semakin baik. Sebaliknya, Irawan & 
McIntyreMills (2016) dan Ratmono & Prado
powati (2016)  tidak berhasil membuktikan 
kualitas laporan keuangan yang dilihat dari 
sistem kontrol internalnya. Audit laporan 
keuangan telah berkembang menjadi ukuran 
yang produktif untuk menentukan akurasi 
bagaimana pemerintah daerah telah meng
gunakan sumber daya keuangan (Araujo 
& TejedoRomero, 2016; Cohen & Leventis, 
2013; Monfardini & Ma ravic, 2012).

Penelitianpenelitian terkait kuali
tas laporan keuangan entitas publik telah 
banyak dilakukan tetapi belum dilakukan 
secara khusus di Jawa Timur. Padahal, 
dibandingkan dengan provinsi Jawa lain
nya, tren peningkatan opini Jawa Timur ter
golong rendah, di bawah 80%. Atau dengan 
kata lain, perolehan opini WDP lebih tinggi 
dibanding Provinsi Jawa lainnya.  Hal ini 
memotivasi peneliti untuk meneliti kualitas 
laporan keuangan melalui opini audit.  Pada
hal, sebagai entitas sektor publik, perolehan 
opini WTP bermaksud untuk menciptakan 
kepercayaan masyarakat. Masyitoh, Ward
hani, & Setyanigrum (2015) menunjukkan 
bahwa persepsi masyarakat terkait korupsi 
pemerintah daerah sangat berelasi dengan 
opini audit. Oleh karena itu, efisiensi dan 
efektivitas audit dibutuhkan untuk mening
katkan transparansi dan akuntabilitas 
(Brandsma & Schillemans, 2013; Cabral & 
Lazzarini, 2014; Cioban, Hlaciuc, & Zaicea
nu, 2015; Demircioglu & Audretsch, 2017; 
Kuhn & Siciliani, 2013; Morozumi & Veiga, 
2016). Untuk itu, perlu dikembangkan pene
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litian yang fokus pada kualitas opini audit 
pemerintah daerah di Jawa Timur dikaitkan 
dengan ketidaktaatan terhadap regulasi dan 
kelemahan sistem kendali Internal.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Cara ini dipilih dengan meru
juk pada tujuan penelitian yang hendak 
melakukan konfirmasi teori kualitas opini 
audit ditinjau dari ketidaktaatan terhadap 
regulasi dan kelemahan sistem kendali In
ternal. Data penelitian Tahun 2014, 2015, 
dan 2016 (semester I maupun semester II) 
terkait ketidaktaatan terhadap regulasi dan 
kelemahan sistem kendali internal diper
oleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Se
mester (IHPS). Sumber data tersebut diper
oleh dari website resmi BPK RI Perwakilan 
Provinsi Jawa Timur www.surabaya.bpk.
go.id. Penelitian ini menggunakan seluruh 
pemerintah daerah di Jawa Timur sebagai 
cakupan populasi; yang laporan keuangan
nya pada tahun 2014 hingga 2016 menja
di objek pemeriksaan oleh BPK Perwakilan 
Provinsi Jawa Timur dan opininya sudah 
tersedia di IHPS. Pemilihan Pemda di Jawa 
Timur sebagai obyek penelitian dengan per
timbangan bahwa perolehan opini WTP TA 
di Jawa Timur lebih rendah dibandingkan 
Provinsi Jawa lainnya. Terdapat 39 Kota di 
Jawa Timur yang menjadi sampel peneli
tian sesuai IHPS. Amatan selama tiga tahun 
audit adalah 2014 hingga 2016. Jadi, total 
amatan menjadi 117. Peneliti menggunakan 
teknik pengambilan sampel secara cluster 
(area) sampling karena cluster (area) sam
pling merupakan metode pemilihan sampel 
dari jumlah kelompok dengan jumlah unit 
yang lebih kecil. Setiap cluster merupakan 
subpopulasi yang bersamasama memben
tuk populasi total (Bradbury, 2017; Butcher, 
Harrison, & Ross, 2012; Xiao, Yang, Zhang, 
& Firth, 2016).

Kualitas laporan keuangan diukur 
menggunakan opini audit yang diperoleh 
pemerintah daerah. Opini audit merupakan 
ukuran penting yang menunjukkan sebera
pa mampu pemerintah daerah menunjukkan 
akuntabilitasnya kepada publik. Akuntabi
litas ini pula yang menjadi tendensi penye
lenggaraan pemerintah daerah yang bersih. 
Selain itu, akuntabilitas yang baik mencer
minkan good government governance dalam 
pengelolaan keuangannya (Jones & Beat
tie, 2015; Rusmin, Astami, & Scully, 2014). 
Jadi, opini audit merupakan bentuk kon krit 

akuntabilitas dan komitmen pemerintah 
daerah sebagai entitas publik atas tuntutan 
publik. Opini yang baik membuktikan bah
wa pemerintah daerah mempu menyusun 
dan melaporkan laporan keuangan secara 
cermat, kredibel, dan andal. Mengacu pada 
Irawan & McIntyreMills (2016) kategori 
variabel dependen dalam penelitian ini diba
gi menjadi dua yaitu predikat 1 bagi peme
rintah daerah dengan opini WTP dan peme
rintah daerah dengan opini NonWTP diberi 
predikat 0.

Pengendalian internal tersistem (SPI) 
menurut Permendagri Nomor 4 tahun 2008 
merupakan komunikasi proses manajemen 
yang harus dikomunikasikan ke publik be
rupa capaian kinerja yang menggambar
kan keandalan pelaporan entitas publik, 
kepatuh an terhadap regulasi, serta sistem 
kontrol internal yang mencerminkan efisien
si dan efektivitas pengelolaan. Rancangan 
atas SPI untuk pemerintah daerah harus 
berpedoman pada PP Nomor 66 tahun 2008. 

Bukan hal yang mudah bagi entitas 
pemerintah daerah dengan segala kom
pleksitasnya untuk menjamin ketepatwak
tuan dan keandalan laporan keuangannya 
tanpa pengendalian internal tersistem dan 
terintegrasi (Atmaja & Probohudono, 2015). 
Kelemahan pengendalian internal tersistem 
diukur berdasarkan temuan yang publika
sian BPK untuk setiap pemerintah daerah. 
Temuan kelemahan SPI dikategorikan men
jadi 3, mencakup sistem akuntansi, sistem 
kontrol internal, dan sistem kendali belanja 
dan anggaran pemerintah daerah. Data ini 
dihimpun dari IHPS semester 2014 hingga 
2016 (semester 1).

Ketidakpatuhan terhadap undangun
dang dihitung dari jumlah temuan ketidak
patuhan terhadap perundangundangan. 
IHPS mengatribusi penyimpangan atas 
kepatuhan pada perundangundangan men
jadi 7, dimulai dari potensi kerugian, ku
rangnya penerimaan, dan penyimpangan 
administrasi. Penelitian ini menggunakan 
analisis binnary logistic regression dengan 
software SPSS. Alat ini dipilih dengan mem
pertimbangkan variabel dependen merupa
kan variabel biner atau kategorikal. Dengan 
kata lain, regresi logistic digunakan untuk 
memperoleh gambaran pengaruh ketidakta
atan regulasi dan lemahnya sistem kontrol 
internal terhadap kualitas opini audit yang 
merupakan variabel biner. Penelitian ini 
mengategori variabel dependen (opini) men
jadi dua yaitu predikat 1 bagi peme rintah 
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daerah dengan opini WTP dan peme rintah 
daerah dengan opini NonWTP diberi pre
dikat 0 (nol). Hal ini sesuai dengan cara yang 
digunakan Irawan & McIntyreMills (2016). 
Tidak diperlukan uji batas normal data dan 
uji persyaratan untuk memenuhi asum
si klasik dalam regresi logistic (Dyckman & 
Zeff, 2014). Persamaan penelitian dimodel
kan sebagai berikut,

KLK= β    +β    SKI+β     KPU+

Keterangan:
KLK = Kualitas laporan keuangan 
    pemerintah daerah (diukur 
    melalui opini)
β = Konstanta
SKI = Lemahnya sistem kontrol 
    internal
KPU = Ketidaktaatan pada regulasi
ℇ = Error

Analisis dilakukan dengan melihat nilai 
signifikansi p-value pada derajat α 0,05. Jika 
pvalue menunjukkan nilai > 0.05, dapat 
disimpulkan bahwa opini audit pemerin
tah daerah tidak mampu dibuktikan ber
dasarkan ketidaktaatan pada regulasi dan 
lemahnya kontrol internal tersistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik deskriptif. Statistik deskrip

tif dapat memberi gambaran melalui pemba
caan atas nilai maksimum, sum, range, vari
an, standar deviasi, dan nilai rerata (mean) 
(Dyckman & Zeff, 2014). Berdasarkan Tabel 
1 dapat diketahui bahwa vaiabel dependen 
(Y) kualitas laporan keuangan yang diukur 
melalui opini (KLK) minimum bernilai 0,00 
dan maksimum bernilai 1,00 karena varia
bel tersebut adalah dibentuk dengan dum-
my, yaitu 0 untuk pemerintah daerah yang 
mendapatkan opini NonWTP dan 1 untuk 
pemerintah daerah yang mendapatkan opi
ni WTP. Kemudian variabel Ketidakpatuhan 
pada PerundangUndangan (KPU) memili
ki mean sebesar 7,62 dengan standar de
viasi 3,75, serta nilai minimun 1,00 berarti 
temuan kelemahan KPU terendah adalah 

1 kasus dan nilai maksimum 18,00 berar
ti temuan ketidakpatuhan terhadap perun
dangundangan sebanyak 18 kasus. Semen
tara itu, kelemahan Sistem Kontrol Internal 
(SKI) memiliki mean sebesar 8,34 dengan 
standar deviasi 2,92 serta nilai mi nimun 
3,00 berarti temuan kelemahan SKI teren
dah adalah 3 kasus dan nilai maksimum 
17,00 berarti temuan kelemahan SKI ter
tinggi adalah 17 kasus.

Penilaian keseluruhan model fit (over-
all fit model). Penilaian atas overall fit model 
dapat menggunakan statistik 2 log Likehood 
atau 2logL. Akan terdapat perbedaan nilai 
–2logL yang hanya melibatkan konstanta 
saja dengan 2logL yang melibatkan kon
stanta dengan variabel bebas. Jika 2logL 
yang melibatkan konstanta dengan vari
abel bebas bernilai lebih rendah daripada 
2logL yang hanya melibatkan konstata saja 
dapat membentuk simpulan bahwa banyak
nya variabel independen dapat memperba
iki model fit (Christensen, Elder, & Glover, 
2015; Dyckman & Zeff, 2014). Jadi, pada 
2logL pada block 0 dan block 1, apabila nilai 
2logL pada block 1 lebih besar dari 2logL 
pada block 0 maka model tersebut merupa
kan model regresi yang baik. Hasil lebih rinci 
dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, nilai 2logL 
dari block 0 yang awalnya152,761 menja
di 142,590 pada block 1, penurunan 2logL 
sebesar 10,171 tersebut berarti tambahan 
variabel bebas ke persamaan dapat mening
katkan model fit dan juga memperbaiki 
model regresi (Christensen, Elder, & Glo ver, 
2015; Dyckman & Zeff, 2014). Ini berarti 
model dan data fit (cocok).

Uji kebermaknaan model. Koefisien ini 
dimaksudkan untuk memberi penjelasan 
kemampuan variabel ketidaktaatan terha
dap regulasi dan lemahnya sistem kontrol 
internal terhadap kualitas opini audit. R2 
dalam regresi logistik dapat dicapai dengan 
R Square berbentuk Nagelkerke (lihat Tabel 
3). Model ini memodifikasi koefisien Snell R 
dan nilai koefisien Cox sehingga dapat dipas
tikan nilai variatif dalam rentang 0 hingga 
1. Caranya adalah membagi nilai Snell dan 

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Minimal Maksimal Rerata Deviasi
KLK 0 1 0,359 0,48176
SKI 3 17 8,3419 2,92481
KPU 1 18 7,6239 3,75253



nilai Cox dengan nilai maksimalnya. Nilai 
R Nagelkerke dianggap baik jika mendekati 
satu, yang berarti kemampuan menjelaskan 
variabel terikat semakin baik.

Nilai determinasi dapat dilihat pada Ta
bel 3. Pada tabel tersebut R Square Nagel
kerke dari perhitungan SPSS sebesar 0,114 
atau 11,4%. Hal tersebut berarti variabel ter
ikat yaitu KLK dapat dijelaskan oleh SPI dan 
KPU (variabel terikat) yaitu secara simultan 
sebesar 11,4%, sedangkan sisanya 88,6% di
mungkinkan merupakan atribut yang tidak 
teruji di dalam model. 

Uji kelayakan model persamaan. Uji 
kelayakan model bermaksud menguji apa
kah variabel tidak terikat berpengaruh terh
adap odds variabel tak bebas (Alvarez, 2015; 
Kan & Zhou, 2017) dan apakah model sesuai 
dengan data sehingga dapat dikatakan tidak 
terdapat perbedaan antara model dan data 
atau model fit dan data. Dalam regresi logis
tik biner uji kelayakan model dapat diten
tukan dari hasil pengujian Hosmer and Le
meshow dengan syarat jika nilai signifikansi 
Lemeshow dan Hosmer lebih dari 0,05. Hasil 
mengenai uji ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai 
signifikansi model lebih dari 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa model persamaan la
yak untuk dilakukan pengujian.

Selanjutnya, peneliti membuat uji kla
sifikasi. Uji ini digunakan untuk menguji 
kekuatan prediksi model dan mengestimasi 
nilai yang benar ataupun nilai yang kurang 
benar. Hasil lebih lengkap dapat dilihat pada 
Tabel 5.

Tabel 5 menyajikan bahwa 75 Pem
da yang meraih opini NonWTP diprediksi 
terdapat 9 pemerintah daerah dengan opi
ni WTP dan 66 pemerintah daerah dengan 
opini selain WTP dan dengan persentase 
kebenaran 88,0% sedangkan dari 42 peme
rintah daerah yang memperoleh opini WTP 
diprediksi terdapat 30 pemerintah daerah 
yang mendapat opini NonWTP dan 12 pe
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Tabel 2. Komparasi Nilai dengan -2logL

merintah daerah yang mendapat opini WTP 
dengam persentase kebenaran 28,6%. Nilai 
overall percentage membuktikan bahwa 
ketepatan prediksi model secara keseluruh
an adalah 66,7%. 

Hasil uji persamaan. Pembentukan 
model regresi dilihat dari hasil penguji
an variables in the equation yang disaji
kan pada Tabel 6. Koefisien regresi SPI (X1) 
bertanda negatif (0,168), sama seperti koe
fisien regresi X1, koefisien regresi KPU (X) 
juga bertanda negatif (0,106). Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa pengaruh SPI dan 
KPU terhadap KLK bersifat negatif. Artinya, 
penurunan kualitas opini audit merefleksi 
lemahnya kontrol internal yang tersistem 
dan ketidaktaatan terhadap regulasi.

Berdasarkan hasil pada Tabel 6, nilai 
koefisen regresi variabel SPI -0,168 dengan 
p-value sebesar 0,028 dan tingkat signifikan
si α 0,05. Karena probabilitas 0,028 kurang 
dari 5%, maka pengujian pertama tidak ber
hasil ditolak. Disimpulkan bahwa variabel 
SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan yang diukur melalui opini (KLK). 
Sementara itu, nilai koefisen regresi pada 
variabel KPU 0,106 dengan p-value sebesar 
0,074 dan tingkat signifikansi α sebesar 5%. 
Nilai probabilitas 0,074 lebih dari 5% maka 
pengujian kedua tidak berhasil diterima. Hal 
tersebut berarti variabel KPU tidak mempe
ngaruhi kualitas pertanggungjawaban mo
neter yang diukur melalui opini (KLK).

Pengaruh lemahnya kontrol internal 
tersistem pada kualitas pertanggungjawab
an moneter Pemda. Pengujian pertama 
menggambarkan lemahnya kontrol internal 
tersistem berdampak negatif pada kualitas 
pertanggungjawaban moneter Pemda (LK 
Pemda) di Jawa Timur (Jatim) yang diukur 
melalui opini (KLK). Hasil penelitian ini me
ngonfirmasikan telaah empiris  Yurniwati & 
Rizaldi (2015) dan Lewis & Oosterman (2011) 
tetapi tidak mendukung penelitian Irawan & 
McIntyreMills (2016) dan Ratmono & Prado

-2logL Nilai
Block 0 152.761
Block 1 142.590

Tabel 3. Pengujian Determinasi

Nilai -2 Log Nilai Cox dan Snell Nilai Nagelkerke 
142,590a 0,083 0,114



    

powati (2016).
Hasil uji menunjukkan bahwa lemah

nya kontrol internal tersistem (SPI) berelasi 
negatif pada kualitas pertanggungjawaban 
moneter Pemda (LK Pemda) di Jatim. Artinya, 
semakin rendah temuan atas lemahnya kon
trol internal tersistem, maka opini yang akan 
diperoleh pemerintah daerah akan sema
kin baik. Sebaliknya, ketika kelemahan SPI 
ditemukan meningkat, maka kemungkinan 
pemerintah daerah memperoleh opini yang 
baik akan menurun. Hal ini dapat dijelaskan 
bahwa sedikitnya temuan atas kelemahan 
SPI menunjukkan tingkat ketaatan Pemda 
di Jatim pada pengendalian internal cukup 
tinggi. Banyaknya aset kelolaan Pemda di 
Jawa Timur dapat menjadi peluang masalah 
pengendalian internal. Jika sistem kontrol 
internal terkait aset ini lemah, selanjut nya 
dapat menjadi peluang terjadinya kecurang
an akuntansi dan fraud sehingga akan 
mempengaruhi kualitas lapor an keuangan, 
karena sesuai dengan pernyataan PP tahun 
2008 Nomor 60 bahwa kontrol internal ter
sistem (SPI) dilingkungan Pemda digunakan 
untuk memenuhi tuntutan publik membe
rikan keyakinan yang memadai bahwa Pem
da mampu mengelola dan mempertang
gungjawabkan (akuntabel) dalam mengelola 
aset moneter secara transparan, efektif, dan 
efisien.

Ini berarti sistem pengendalian internal 
telah berfungsi memberi keyakinan mema
dai akan efisiensi dan efektivitas operasi. 
Sebaliknya, jika sistem pengendalian inter
nal tidak memadai, keandalan pelaporan 
keuangan tidak dapat terpenuhi. Laporan 
keuangan yang disajikan dengan tidak me
madainya SPI membuat LK tersebut tidak 
merepresentasikan realitas yang sesung
guhnya, sehingga LK tersebut dapat dika
takan tidak akuntabel. Selaras dengan hal 
ini López & Rich (2017), Roesel (2017), dan 

Yurniwati & Rizaldi (2015) menegaskan de
sain pengendalian internal dimaksudkan 
untuk memberi keyakinan memadai akan 
efisiensi dan efektivitas operasi, derajat LK 
yang andal, dan ketaatan pada regulasi. 

Mengenai predikat opini WTP peme
rintah daerah Dwiputrianti (2011) dan Pa
mungkas, Ibtida, & Avrian (2018) menya
takan bahwa opini WTP pemerintah daerah 
merupakan cara untuk memperoleh keper
cayaan masyarakat terhadap pengelolaan 
keuangan pemerintah daerah yang akun
tabel. Selain itu, opini yang baik membuk
tikan kemampuan pemerintah daerah mem
pertanggungjawabkan kinerjanya kepada 
publik. Pemeriksaan oleh pihak independen 
yaitu BPK diperlukan untuk menyatakan 
pendapat demi meningkatkan derajat LK 
Pemda. Berdasarkan konsep agensi, Pemda 
adalah pihak agen dan masyarakat merupa
kan prinsipal sehingga laporan keuangan 
yang berkualitas adalah bentuk pertang
gungjawaban pemerintah daerah. Selain itu, 
laporan keuangan dapat menjadi alat mo-
nitoring bagi masyarakat untuk mengurang i 
adanya asimetri informasi sehingga dapat 
menurunkan adanya penyelewengan atau 
korupsi dari pihak agen (Lewis & Ooster
man, 2011). Entitas sektor publik dapat me
nerapkan konsep keagenan (Ferry, Zakaria, 
Zakaria, & Slack, 2017; Fitzgerald & Giroux, 
2014; Kirk, Brower, & Duncan, 2017). Bah
kan, kebijakan dan komitmen publik dapat 
dianalisis melalui pendekatan dan rerangka 
agen dan prinsipal (An & Kweon, 2017; Vi
ning & Richards, 2016).

Masyarakat sebagai agen terlanjur 
memiliki harapan tinggi terhadap hasil au
dit. Opini WTP dengan demikian seolah men
jamin pemeriksaan yang memadai terhadap 
LK Pemda Jatim atau memenuhi kriteria wa
jar. Bahkan, masyarakat mempersepsikan 
bahwa Pemda telah mengelola uang rakyat 
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Tabel 4. Uji Model Fit

Nilai Chi df Signifikansi
9,781 8 0,281

Tabel 5. Tabel Klasifikasi

NON-WTP WTP Persentase 
Penerimaan

NONWTP 66 9 88
WTP 30 12 28,6

66,7

Observasi
Prediksi

Overall Percentage



dengan baik yang tercermin dari LKPD yang 
bebas salah saji dan bebas korupsi. Semen
tara itu, dari sisi Pemda di Jatim sebagai 
prinsipal, opini WTP merefleksikan penya-
jian LK Pemda secara wajar. Wajar di sini 
dimaknai sebagai cara menyajikan LK yang 
sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku 
umum. Keyakinan ini merupakan keyakinan 
yang bersifat uji petik, bukan uji keseluruh
an. Jadi, masih memungkinkan mengan
dung salah saji yang bersifat tidak material. 
Dengan kata lain, kewajaran ini bukan men
jamin LK Pemda dalam tataran benar 100% 
karena dokumen yang menjadi bahan pe
meriksaan tidak 100% (Dwiputrianti, 2011). 

Ketika temuan terhadap kelemahan SPI 
meningkat maka peluang untuk medapat
kan opini WTP semakin menurun. Oleh kare
na itu, hal tersebut mempengaruhi kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Tal
bot & Wiggan (2010) menunjukkan bahwa 
jika pemerintah tidak melakukan internal 
kontrol secara efisien dan efektif, selanjut-
nya mempengaruhi kinerja keseluruhan 
pengendalian internal sehingga mempe
ngaruhi opini audit. Kelemahan SPI mencer
minkan besarnya risiko pengendalian yang 
terakumulasi dalam peningkatan risiko au
dit secara keseluruhan serta menurunkan 
keandalan laporan keuangan. Namun, opi
ni audit tetap bergantung pada materiali
tas. Selain bertumpu pada materialitas, BPK 
juga diharuskan menggunakan pertimbang
an profesional dalam mengidentifikasi dan 
memutuskan indikasi lemahnya kontrol in
ternal tersistem dan apakah temuan ini ma
terial atau tidak untuk dilaporkan. 

Lebih lanjut, Talbot & Wiggan (2010) 
menjelaskan bahwa ketika pengendalian 
internal tidak memadai, hal ini dapat men
jadi gambaran kemungkinan aset disalah
gunakan, keuangan digunakan tanpa hasil, 
sumber daya umumnya terbuang dan di
salahgunakan, karyawan berkinerja buruk, 
catatan tidak disimpan dan sebagaimana 
mestinya, serta kegiatan menjadi tidak efek
tif. Kegiatan yang tidak efektif membuat in
stansi publik sulit untuk mencapai tujuan. 
Lebih spesifik lagi, Alfiani, Rahayu, & Nur

baiti (2017) menjelaskan tidak diperoleh
nya opini WTP seringkali disebabkan oleh 
penataan aset milik negara belum tertib, 
penyajian belum sesuai SAP, pengadaan be
lum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
atau kapabilitas SDM yang lemah. Namun, 
kelemahan SPI tidak mempengaruhi opi
ni disklaimer (Jamaluddin & Syarifuddin, 
2015). Banyaknya sumber pendapatan me
mang meningkatkan masalah pada pengen
dalian internal sehingga menuntut penye
suaian atas pengendalian internal yang baik 
(Pearson, 2014). Artinya, tidak mudah bagi 
pemerintah daerah untuk menghasilkan 
laporan keuangan yang andal tanpa adanya 
sistem pengendalian yang baik dan terinte
grasi (Atmaja & Probohudono, 2015).

Bagi Pemda di Jatim, temuan empiris 
hasil penelitian ini menegaskan pentingnya 
ketaatan atas pengendalian internal dalam 
rangka mencapai opini audit WTP. Ketaatan 
atas sistem kontrol internal yang memadai 
ini mencerminkan pengelolaan Pemda yang 
transparan dan akuntabel sekaligus dapat 
memberi gambaran bahwa tidak ada aset 
dan keuangan yang disalahgunakan.

Pengaruh ketidakpatuhan terhadap 
perundangundangan terhadap kualitas 
LK Pemda. Hasil uji menunjukkan bahwa 
secara statistik KPU tidak mempengaruhi 
kualitas LK yang diukur melalui opini (KLK). 
Adapun temuan ketidaktaatan yang dilapor
kan BPK antara lain pada aspek salah saji 
dalam laporan keuangan, aspek efektivitas, 
aspek efisiensi, dan aspek ekonomis. Hal itu 
menjadi penyebab tidak tercapainya peneri
maan dan juga aspek indisipliner dalam  
admi nistrasi sehingga mendorong kerugian 
Pemda secara potensial yang pada giliran 
berikutnya juga berdampak merugikan ne
gara. 

SPI juga dijelaskan dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tahun 
2008 Nomor 4 ayat 10 pasal 1 yang men
definisikan kontrol internal tersistem me-
rupakan sebuah proses yang diciptakan ma
najemen agar mampu menyajikan keyakinan 
yang andal terhadap publik tentang kinerja 
mereka secara keseluruhan meliput i andal
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Tabel 6. Hasil Uji Model Penelitian

Beta S.E. Nilai Wld Signifikansi Exp(B)
SPI 0,168 0,076 4,805 0,028 0,846
KPU 0,106 0,059 3,186 0,074 0,9
Konstanta 1,553 0,737 4,441 0,035 4,727
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nya LK Pemda dan ketaatan terhadap regu
lasi publik. Andalnya LK Pemda ini sekaligus 
menjadi cermin pengelolaan aset moneter 
Pemda secara efisien dan efektif.

Hasil uji secara statistik ini memang 
tidak berhasil mendukung temuan em
piris Harun, An, & Kahar (2013), Nurman
di & Kim (2015), dan Lewis & Oosterman 
(2011), tetapi, secara empiris penelitian 
ini sejalan de ngan kajian Alfiani, Rahayu, 
& Nurbaiti (2017) yang mendeklarasikan 
jumlah temuan audit atas kepatuhan tidak 
berpengaruh terhadap opini audit. Alfiani, 
Rahayu, & Nurbaiti (2017) menjelaskan 
bahwa temuan yang tidak material lebih ba
nyak dibandingkan temuan yang material 
meskipun terdapat temuan yang sama dari 
beberapa tahun sebelumnya, belum tentu 
temuan tersebut material. Jadi, dapat dika
takan bahwa ketidakpatuhan pada perun
dangundangan bisa saja ditemukan banyak 
tetapi belum tentu temuan ketidakpatuhan 
tersebut material. Ini berarti, uji kepatuhan 
ditimbang berdasarkan dampaknya secara 
langsung dan material terhadap penyaji
an laporan finansial yang selanjutnya ber
dampak pada opini audit.

SPKN (2017) PSP 200 Paragraf A.16 
menjelaskan terkait pedoman pemeriksaan 
bahwa materialitas dikaitkan dengan pe
ngaruhnya terhadap keputusan yang diam
bil oleh pengguna LK. Materialitas ini bisa 
diukur dengan aspek kualitatif dan kuantita
tif. Dianggap material jika berpengaruh ter
hadap keputusan yang dibuat oleh pihakpi
hak berkepentingan baik dari sisi waktu, 
sifat, maupun cakupan SOP beserta evalu
asinya. Namun, dalam mempertimbangkan 
materialitas pemeriksa harus menggunakan 
pertimbangan profesional.

Tidak ada suatu ukuran atau standar 
baku dalam mempertimbangkan material
itas, namun terdapat faktor yang patut di
pikirkan BPK untuk mengidentifikasi mate
rialitas. Pertama, aspek derajat kepentingan 
stakeholder terhadap obyek pemeriksaan 
seperti LK Pemda. Stakeholder memiliki de
rajat kebutuhan yang sangat signifikan akan 
aspek legal formal serta taatnya Pemda pada 
regulasi publik yang berlaku. Kedua, limit 
dan cakupan materialitas untuk Pemda bia
sanya lebih konservatif dibandingkan limit 
dan cakupan yang diterapkan pada entitas 
korporasi dan pihak swasta. Entitas sektor 
publik sangat rentan terhadap uji legal for
mal dan taatnya entitas pada regulasi yang 
eksis  (Siddi, 2016). Jumlah temuan audit 

atas kepatuhan akan material dan mem
pengaruhi opini secara signifikan hanya jika 
temuan itu mencakup kriteria tersebut ser
ta telah dipertimbangkan secara profesional 
oleh BPK selaku pemeriksa.

Penelitian Mir & Sutiyono (2013) men
jelaskan bahwa temuan audit kepatuhan ti
dak mempengaruhi tingkat korupsidan bah
wa kemungkinan pelanggaran tersebut tidak 
material. Penelitian Masyitoh, Wardhani, & 
Setyanigrum (2015) menyatakan bahwa ke
tika presepsi korupsi menurun, maka pe
luang mendapatakan opini meningkat. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini korupsi 
dapat dihubungkan dengan kualitas laporan 
keuangan pemerintah karena jika temuan 
audit ketidakpatuhan tidak mempengaruhi 
tingkat korupsi, maka dalam penelitian ini 
temuan audit ketidakpatuhan juga kurang 
mempengaruhi kualitas LK yang terukur 
melalui opini.

Temuan kerugian negara akibat keti
dak patuhan atas regulasi dilaporkan seba
nyak 7.282 kasus yang bernilai 7 triliunan 
(Atmaja & Probohudono, 2015). Secara 
umum kerugian negara sering disebabkan 
oleh perbuatan ketidaksesuaian terhadap 
hukum sehingga menjadi pertimbangan BPK 
dalam menerbitkan opini. Penentuan opini 
sangat bertumpu pada materialitas. Pen
ingkatan temuan audit atas SPI tidak selalu 
berdampak pada buruknya opini yang diper
oleh kota/kabupaten, bergantung pada ma
terial/tidak materialnya temuan audit. Men
dukung pernyataan ini, Sutopo, Wulandari, 
Adiati, & Saputra (2017) menegaskan bahwa 
tingkat materialitas le bih penting banyaknya 
temuan. Sebagaimana hasil penelitian sela
ma tiga tahun berturutturut di Kota Cire
bon, Cimahi, dan Bandung, temuan audit 
atas kepemilikan aset tetap tidak mampu 
mempengaruhi opini disklaimer. Salah sa
tunya adalah bahwa temuan yang material 
lebih sedikit dari temuan yang tidak mate
rial. 

 Selain itu, alat ukur temuan audit be
rupa uji kepatuhan terhadap regulasi dan 
aturan yang berlaku, fraud, serta ketidak
taatan yang secara langsung mempengaruhi 
secara material penyusunan LK (Alfiani, Ra
hayu, & Nurbaiti, 2017). Dengan demikian, 
hanya jumlah temuan audit material yang 
akan dapat mempengaruhi opini secara sig
nifikan. Jadi, meskipun jumlah temuan au
dit atas kepatuhan meningkat belum tentu 
mempengaruhi opini LKPD. Dengan demiki
an, hasil penelitian ini dapat memberi kontri
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busi bahwa KPU hanya akan mempengaruhi 
kualitas LK Pemda yang terukur melalui opi
ni jika temuannya bersifat material. 

SIMPULAN
Pencapaian opini WTP bagi entitas Pe

merintah Daerah bukan merupakan hal 
yang mudah. Kompleksitas regulasi dan as
pek praktis yang dihadapi Pemerintah Dae
rah menuntut Pemerintah Daerah dapat me
ngendalikan aktivitasnya secara tersistem. 
Wajar jika opini WTP selalu dikaitkan de
ngan entitas yang mampu mengendalikan 
sistem internalnya sehingga mampu menya
jikan pelaporan finansial secara andal. Se
lain itu, ketaatan terhadap regulasi menjadi 
poin penting bagi Pemerintah Daerah karena 
entitas ini merupakan institusi publik yang 
bertanggungjawab kepada publik. Capaian 
opini WTP ibarat prestasi bagi entitas pub
lik yang juga merefleksi bersihnya entitas 
publik tersebut dari korupsi. Penelitian ini 
menguji asosiasi lemahnya kontrol internal 
tersistem (SPI) dan ketidaktaatan terhadap 
regulasi atau undangundang (KPU) yang 
berlaku pada kualitas LK Pemda yang di
wakili opini BPK pada pemerintah daerah 
Provinsi Jawa Timur pada tahun IHPS 2014, 
2015, dan 2016. Temuan secara statistik 
mengarahkan penelitian ini pada beberapa 
simpulan seperti dipaparkan berikut.

Pertama, kelemahan Sistem Pengen
dalian Internal (SPI) berelasi negatif pada 
kualitas LK Pemda yang diproksi melalui 
opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Artinya, jika entitas sektor publik seperti 
Pemda memperoleh opini yang baik atau ter
dapat peningkatan opini disimpulkan bahwa 
kelemahan terkait sistem pengendalian in
ternal akan menurun, dan begitu juga seba
liknya. Kedua, ketidaktaatan pada regulasi 
atau aturan yang berlaku (KPU) tidak mem
pengaruhi kualitas LK Pemda yang diprok
si oleh opini yang diterbitkan BPK. Artinya, 
ketika BPK menemukan adanya ketidakpa
tuhan terhadap undangundang, maka hal 
tersebut tidak mempengaruhi opini BPK. 
Hal tersebut mungkin disebabkan oleh ting
kat materialitas. Temuan yang tidak materi
al lebih banyak dibandingkan temuan yang 
material meskipun terdapat temuan yang 
sama dari beberapa tahun sebelumnya, be
lum tentu temuan tersebut bersifat materi
al. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 
(SPKN) juga menyebutkan bahwa penentuan 
materialitas dipengaruhi oleh luasnya ca

kupan pemeriksaan, waktu, sifat, serta eva
luasi outcome. Simpulannya, jumlah temuan 
hasil pemeriksaan atas ketidaktaatan pada 
regulasi tidak berelasi signifikan pada opini 
audit disebabkan tidak materialnya temuan 
audit di pemerintah daerah.

Peneliti mengakui beberapa keter
batasan dalam tulisan ini. Pertama, variabel 
kualitas LK Pemda sebagai yang terikat da
lam penelitian yang diwakili oleh opini me
rupakan variabel dummy, sehingga hanya 
mempunyai dua kategoris (biner). Padahal 
BPK menyatakan bahwa opini dibagi men
jadi empat. Penelitian selanjutnya diharap
kan menggunakan regresi ordinal agar dapat 
mewakili tiaptiap opini audit. Kedua, nilai 
angka pemrediksi determinasi yang berfung
si untuk menjelaskan kemampuan variabel 
bebas dalam menjelaskan variabel tak be
bas bernilai rendah. Hal tersebut mengin
dikasikan bahwa kualitas LK yang diwakili 
oleh opini tidak dapat dijelaskan seluruhnya 
oleh variabel kontrol internal tersistem (SPI) 
dan ketaatan pada regulasi dan aturan yang 
berlaku (KPU). Penelitian ke depan terkait 
topik ini dapat mendekatkan atribut lain 
yang lebih dekat dengan kualitas LK Pemda 
misalnya tingkat materialitas temuan BPK 
dan juga efektivitas struktur pengendalian 
mencakup lingkup pengendalian, prosedur, 
serta sistem akuntansi yang digunakan. 
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