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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti analisis faktor yang 
mempengaruhi opini disclaimer BP K yaitu ketidakefektifan sistem 
pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang
undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, dan 
kompetensi sumber daya manusia yang rendah pada Kementerian 
Komunikasi dan Infomatika. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini sebanyok 102 orang pegawai yang memenuhi kriteria penelitian, 
karena peneliti menggunakan metode sampling dalam pemilihan sampel 
jenuh (sensus). 

Sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis 
multivariat dengan model regresi linier berganda, dengan data 
kuantitatif yang diperoleh dari jawaban kuesioner responden. Basil 
pengujian statistik dengan menggunakan uji simultan (U_ji F) dan uji 
parsialn (Uji t) 

Basil pengolahan data terhadap uji hipotesis secara simultan 
didapat nilai F hitung > F tabel (51,745 > 2,465) sehingga dapat 
disimpulkan ketidakefektifan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan 
standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia 
yang rendah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 
positifterhadap opini disclaimer BPK pada tingkat kepercayaan sebesar 
95%. Basil pengolahan data terhadap uji hipotesis secara parsial 
didapat nilai t hitung > t tabel (4, 733 > 1.98351 artinya pengaruh yang 
terjadi adalah positif sehingga semakin tinggi ketidakefektifan sistem 
pengendalian intern maka akan semakin berpengaruh terhadap opini 
disclaimer BPK, nilai t hitung > t tabel (4. 733 > 1, 989) artinya 
pengaruh yang terjadi adalah positif sehingga semakin tinggi 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maka 
akan semakin berpengaruh terhadap opini disclaimer BPK, nilai t 
hitung > t tabel (2,337 > 1.989) artinya pengaruh yang terjadi 
adalah positif sehingga semakin tinggi ketidaksesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan maka akan semakin berpengaruh terhadap 
opini disclaimer  B   PK   dan t hitung > t tabel (2,033 > 1, 9835) 
artinya kompetensi sumber daya manusia yang rendah berpengaruh 
signifikan positif terhadap opini disclaimer BP K 



Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, 
Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi SumberDaya 
Manusia yang Rendah 

PENDAHULUAN 

Reformasi Keuangan Negara dimulai 

sejak diterbitkannya tiga paket Undang

undang Keuangan Negara yaitu Undang

undang nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan 

dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangn Negara 

Nomor 17 Tabun 2003 tentang 

Keuangan Negara Pasal 8 dan Pasal 9 

menyatakan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan 

fiskal, Menteri Keuangan mempunyai 

tugas antara lain menyusun laporan 

keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 

serta Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai 

pengguna anggaran/pengguna barang 

Kementerian N egara/Lembaga yang 

dipimpinnya Juga mempunyai tugas 

menyusun dan menyampaikan laporan 

keuangan Kementerian Negara,/Lembaga 

yang dipimpinnya. 

La po ran Keuangan yang 

merupakan bentuk pertanggungj awaban 

pelaksanaan APBN meliputi Laporan 

Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus 

Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

yang dilampiri dengan laporan keuangan 

perusahaan negara dan badan lainnya 

wajib disampaikan Presiden kepada DPR 

dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Pasal 70 

Juga, menyatakan bahwa Laporan 

Keuangan tersebut disusun berdasarkan 

pengakuan dan pengukuran berbasis kas 

dan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun 

yaitu tahun 2008, pengakuan dan 

pengukuran pendapatan dan belanja wajib 

menggunakan basis akrual. 

Sejak Undang-undang tersebut 

diterbitkan, maka Pemerintah Pusat mulai 

berhasil menvusun laporan keuangan yang 

pertama, yaitu Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) Tabun 2004 

yang sekaligus menjadi Neraca Awai 

Pemerintah Pusat, Namun, LKPP Tahun 

2004 tersebut belum disusun berdasarkan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

dikarenakan standar akuntansi yang 

seharusnya digunakan dalam penyusunan 

Laporan Keuangan baru diterbitkan pada 

Tahun 2005 melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tabun 2005. 

Penyapaian LKPP Tabun 2004 

merupakan bentuk pelaksanaan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan publik 

karna tidak adanya laporan keuangan 

memperlihatkan lemahnya akuntabilitas 
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yang merupakan tuntutan sektor publik 

akan pentingnya transparansi. 

Laporan keuangan yang telah 

disajikan oleh pemerintah harus diaudit 

oleh BPK sesuai dengan Undang-undang 

No 15 tahun 2006 mengenai BPK salah 

satu tugas BPK adalah memeriksa 

pengelolaan dan tanggungjawab, keuangan 

negara yang dilakukan oleh pemerintah 

pusat, pemerintah daerah dan lembaga 

negaranya yang dilakukan berdasarkan 

undang-undang. 

Pemeriksaan yang dilakukan BPK 

mencakup pemeriksaan keuangan, 

pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu. 

Pemeriksaan keuangan adalah 

pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Pemeriksaan keuangan ini 

dilakukan oleh BPK dalam rangka 

memberikan, pernyataan opini tentang 

tingkat kewajaran informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan pemerintah. 

Ketua BPK, Anwar Nasution, 

mengatakan pihaknya dalam pemeriksaan 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP) masih menemukan berbagai 

kelemahan yang cukup signifikan pada 

desain dan implementasi sistem 

pengendalian intern. Kelemahan sistem 

pengendalian intern tersebut dapat 

berakibat negatif terhadap kemampuan 

pemerintah dalam mencatat, mengolah

meringkas, dan melaporkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

APBN (Portal Depkominfo, 2014). 

Penelitian m1 dilakukan pada 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

dengan pertimbangan bahwa pada 

pemeriksaan BPK atas, Laporan Keuangan 

Tahun Anggaran, 2006, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika memperoleh 

Opini Wajar Dengan Pengecualian, atas 

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 

memperoleh Opini Tidak Wajar, Laporan 

Keuangan Tahun Anggaran 2008 sampai 

dengan 2013 memperoleh Opini Wajar 

Dengan Pengecualian, dan Laporan 

Keuangan Tahun Anggaran 2014 

memperoleh Opini Tidak Menyatakan 

Pendapat (Disclaimer). 

KAJIAN TEORI 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Grand Theory 

DAN 

1. Teori Atribusi Harold Kelley (1972-

1973)

Teori atribusi adalah teori yang

memandang individu sebagai psikologi 

amatir yang mencoba memahami sebab

sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa 

yang diharapkan dan mencoba 

menemukan apayang menyebabkan atau 

apa yang mendorong siapa melakukan apa. 

2. Agency Theory/Stewardship Theory

(Danaldson dan Davis, 1991 ),

Agency theory/stewardship theory 

(Danaldson dan Davis, 1991), 
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menggambarkan situasi dimana 

para manajemen tidaklah termotivasi 

oleh tujuan-tujuan individu tetapi 

lebih ditujukan pada sasaran hasil mereka 

untuk kepentingan organ1sas1. T eori 

tersebut mengasumsikan bahwa adanya 

hubungan yang kuat antara kepuasan dan 

kesuksesan organisasi. 

Teori stewardship dapat diterapkan 

pada penelitian akuntansi organisasi sektor 

publik seperti organisasi pemerintahan 

(Morgan 1996., David., 2006 dan Thorton, 

2009) dan non profit lainnya (Vargas 

2004, Caers Ralf 2006 dan Wilson 2010) 

awal yang sejak 

perkembangannya. akuntansi organisasi 

sektor publik telah dipersiapkan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi bagi 

hubungan antara steward dengan 

principals. 

Literatur Theory 

1. Opini atas Pemeriksaan Laporan

Keuangan

Opini yang dikeluarkan oleh BPK

ataspemeriksaan keuangan merupakan 

penilaian terhadap Laporan Keuangan atas 

kriteria berupa kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan kecukupan 

pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang

undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern. 

Penilaian kriteria tersebut akan 

menentukan jenis op1m yang akan 

dikeluarkan oleh BPK. Dalam Undang

undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan 

Negara, menyatakan bahwa terdapat empat 

opini yang dapat dikeluar BPK atas 

pemeriksaan keuangan. yaitu: 

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) yaitu Laporan Keuangan 

telah disajikan dan diungkapkan 

secara waj ar dalam semua hal yang 

material dan informasi keuangan 

dalam Laporan Keuangan dapat 

diandalkan.

b. Opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP) yaitu Laporan Keuangan 

telah disajikan dan diungkapkan 

secara wajar dalam semua hal yang 

material, kecuali untuk dampak hal-

hal yang berhubungan dengan yang 

dikecualikan, sehingga informasi 

keuangan dalam Laporan Keuangan 

yang tidak dikecuailkan dalam 

opini pemeriksaan dapat diandalkan.

c. Opini tidak tidak wajar yaitu 

Laporan Keuangan tidak disajikan 

dan diungkapkan secara waJar 

dalam segala hal yang material, 

sehingga informasi keuangan dalam 

Laporan Keuangan tidak dapat 

diandalkan.

d. Opini Tidak Memberikan Pendapat

(Disclaimer) yaitu Laporan 
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Keuangan

Keuangan tidak dapat diperiksa 

sesuai dengan standar pemeriksaan. 

Bagi auditor selaku pemberi opini, 

Opini Tidak Memberikan Pendapat 

atas(Disclaimer)  pemeriksaan 

Laporan  JUga 

mengindikasikan bahwa pemeriksa 

tidak dapat meyakini Laporan 

Keuangan yang telah disajikan 

bebas dari salah saji material. 

Inti dari kriteria pembenan opini BPK 

adalah informasi keuangan yang 

dapat diandalkan yaitu informasi 

laporan keuangan yang dapat digunakan 

sebagai alat pengambilan keputusan 

sehingga laporan keuangan harus 

memenuhi prinsip karateristik kualitatif 

laporan keuangan. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Ikatan Akuntan 

Indanesia bahwa: "karateristik kualitatif 

laporan keuangan merupakan ciri khas 

yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna, bagi pemakai. 

Terdapat empat karakteristik pokok yang 

yang membuat informasi dalam laporan 

keuangan berkualitas yaitu: dapat 

dipahann. relevan, andal dan dapat 

diperbandingkan Pernyataan ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Ferdy 

van Beest, et. Al..(2009) dan Jones, 

Gregory J Jeannot Blanchet (2000) yang 

menunjukkan temuan bahwa karateristik 

kualitatif merupakan alas pengukuran yang 

valid dan dapat diandalkan untuk menilai 

kualitas informasi laporan keuangan. 

2. Efektivitas Sistem Pengendalian

Intern

Efektifitas menurut Hidayat (1986: 1)

yaitu "efektifitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa Jauh target ("entitas, 

kualitas dan waktu) telah 

tercapai" .Efektivitas Juga menunjukan 

keberhasilan dan tercapai tidaknya sasaran 

yarig telah ditetapkan. Pengendalian intern 

yang efektif diperlukan untuk 

memastikan tercapainya tujuan organisasi. 

Definisi pengendalian intern yang 

dirumuskan oleh COSO, diadopsi oleh 

Pemerintah dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang 

SPIP (Sistem Pengendalian Intern 

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

3. Kepatuhan terhadap Peraturan 

Perundang-undangan

Penerapan dengan

Akuntansi Pemerintahan

dan 

Standar 

Standar Akuntansi Pemerintahan 

merupakan acuan wajib dalam menyajikan 

laporan keuangan 
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Kementerian/lembaga.Pengguna 

keuangan menggunakan 

laporan 

Standar 

Akuntansi Pemerintahan untuk dapat 

memahami informasi yang disaj ikan dalam 

laporan keuangan.Sedangkan BPK 

menggunakan Standar Akuntansi 

Pemerintahan sebagai kriteria dalam 

melaksanakan pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan. 

Standar Akuntasi Pemerintahan 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 yang terakhir di 

ubah menjadi Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010.Standar ini menjadi 

landasan bagi penyusunan Laporan 

Keuangan. 

Selain Standar Akuntansi 

Pemerintahan, BPK juga menggunakan 

kriteria lainnya dalam melakukan 

pemeriksaan antara lain tiga paket 

Undang-undang Keuangan Negara yaitu 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Undang

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan dan 

Nomor 15 Tahun 

Undang-undang 

2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara, Peraturan 

Pemerintah Lainnya yang terkait dengan 

Keuangna Negara, serta Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 

yang dijadikan patokan bagi pemeriksa 

dalam melakukan tugas pemeriksaan. 

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia 

mencakup kapasitanya, yaitu kemampuan 

seseorang atau individu, suatu organisasi 

(kelembagaan), atau suatu sistem untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi atau 

kewenanganya untuk mencapai tujuannya 

secara efektif dan efisien. 

Secara general, kompetensi sendiri 

dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi 

antara ketrampilan (skill), atribut personal, 

dan pengetahuan (knowledge) yang 

tercermin melalui perilaku kinerja Gob 

behavior) yang dapat diamati, diukur dan 

dievaluasi. Dalam sejumlah literatur 

kompetensi sering dibedakan menjadi dua 

tipe, yakni soft competency atau  

kompetensi yang berkaitan erat dengan 

kemampuan untuk mengelola proses 

pekerjaan. hubungan antar manusia serta 

membangun interaksi dengan orang lain 

dan yang kedua sering disebut hard 

competency atau jenis kompetensi yang 

berkaitan dengan kemampuan fungsional 

atau teknis suatu pekerjaan. 
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Hasil Penelitian Empirik Sebelumnya 

Tabel 2.1 
Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya 

No. Penelitian & Judul Hasil 

1 
Tahun 
Desi Fatimah 
(2014) 

Perumusan Hipotesis 

Pengaruh sistem 
pengendalian intern, 
kepatuhan terhadap 
peraturan perundang
udangan, opini audit 
sebelumnya dan umur 
pemerintah daerah 
terhadap pemerintah 
opini wajar tanpa 
pemgecualian pada 
laporan keuangan 
pemerintah di seluruh 
Indonesia 

Pengendalian 
internal dan umur 
pemerintah daerah 
berpengaruh 
negative terhadap 
pemerintah opini, 
wajar tanpa 
pengecualian, 
sedangkan 
kepatuhan trehadap 
peraturan 
perundang-undangan 
dna opini audit 
tahun sebelumnya 
berpengaruh positif 
terhadap penerima 
opini wajar tanpa 
pengecualian 

Perbedaan dengan 
Penelitian Inti 
Penelitian ini 
menganalisis faktor 
yang mempengaruhi 
opini disclaimer. 
V ariabel yang 
digunakan bertolak 
belakang dengan 
variabel yang telah 
diteliti yaitu diteliti 
ketidakefektivan 
sistem pengendalian 
intern, ketidakpatuhan 
terhadap peraturan 
perundang-undangan 
ketidaksesuaian 
penerapan standar 
akuntansi pemerintah 
dan kompetensi 
sumber daya manusia 
yang rendah 

Ha 1 : Ketidakefektifan sistem pengendalianintern berpengaruh terhadap opini disclaimer 

BPK. 

Ha2 :Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini 

Ha3 

Hai 

Ha5

disclaimer BPK. 

Ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap, 

opini disclaimer BPK. 

Kompetensi sumber daya manusia yang rendah berpengaruh terhadap opini 

disclaimer BPK. 

Ketidakefektifan sistempengendalian intern ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan 

kompetensi sumber daya manusia yang rendah berpengaruh terhadap, opini 

disclaimer BPK. 
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METODE PENELITIAN 

Model dan Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deduktif 

Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dal�, 

penelitian ini adalah data primer.Data 

primer dikumpulkan peneliti secara 

langsung dari sumber utamanya.Data 

tersebut berasal dari jawaban responden 

atas kuesioner yang dibagikan. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian 

m1 yaitu dengan metode, angket.yaitu 

menyebarkan daftar pertanyaan 

(kuesioner) yang akan diisi atau dijawab 

oleh responden. Pengukuran variabel 

menggunakan instrumen pemyataan yang 

diukur menggunakan skala Likert dari I 
sampai 5. 

Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini jumlah populasi 
sebanyakl 02 prang, dengan klasifikasi: 

Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 
1. Uji Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian djupimelalui UJI

reliabilitas dan uji validitas.
a. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2009: 172)
rehaable adalah instrumen yang
bila dipergunakan beberapa kah
untuk mengukur objek yang sama.
akan menghasilkan data Yang
sama. Pengujian ini bertujuan
untuk memastikatkelayakan angket
atau kuesioner.

b. Uji Validitas

Uji Validitas menyatakan 
bahwainstrumen yang digunakan 
untukmendapatkan data dalam 
penelitian dapat digunakan atau 
tidak 

2. Pengujian Gejala Penyimpangan

Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas yaitu untuk,

menguji ada tidaknya hubungan

sempurna atau hampir sempurna di

antara variabel bebas pada model

regresi.

b. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas yaitu untuk

menguji ketidaksamaan var1ans

dari residual untuk semua variabel

bebas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas residual dilakukan

untuk melihat apakah variabel

bebas dan variabel terikat

mempunyai distribusi normal.

d. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk

mengetahui lineriatas data yaitu

apakah dua variabel mempunyai

hubungan yang linear atau tidak.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis !Ill digunakan untuk 

memprediksi berubahnya nilai variabel 

tertentu bila variabel lain berubah 

(Sugiyono, 2009:243). Dikatakan regresi 

berganda, karma jumlah variabel 
independennya lebih dari satu. Maka 
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digunakan persamaan regresi tinier 

berganda derigan runms sebagai berikut : 

Y = a+ b1X1 + b2X2 + B3X3 + b4Xi 

+ e Dimana:

y = Opini Disclaimer BPK 
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi 
X1 

= Ketidakefektifan Sistem 
Pengendalian Intern 
X2 = Ketidakpatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan 
X3 = Ketidaksesuaian dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
Xi = Kompetensi Sumber Daya 
Manusia yang Rendah 
e = Error 

4. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
)

Analisis Koefisiensi Determinasi (R
2
)

digunakan untuk melihat seberapa besar 

variabel independen (X) berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y) yang 

dinyatakan dalam persentase. Besarnya 

koefisien determinasi dihitung dengan 

mep#gunak-an rumus sebagai berikut: 

R2 = r2 x 1000 

Keterangan 

R2
: Koefisien Determinasi 

: Koefisien Korelasi 

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan 

analisis linear berganda dengan bantuan 

piranti lunak (software) Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) 16.0 - for 

windows. Uji hipotesis statistik digunakan 

untuk mengetahui kebenaran hubungan 

antara variabel penelitian.Hasil uji ini 

untuk membenarkan atau menolak apakah 

variabel yang diuji mempunyai hubungan 

dan sifat pengaruh antar variabel uji. 

Hal 

Hol 

Ha3 

Ho3 

Ketidakefektifan sistem 

pengendalian intern berpengaruh 

terhadap opini disclaimer BPK. 

Ketidakefektifan sistem 

pengendalian intern tidak 

berpengaruh terhadap op1m 

disclaimer BPK. 

Ha2              Ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan 

berpengaruh terhadap opm1 

disclaimer BPK. 

Ho2       Ketidakpatuhan terhadap 

perattwan perundang-undangan 

tidak berpengaruh terhadap opini 

disclaimer BPK. 

Ketidaksesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan 

berpengaruh terhadap opm1 

disclaimer BPK. 

Ketidaksesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan tidak 

berpengaruh terhadap opm1 

disclaimer BPK. 

Ha4 : Kompetensi sumber daya manusia 

yang rendah berpengaruh 

terhadap opini disclaimer BPK. 

Ho4 : Kompetensi sumber daya manusia 

yang rendah tidak berpengaruh 

terhadap opini disclaimer BPK. 

Ha5 Ketidakefektifan 

pengendalian 

sistem 

Intern 
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Ho5 

Ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Ketidaksesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan.dan 

Kompetensi surnber daya 

manusia yang rendah 

berpengaruh terhadap opm1 

disclaimer BPK. 

Ketidakefektifan 

pengendalian 

Ketidakpatuhan 

sistem 

intern 

terhadap 

peraturan perundang-undangan 

Ketidaksesuaian dengan standar 

akuntansi 

danKompetensi 

pemerintahan. 

surnber daya 

manusia yang rendah tidak 

berpengaruh terhadap op1m 

disclaimer BPK. 

Uji hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

1. Uji parsial

Uji parsial dilakukan menggunakan

Uji t. Uji t digunakan untuk

mengetahui signifikansi dari pengaruh

variabel independen terhadap variabel

dependen secara individual dan

menganggap dependen yang lain

konstan. Signifikansi pengaruh

tersebut dapat diestirnasi dengan

membandingkan antara nilai T table

dengan nilai T hitung menggunakan

significance level 0,05 (a=5%).

Penerimaan atau penolakan hipotesis

ditakukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. jika t hitung > t tabel atau nilai

signifikansi < 0,05 maka hipotesis

nol (Ho) ditolak (koefisien regresi

tidak signifikan). Ini berarti bahwa

secara parsial variabel independen

tersebut merniliki hubungan yang

siofikan terhadap variabel

dependen.

b. jika t hitung< t tabel atau nilai

signifikansi > 0,05 maka hipotesis

nol (Ho) tidak ditolak (koefisien

regres1 signifikan). Ini berarti

secara parsial variabel independen

terse but tidak mempunyai

hubungan yang signifikan terhadap

variabel dependen.

2. Uji Simultan

Uji Simultan menggunakan Uji F

yaitu pengujian yang berativan untuk

mengetahui pengaruh antara seluruh

variabel independen secara bersama

sama terhadap variabel dependen.Uji

ini dilakukan jika variabel independen

dalampenelitian lebih dari satu

variabel.jika hanya ada satu variabel

independen, maka uji-F tidak clu

dilakukan. Kriteria penguJ1an uji-F

adalah sebagai berik-ut:

a. Bila nilaiF hitung > F tabel atau

nilai signifikasi < 0.05. maka

Hipotesis nol (Ho) ditolak Ini

berarti ada hubungan antara,
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variabel 

simultan 

dependen. 

independen secara 

terhadap variabel 

b. Bila nilai F hitung< F tabel atau

nilai signifikansi > 01-05- maka

Hipotesis nol (Ho) tidak ditolak.

Ini berarti tidak ada hubungan

antara variabel independen secara

simultan 

dependen

terhadap 

HASIL PENELITIAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Uji lnstrumen 

1. Hasil Uji Validitas

variabel

DAN 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui bahwa masing-masing 

perhitungan validitas atas butir pemyataan 
kuesioner pada variabel opini disclaimer 

BPK, ketidakefektifan sistem 

pengendalian intern, ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, 

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan.dan kompetensi sumber 

daya manusia yang rendah menunjukkan 

hasil lebih besar dibandingkan dengan 

nilai r tabel yaitu 0.444. 

2. Hasil Uji Reabilitas

Reabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan atau menunjukkan konsistensi 

suatu alai Pengukur di dalam mengukur 

gejala yang sama (Singarimbun. 
1995:140). Menurut Nunnaly (1967) dan 

Hinkle (2004), apabila angka Cronbachs 
Alpha (a) diatas 006 maka variabel 

menunjukkan reliabel 

Hasiluji reabilitas masing-masing 

variabel yang telah dengan responder 20 

orang sesuai uji validitas adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Reabilitas 

No 

2 

Opini BPK (Y) 
Variabel 

Ketidakefektifan sistem pengendalian 
interen 

3 Ketidakpatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan 

4 Ketidaksesuaian dengan standar 
akutansi pemerintah 

5 Kompetensi sumber daya manusia yang 
rendah 

4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.1.4.1 Hasil Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan 

terdapat hubungan linear yang sempuma 

atau mendekati sempuma antarvariabel 

independen dalam model regresi.Model 

Nilai a Kesimpulan 
0,731 Andal/reliabel 
0,664 Andal/reliabel 

0,678 Andal/reliabel 

0,768 Andal/reliabel 

0.687 Andal/reliabel 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. 

Pada penelitian ini cara untuk mengetahui 

ada atau tidaknya gejala multikoliniearitas 

dengan melihat nilai Variance Inflation 

Factor (Vlq dan 
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Tolerance.yang dijelaskan padatabel di bawah ini. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Interpretasi 

Ketidakefektifan sistem 
pengendalian interen 

463 

Ketidakpatuhan terhadap 504 
peraturan perundang-undangan 

Ketidaksesuaian dengan standar 464 
akutansi pemerintah 

Kompetensi sumber daya 336 
manusia yang rendah 

Data tersebut menunjukkan bahwa 

tidak terjadi multikolinearitas antara 

variabel independent yaitu variabel 

ketidakefektifan sistem pengendalian 

intern (XI), variabel ketidakpatuhan 

terhadap, peraturan perundang-undangan 

(X,), variabel ketidaksesuaian dengan

standar akutansi pemerintahan (Xa dan 

kompetensi sumber daya manusia yang 

rendah (X4). 

4.1.4.1 Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 

Hasil penglahan data pada gambar diatas 

terlihat bahwa titik-titik menyebar dan 

tidak membentuk pol yang jelas, di atas 

dan di bawah angka O pada.sumbu Y. Hal 

ini menunjukkan, bahwa tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas pada model 

regres1. 

4.1.4.3 Uji Normalitas 

Berdasarkan tabel diatas nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 

2.159 

1.984 

2.156 

2 .. 973 

Tidak 

multikolinearitas 

Tidak ada 
multikolinearitas 

Tidak ada 
multikolinearitas 

Tidak ada 
multikolinearitas 

ada 

0,859 dan signifikansi 0,-151 lebih besar 

dari alpha 0,05. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa data dari masing-niasing 

variabel berdistribusi normal. 

4.1.4.4 Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan pada 

penelitian im untuk mengetahui linearitas 

data yaitu apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak dengan 

tarif signifikansi 0,05. Variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linear jika 

signifikansi kurang dari 0.05. 

Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji 

linearitas ketidakefektifan sistem 

pengendalian intern terhadap opm1 

disclaimer BPK adalah signifikansi 

(linearity) sebesar 0.000.Hal llll

menunjukkan bahwa antara kedua variabel 

tersebut mempunyai hubungan yang linear. 

Berdasarkan tabel diatas.hasil uji 

linearitas ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan terhadap 

opini disclaimer BPK adalah signifikansi 
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(linearity) sebesar 0.000. Hal m1 

menunjukkan bahwa antara kedua variabel 

tersebut mempunvai hubungan yang linear. 

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji 

linearitas ketidaksesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan terhadap opini 

disclaimer BPK adalah signifikansi 

(linearity) sebesar 0,000.Hal 1m 

menunjukkan bahwa antara kedua variabel 

tersebut mempunyai hubungan yang linear. 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji 

linearitas kompetensi sumber daya 

manusrn yang rendah terhadap opm1 

disclaimer BPK adalah signifikansi 

(linearity) sebesar 0,000 kedua variabel 

tersebut mernpunyai hubungan yang 

linear. 

4.1.5 Hasil Pengujian Koefisien 

Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R2) 

berfungsi untuk mengetahui persentase 

besamya pengaruh variabel independen 

(ketidakefektifan sistem pengendalian 

intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, ketidaksesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan, 

dan kompetensi sumberdaya manusia yang 

rendah) terhadap variabel dependen (opini 

disclaimer BPK). Hasil analisis 

determinasi dapat dilihat pada output 

Model Summary dari hasil analisis regresi 

llinier berganda 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat hasil analisis koefisien determinasi 

secara simultan sebagai berikut: 

a. Nilai R sebesar 0,825 artinya, korelasi

antara variabel ketidakefektifan sistem

pengendalian intern, ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan,

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, dan kompetensi sumber

daya manusrn yang rendah sebesar

0,825yang menunjukkan bahwa terjadi

hubungan keeratan yang sangat kuat

karena nilai mendekati I

b. Nilai R Square menunjukkan koefisien

determinasi dan diubah dalam bentuk

persen berupa Adjusted R Square. Nilai

Adjusted R Square sebesar 0,668 atau

66,8%. Hal 1m berarti persentase

sumbangan pengaruh ketidakefektifan

sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan,

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, dan kompetensi sumber

daya manusia yang rendah terhadap opini

disclaimer BPK sebesar 66,8% sedangkan

sisanya sebesar 33,2% dipengaruhi oleh

faktor lain di luar empat variabel tersebut.

Faktor lain tersebut dapat berupa faktor

eksternal antara lain independensi auditor,

profesionalisme auditor, objektifitas

auditor, maupun integritas auditor. Selain

itu, dapat juga berasal dari faktor internal

itu sendiri antara lain temuan yang belum
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ditindaklanjuti 

pengungkapan. 

dan ketidakcukupan 

4.1.6 Hasil Analisa Regresi Berganda 

Hasil uji regresi linter berganda 

variabel ketidakefektifan sistem 

pengendalian interen ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, 

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi 

penierintaha, dan kompetensi sumber daya 

manusia yang rendah terhadap op1m 

disclaimer BPK sebagai berikut ini: 

Nilai persamaan regresi linter berganda 

sebagai berikut: 

Y =a+ b 1X 1 + h2X2 + b3X3+ b4�+ e 

Y = 1,260 + 0,400X 1 + 0, 1670X2 + 

0,183X3 + 0,218� + e 

Dari persamaan tersebut dapat diketahui 

bahwa 

a. Nilai konstanta sebesar 1.260. Artinya jika

variabel ketidakefektifan sistem 

pengendalian intern ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, 

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, dan kompetensi sumber 

daya manusia yang rendah bernilai 0-

maka nilai opini disclaimer BPK sebesar 

1,260. 

b. Koefisien regresi variabel ketidakefektifan

sistem pengendalian intern (nilai b1)

sebesar 0.400. Artinya jika variabel

ketidakefektifan sistem pengendalian

intern mengalami kenaikan 1 (satu) satuan,

maka besaran kemungkinan pemberian

opini disclaimer BPK akan mengalami

peningkatan sebesar 0.400 satuan dengan 

asumsi vanabel ketidakpatuhan terhadap, 

peraturan perundang-undangan, 

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan dan kompetensi sumber daya 

manusia yang rendah konstan 

c. Koefisien regresi variabel ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan

(nilai b2)sebesar 0,167. Artinya jika 

variabel ketidakefektifan sistem 

pengendalian intern, ketidaksesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan, 

dan kompetensi sumber daya manusiayang 

rendah konstan. maka setiap kenaikan I 

(satu) satuan variabel ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan 

maka besaran kemungkinan pemberian 

op1m disclaimer BPK akan meningkat 

sebesar 0:167. 

d. Koefisien regresi variabel ketidaksesuaian

dengan standar akuntansi pemerintahan

(nilai b3)sebesar 0. 183. Artinya jika

variabel ketidakefektifan sistem

pengendalian intern ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan

dan kompetensi sumber daya manusia

yang rendah konstan, maka setiap

kenaikan I (satu) satuan variabel

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan maka besaran kemungkinan

pemberian opini disclaimer BPK sebesar

0;183.

e. Koefisien regresi variabel kompetensi

sumber daya manusia yang rendah (nilai
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b4) sebesar 0,218. Artinya jika variabel 

ketidakefektifan sistem pengendalian 

intern. ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan ketidaksesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan 

konstan maka setiap kenaikan 1 (satu) 

satuan variabel kompetensi sumber daya 

manusia yang rendah maka besaran 

kemungkinan pemberian opini disclaimer 

BPK sebesar 0,218. 

f. E = error

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel yang sangat berpengarah 

terhadap pemberian opini disclaimer BPK 

adalah variabel ketidakefektifan sistem 

pengendalian intern. Sistem pengendalian 

intern yang tidak efektif dapat berdampak 

pada .tidak jalannya proses organisasi 

mulai dari peyencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pelaporan yang 

memadai. V ariabel selanjutnya yang 

berpengaruh terhadap pemberian opm1 

disclaimer BPK kompetensi sumber daya 

manusia yang rendah Kompetensi sumber 

daya manusia merupakan hal yang penting 

dan merupakan aset dari organ" sari.Tanpa 

kompetensi yang memadai maka 

organisasi tidak dapat bciJalan sesuai 

tujuanya. Rendahnya kompetensi sumber 

daya manusia pengelola keuangan akan 

berdampak pada penyaJ1an laporan 

keuangan yang tidak sesuai dengan standar 

dan ketidakpatuhan terhadap peraturan 

'perundang-udangan karena kompetensi 

tidak hanya berupa skill namun juga 

attitude yang dimiliki oleh masing-masing 

personal. 

4.1.7 Hasil Uji Hipotesis 

Suatu hipotesis harus diuji 

berdasarkan data empiris untuk 

menghasilkan suatu keputusan apakah 

menerima atau menolak Ho (Hipotesis 

Ojektif) yang telah dinyatakan pada 

rumusan hipotesis penelitian.Penelitian im 

menggunakan uji hipotesis secara t-Test 

dan F-Test. 

4.1.7.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (t

Test) 

1. Dependent Variable: Opim
Disclaimer BPK
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil uji hipotesis secara parsial (t-Test) 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

g. Pengaruh Ketidakefektifan Sistem 

Pengendalian Intern terhadap Opini 

Disclaimer BPK. 

a. Nilai t hitung sebesar 4.733 dan bernilai

positif artinya pengaruh yang terjadi

adalahpositif sehingga semakin tinggi

ketidakefektifan sistem pengendalian

intern maka akansemakin berpengaruh

terhadap opini disclaimer BPK

b. Nilai t tabelpada tingkat signifikan 0,025.

uji 2 sisi dan derajat kebebasan (df) yaitu

n-k-I atau 1024-1 = 97. maka diperoleh

nilai t tabel sebesar 1.9835. 
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c. Basil penguJian tersebut menunjukkan

bahwa t hitung > t tabel (4,733 > 1,9835),

maka Ho ditolak dan Ha diterima Artinya

ketidakefektifan sistem pengendalian

intern berpengaruh signifikan positif

terhadap opini disclaimer BPK.

h. Pengaruh Ketidakpatuhan terhadap

Peraturan perundang-undangan terhadap

Opini Disclaimer BPK

8) Nilai t hitung sebesar 1.989 dan bernilai

positif artinya pengaruh yang terjadi

adalah positif sehingga semakin tinggi

ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan maka akan semakin

berpengaruh terhadap opini disclaimer

BPK.

9) Hasil pengujian tersebut menunjukkan

bahwa t hitung> t tabel (1,989 > 1,9835).

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya

ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan berpengaruh

signifikan positif terhadap opini disclaimer

BPK.

1. Pengaruh Ketidaksesuaian dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan terhadap Opini

Disclaimer BPK

c. Nilai t hitung sebesar 2,337 dan bernilai

positif. artinya pengaruh yang terjadi

adalah positif sehingga semakin tinggi

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan maka akan semakin

berpengaruh terhadap op1m disclaimer

BPK.

d. Basil penguJ1an tersebut menunjukkan

bahwa t hitung > t tabel (2,337 > 1,9835).

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan berpengaruh signifikan

positif terhadap opini disclaimer BPK.

J. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya

Manusia yang Rendah terhadap Opini

Disclaimer BPK

a. Nilai t hitung sebesar 2,033 dan bernilai

positif artinya pengaruh yang terjadi

adalah positif sehingga semakin tinggi

tingkat kompetensi sumber daya manusia

yang rendah maka akan semakin

berpengaruh terhadap opini disclaimer

BPK.

b. Basil penguJ1an tersebut menunjukkan

bahwa t hitung> t tabel (2,033> 1,9835).

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya

kompetensi sumber daya manusia yang

rendah berpengaruh signifikan positif

terhadap opini disclaimer BPK.

4.1.7.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (F

Test)

Penelitian ini menggwiakan lebih 

dari satu variabel independen, maka uji 

hipotesis menggunakan F-Test. Uji F 

digunakan untuk menguji apakah variabel 

independen yaitu variabel ketidakefektifan 

sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, 

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, dan kompetensi sumber 
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daya manusia yang rendah secara Simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu opird disclaimer BPK. 

6. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM

yang Rendah. Ketidakpatuhan terhadap

peraturan 

Ketidaksesuaian 

Ketidakefektifan SPI

perundang-undangan.

dengan SAP,

7. Dependent Variable: Opini Disclaimer

BPK

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil pengolahan data terhadap uji 

hipotesis secara simultan didapat nilai F 

hitung sebesar 1.745. Nilai F tabel Dada 

tingkat signifikan 0.05 (df, = 4. df = 97) 

maka nilai F tabel adalah 2-465 sehingga 

nilai F hitung> F tabel (51.745> 2,465) 

sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak 

dan Ha diterima, yang artinya 

ketidakefektif an sistem pengendalian 

intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, ketidaksesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahandan 

kompetensi sumber daya manusia yang 

rendah secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

opm1 disclaimer BPK pada tingkat 

kepercayaan sebesar 95%. 

5. Kesimpuian, Keterbatasan Dan

Saran 

5.1 Kesimpulan 

Terdapat pengaruli signifikan 

positif ketidakefektifan sistem 

pengendalian intern, ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, dan kompetensi sumber 

daya manusia yang rendah secara simultan 

terhadap opini disclaimer BPK. 

Terdapat pengaruh signifikan 

positif ketidakefektifan sistem 

pengendalian intern, ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan 

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi 

penierintahan, dan kompetensi sumber 

daya manusia yang rendah secara parsial 

terhadap opini disclaimer BPK. 

Berdasarkan uji stastistik yang 

dilakukan diperoleh model bahwa opini 

disclaimer BPK ditejitukan paling besar 

oleh ketidakefektifan sistem pengendalian 

intern selain kompetensi sumber daya 

manusia yang rendah, ketidaksesuaian 

dengan standar akuntansi pemerintahan, 

dan ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

Model ini dapat dijadikan dasar 

dalam rangka peningkatan efektifitas 

sistem pengendalian intern baik mulai dari 

lingkungan pengendalian, penilian fisiko, 

aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi serta pemantauan juga dapat 

dijadikan dasar bagi meningkatan 

kompetensi sumber daya manusia. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini telah dilaksanakan 

berdasarkan metode dan prosedur baku 

penelitian, namun tetap saja terdapat hal-
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hal yang dapat mengurangi hasil penelitian 

ini, diantaranya angket yang digunakan 

bersifat self inventory sehingga 

memungkinkan responden untuk mengisi 

sesuai dengan kesimpulan mereka dan 

melupakan fakta yang sesungguhnya. 

Meskipun kemungkinan tersebut telah 

diantisipasi saat pembuatan angket, namun 

angket yang bersifat self inventory 

memungkinkan bagi responden untuk 

mengisi secara subvektif. 

Penelitian ini melibatkan objek 

penelitian dalam jumlah terbatas, yaitu 

sebanyak 102 orang, yang merupakan 

pengelolaan keuangan ditingkat eselon I 

dan belum melibatkan responden daerah 

yang merupakan satuan kerja dibawah 

institusi yang diteliti, sehingga hasilnya 

belum dapat digeneralisasikan pada 

kelompok objek dengan jumlah yang 

besar. 

5.3 Saran 

Pada variabel opm1 disclaimer 

dipengaruhi Welt banyak 

faktor.Berdasarkan penelitian yangadanya 

ketidakefektifan sistem 

intern, ketidakpatuhan 

pengendalian 

terhadap 

peraturanperundang-undangan, 

ketidaksesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, dan kompetensi sumberdaya 

manusrn yang rendah ternyata dapat 

mempengaruhi opm1 disclaimer 

BPK.Sehingga ketiga factortersebut dapat 

dikaji lebih dalam oleh peneliti berikutnya 

denganmenambahkan faktor lainnya di 

liarempat variabel tersebut. Faktor lain 

tersebut dapat berupa faktor eksternal 

antara lain 

profesionalisme 

independensi 

auditor. 

auditor. 

objektifitas 

auditor, maupun integritas auditor. Selain 

itu, dapat juga berasal dari faktor internal 

itu sendiri antara lain temuan yang belum 

ditindaklanjuti 

pengungkapan 

dan ketidakeukupan 

Bagi institusiimplementatif yang 

strategic berupa membangun SistemBagi 

institusi diharapkan perm langkah 

iniplenientati s Ipengendalian intern, dan 

langkah praktis perbaikan seperti 

peningkatan kompetensi sumber daya 

manusia terkait pemahaman pcntmgn-a 

kcpatuhan terhadap peraturan perundang

undangan dan kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahna sehingga dapat 

diperoleh opini yang lebih baik umuk 

periode yang akan datang. 
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