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BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Lingkungan pengendalian menurut kerangka COSO merupakan pondasi

bagi komponen-komponen pengendalian internal yang lain. Hal ini menunjukkan

bahwa peran lingkungan sangat berpengaruh dalam menilai memadai atau

tidaknya pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Berdasar hasil analisis

pada BPKA Kabupaten Mojokerto, terdapat titik lemah dalam lingkungan

pengendalian yang terdapat pada pemahaman akan akuntabilitas dalam

pengendalian internal dan pengawasan terhadap tanggungjawab. BPKA belum

mempunyai sebuah mekanisme dalam mendidik dan memberikan peningkatan

pemahaman kepada karyawannya akan pentingnya pengendalian internal dalam

sebuah organisasi. BPKA juga belum mempunyai sebuah unit khusus secara

internal yang melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab masing-

masing individu khususnya terkait pengelolaan pelaporan keuangan.

Penilaian resiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk

mengidentifikasi dan menilai resiko terhadap pencapaian tujuan. Dari hasil

analisis yang dilakukan, terdapat kelemahan pengendalian internal dalam

komponen penilaian resiko. Kelemahan tersebut antara lain belum

teridentifikasinya penilaian resiko, belum terdapatnya proses pengelolaan resiko

dan kurangnya pertimbangan akan adanya potensi fraud dalam pengelolaan

pelaporan keuangan.
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Aktivitas pengendalian diperlukan untuk mengatasi resiko, menetapkan

dan melaksanakan kebijakan serta prosedur dan memastikan bahwa tindakan

tersebut telah dilaksanakan secara efektif. Dari hasil analisis yang dilakukan,

terdapat kelemahan dalam aktivitas pengendalian pengelolaan pelaporan keuangan

BPKA. Kelemahan tersebut berkaitan dengan pemilihan dan pengembangan

aktivitas pengendalian dengan basis teknologi informasi. BPKA masih belum

dapat menyediakan pengendalian yang memadai terkait sistem informasinya yang

masih offline. Dengan sistem tersebut, aktivitas pengendalian dalam pelaporan

keuangan tidak dapat dilakukan secara real time dan dimungkinkan terdapat

kesalahan-kesalahan dalam proses yang tidak terpantau secara langsung. Aspek

berikutnya adalah terkait pengamanan aplikasi dalam bentuk otorisasi password

dan user id yang belum dapat diterapkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Perilaku pengguna sistem aplikasi keuangan masih belum memahami akan

pentingnya otorisasi dalam penggunaan password serta user id.

Informasi dan komunikasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan

tanggungjawab pengendalian internal dalam  mendukung proses pengelolaan

pelaporan keuangan. Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat kelemahan dalam

komponen pengendalian internal terkait informasi dan komunikasi dalam

pengelolaan pelaporan keuangan BPKA. Kelemahan tersebut lebih dikarenakan

pemahaman di masing-masing bidang yang berbeda terkait beberapa informasi

yang sifatnya teknis. Antar bidang masih belum dapat memahami secara

komprehensif terkait informasi dalam pengelolaan pelaporan keuangan.
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Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa

bentuk baik yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya

yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen

pengendalian internal telah berfungsi dengan baik. Berdasar hasil analisis yang

telah dilakukan pada komponen aktivitas pemantauan, terdapat beberapa

kelemahan yang dikarenakan minimnya faktor keseriusan dan akuntabilitas

pekerjaan masing-masing personel dalam melakukan pengawasan terhadap proses

pelaporan keuangan pada masing-masing SKPD. Kelemahan lainnya adalah

terkait sistem monitoring atas laporan keuangan yang belum dapat dilakukan

secara online. Hal ini mengakibatkan data dan informasi atas laporan keuangan

yang didapatkan belum menunjukkan keadaan aktual yang sebenarnya terjadi

pada masing-masing SKPD.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian penelitian yang dikemukakan di atas, terdapat

beberapa saran yang bermanfaat bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset, antara

lain sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman pengendalian internal kepada maseluruh personel

utamanya pada pengelolaan pelaporan keuangan. Dengan mengetahui

pentingnya peran pengendalian internal dalam hal pengelolaan pelaporan

keuangan, diharapkan koordinasi pelaporan keuangan antara SKPD dan

SKPKD dapat berjalan lebih baik.
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2. Membentuk sebuah tim / unit pengawas kecil di lingkup BPKA yang bertugas

memberikan pengawasan terhadap keseluruhan proses mulai dari perencanaan

hingga realisasi kegiatan, utamanya dalam hal pengelolaan pelaporan

keuangan. Dengan adanya pengawasan secara internal tersebut diharapkan

kegiatan pengelolaan pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efektif.

3. Melakukan identifikasi resiko melalui penetapan batas materialitas atas akun-

akun yang signifikan dalam laporan keuangan. Dengan batas tersebut, akan

dapat dideteksi akun mana saja yang membutuhkan perhatian lebih agar

didapatkan laporan keuangan yang reliabel.

4. Menyediakan akses pengelolaan pelaporan keuangan secara online.

Diharapkan dengan adanya sistem secara online tersebut, pengendalian atas

aplikasi pengelolaan aset tetap serta pelaporan keuangan yang dijalankan

dapat terpantau secara real time dan akurat.

5. Memberikan tindakan atau sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan akses

otorisasi atas software aplikasi keuangan. Penggunaan user id dan password

pada masing-masing SKPD harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan terkait

proses pelaporan keuangan.

6. Diperlukan bimbingan teknis dari pihak profesional terkait tukar menukar

informasi dan data antar bidang atau unit kerja. Diharapkan dengan semakin

bertambahnya pengetahuan pengelolaan aset tetap maupun pelaporan

keuangan secara komprehensif pada semua unit kerja, hubungan komunikasi

dan informasi antar bidang kerja dapat berjalan dengan lebih efektif.
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7. Menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif pada bidang akuntansi guna

meningkatkan akuntabilitas dan tanggungjawab pada tugas dan fungsinya

dalam melakukan monitoring atas pengelolaan aset tetap dan pelaporan

keuangan seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
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