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SARI

Cahyo Wicaksono, Widi. 2013. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 
Pengendalian Intern Di Sektor Pemerintahan”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Maylia Pramono 
Sari, SE., M.Si.,Akt Pembimbing II: Dhini Suryandari, SE. M.Si., Akt
Kata Kunci : Efektivitas pengendalian Intern, Kualitas Audit, Lingkup 
Audit, Gaya Kepemimpinan.

Pada tahun 2006 KPMG Fraud Survey mengemukakan faktor utama yang 
menyebabkan kecurangan dalam organisasi atau sektor pemerintahan yaitu tidak 
efektifnya pengendalian intern yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal 
di instansi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Internal. Faktor-
faktor tersebut antara lain Kualitas audit, lingkup audit, dan gaya kepemimpinan. 

Populasi penelitian ini adalah pegawai pemerintahan daerah di Kota 
Semarang. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan quota sampling dengan 
jumlah sampel penelitian sebesar 84. Penelitian ini menggunakan alat analisis data 
regresi berganda dengan bantuan software komputer untuk statistik SPSS versi 
19.00. Analisis data digunakan untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas, 
asumsi klasik, dan hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit,lingkup audit, gaya 
kepemimpinan secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 
intern. Kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas 
pengendalian intern, lingkup audit tidak berpengaruh terhadap efektivitas 
pengendalian intern, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas 
pengendalian intern.

Simpulan dalam penelitian ini adalah kualitas audit, lingkup audit, gaya 
kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern, kualitas 
audit tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern, lingkup audit 
tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern, dan gaya 
kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern
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ABSTRACT

Cahyo Wicaksono, Widi. 2013. "Factors Influencing the Effectiveness of Internal 
Control in Government Sector". Thesis. Accounting Department. Faculty of 
Economics. Semarang State University. Supervisor I: Maylia Pramono Sari, SE., 
M.Sc.,Akt Supervisor II: Dhini Suryandari, SE. M.Sc., Akt
Keywords: Effectiveness of Internal control, audit quality, audit scope, 
Leadership Style.

In 2006 KPMG Fraud Survey suggests major factors leading to fraud in
the public sector organization or ineffective internal controls caused by internal
factors and external agencies. The research was conducted to determine factors
that influence the effectiveness of Internal Control. These factors include audit
quality, audit scope, and leadership style.

The population was local government officials in the city of Semarang. 
The sampling technique is by quota sampling with sample number by 84. This 
study uses multiple regression data analysis tools with the help of computer
software for statistical SPSS version 19.00. Analysis of the data used to test the
validity and reliability, the classical assumptions and hypotheses.

The results showed that the quality of the audit, audit scope, simultan
leadership style influence the effectiveness of internal control. Partial audit quality
does not affect the effectiveness of internal control, audit scope does not affect the
effectiveness of internal control, leadership style affects the effectiveness of 
internal control.

The conclusions of this research is the quality of audit, audit scope, 
leadership style influence the effectiveness of internal control, audit quality has no 
effect on the effectiveness of internal controls, audit scope does not affect the
effectiveness of internal control, and leadership style affect the effectiveness of 
internal control
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. 

Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, tetapi juga di 

daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat 

terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Regulasi 

tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar 

kepada daerah. Implikasi dari adanya otonomi adalah kewajiban pemerintah untuk 

lebih transparan dan akuntabel. 

Banyaknya pemerintahan daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin 

besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi 

kecurangan (fraud). Kecurangan dalam organisasi baik di sektor pemerintahan 

maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. 

Berdasarkan KPMG Fraud Survey 2006 ditemukan bahwa lemahnya 

pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu 

sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor kedua adalah 

diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada sebesar 24%. Dari dua 

faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan pengendalian intern 

sangat penting. Dalam penelitian Coe dan Curtis (1991) menemukan dari total 127 
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kasus kelemahan pengendalian intern di Carolina Utara AS sebagian besar (42%) 

terjadi di lembaga pemerintah.

Salah satu kecurangan dalam pemerintah adalah kasus korupsi yang mencuat 

ke permukaan dan melibatkan pejabat tinggi di kementerian tertentu menjadi 

sorotan banyak pihak. Anggota Komisi XI DPR Memed Sosiawan mengatakan 

bahwa korupsi di lembaga negara terjadi akibat lemahnya kontrol internal 

pemerintah atau mungkin terjadi pembiaran mulai dari awal perencanaan kegiatan 

masing-masing kementerian/lembaga (Sumber : Okezone.news, 5 Oktober 2011).

Kecurangan tersebut dapat dideteksi dari baik buruknya pengendalian intern 

di dinas pemerintahan daerah tersebut. Baik buruknya pengendalian intern suatu  

pemerintahan dapat dilihat dari efektif atau tidaknya pengendalian intern di 

pemerintahan daerah tersebut karena saat pengendalian intern suatu dinas 

pemerintahan daerah itu tidak efektif maka dapat dipastikan kecurangan akan 

semakin besar dan itu berpengaruh pada kedisplinan pegawai pemerintah tersebut 

sebaliknya apabila pengendalian intern suatu dinas pemerintahan daerah itu efektif 

maka aturan yang ada dalam dinas pemerintahan daerah tersebut akan dipatuhi 

oleh seluruh pegawai dinas pemerintahan tersebut hal itu menyebabkan semakin 

disiplinnya pegawai dinas pemerintah daerah serta dapat mengurangi kecurangan 

didalam dinas pemerintah daerah tersebut. Hal ini senada dengan survey KPMG 

tahun 2006 dimana sebagian besar kecurangan (38%) terdeteksi karena adanya 

efektivitas pengendalian intern (Wilopo,2006).

Dari keadaan yang dijelaskan diatas maka hal tersebut menuntut pimpinan 

dan manajemen mengelola dinas pemerintahan daerah secara lebih efektif  dan 
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efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini membuat 

pimpinan tidak dapat lagi secara langsung mengawasi aktivitas perusahaan 

sehingga harus mendelegasikan sebagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

yang dipikulnya kepada pihak lain, yaitu auditor internal. Lebih lanjutnya 

pimpinan atau manajemen dituntut untuk menerapkan pengendalian intern 

tentunya sangat berguna untuk mengurangi kecurangan dan ketidakdisplinan yang 

terjadi.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa efektivitas pengendalian intern 

memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan pengendalian 

intern yang efektif agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai dalam 

mencapai tujuan. Pasal 56 ayat 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus 

didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai. 

Pengendalian intern adalah suatu proses dari aktivitas operasional organisasi 

dan merupakan bagian integral dari proses manajemen, seperti perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian. Pengendalian intern merupakan bagian integral 

dari proses manajemen karena konsep dasar dari pengendalian intern meliputi (1) 

berbagai kegiatan (a process), (2) dipengaruhi oleh manusia (is affected by 

people), dan (3) diharapkan dapat mencapai tujuan (objectives). Menurut IAI 

(2001), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan porsonel lain entitas yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu (a) keandalan 
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pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pertumbuhan ekonomi sangat 

penting dalam menunjang pembangunan nasional (Yadyana, 2006)

Pengendalian internal birokrasi pemerintah akan memberikan pengaruh 

terjadinya kecurangan akuntansi pemerintahan. Semakin baik pengendalian 

internal birokrasi pemerintahan, maka semakin rendah kecurangan akuntansi 

pemerintah (Wilopo, 2008).

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern yaitu dari 

faktor internal dan faktor eksternal menurut Yadyana  (2006) dalam penelitiannya 

menunjukan keterkaitan keahlian profesional, lingkup kerja audit, pelaksanaan 

pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian pemeriksaan terhadap efektivitas 

pengendalian audit. Variabel yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern 

adalah kualitas audit. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Mulyadi(1992) bahwa 

tugas seorang auditor internal adalah “menyelidiki dan menilai pengendalian 

intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi, serta menurut 

Dwi Martani dan Fazri Zaelani (2011) variabel yang mempengaruhi efektivitas 

pengendalian intern adalah ukuran, perkembangan dan kompleksitas pemerintah 

daerah. Penelitian lain yang definisikan variabel yang mempengaruhi efektivitas 

pengendalian internal adalah penelitian Tine Novarita (2006) yang menyebutkan 

faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern adalah peran audit 

internal, Selain itu menurut penelitian yg dilakukan COSO (2004), Lingkungan 

yang etis dari suatu organisasi meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam 

mencapai sasaran organisasitoris, nilai-nilai mereka dan gaya manajemen. 
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Didalam penelitian Rae and Subramaniam (2008), terdapat pengaruh antara 

lingkungan etis dengan prosedur internal control yang memoderasi adanya 

pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kecurangan karyawan. Dengan 

asumsi bahwa semakin baik gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, akan 

semakin efektif pengendalian internnya sehingga semakin rendah tingkat 

terjadinya kecurangan (fraud) dalam organisasi tersebut.

Dari hasil penjelasan diatas peneliti bermaksud untuk meneliti variabel 

lingkup kerja audit dan kualitas audit sebagai variabel independen serta peneliti 

bermaksud menambahkan gaya kepemimpinan sebagai variabel yang 

mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Karena peneliti mengasumsikan 

bahwa efektivitas pengendalian intern dapat diliat dari faktor ekstern dan intern 

oleh sebab itu peneliti mengangkat variabel kualitas audit, lingkup audit dan gaya 

kepemimpinan untuk mengetahui persepsi pegawai pemerintah daerah terhadap 

pengendalian intern di organisasi tersebut.

Penelitian yang berkaitan dengan variabel independen kualitas audit dan 

lingkup kerja audit memang sudah pernah dilakukan. Namun tidak untuk gaya 

kepemimpinan. Peneliti belum menemukan adanya penelitian yang mengangkat 

variabel gaya kepemimpinan sebagai variabel independen yang mempengaruhi 

efektivitas pengendalian intern. Karena gaya kepemimpinan dari seorang atasan 

kepada pegawainya akan berdampak terhadap efektivitas pengendalian intern. 

Selain itu peneliti juga menggali dari persepsi pegawai pemerintah daerah dimana 

dalam penelitian terdahulu belum ditemukan pengungkapan faktor-faktor 

efektivitas pengendalian intern dari sisi auditenya serta belum pernah ditemukan 



6

pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern 

dari sektor pemerintahan.    

Kualitas audit seperti dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam Alim dkk. 

(2007), yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan 

melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. 

Sedangkan Christiawan (2002) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh 

dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka 

kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” 

menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah 

auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Pengabdian kepada profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari 

dalam diri seseorang profesional, tanpa paksaan dari siapapun, dan secara sadar 

bertanggung jawab terhadap profesinya. Seseorang yang melaksanakan sebuah 

pekerjaan secara ikhlas maka hasil pekerjaan tersebut akan cenderung lebih baik 

daripada seseorang yang melakukannya dengan terpaksa. Nugrahaningsih (2005) 

mengatakan bahwa akuntan memiliki kewajiban untuk menjaga standar perilaku 

etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka berlindung, profesi 

mereka, masyarakat dan pribadi mereka sendiri dimana akuntan mempunyai 

tanggung jawab menjadi kompeten dan berusaha menjaga integritas dan 

obyektivitas mereka (  Alim dkk., 2007).

Lingkup kerja audit atau lingkup pemeriksaan merupakan batasan bagi tim 

pemeriksa untuk dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, baik yang ditentukan 

berdasarkan sasaran (program atau proyek), lokasi (pusat, wilayah, cabang, atau 
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perwakilan) maupun waktu (tahun anggaran, tahun buku, semester, atau triwulan). 

(BPK RI, 2010)

Dalam SPKN (BPK RI) lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan 

harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup 

audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu 

pelaksanaan audit, besarnya lingkup pemeriksaan, kegagalan memperoleh bukti 

kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi menyebabkan baik 

buruknya efektivitas pengendalian internal.

Menurut Young (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu 

bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong 

atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan 

oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang 

khusus.

Gaya kepemimpinan yang buruk akan mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan, sehingga menyebabkan karyawan cenderung merugikan 

perusahaannya. Tindakan korupsi itu mudah dilakukan di birokrasi dikarenakan 

kesalahan pemimpin dalam menempatkan staf di unit-unit kerja di lingkungan 

pemerintahan. Akibatnya, ruang untuk terjadinya tindakan korupsi terbuka lebar. 

Seharusnya seorang pemimpin menempatkan orang/karyawan sesuai dengan 

profesi dan tempat yang benar.

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya 

disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya 

pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Dengan gaya kepemimpinan yang 



8

kurang pengawasan dan penyalahgunaan wewenang maka akan adanya 

kesempatan pegawai dalam melakukan kecurangan hal tersebut dikarenakan 

buruknya pengendalian internal dari dinas pemerintahan daerah tersebut. (Wilopo 

2006)

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi 

sektor pemerintahan daerah untuk mengetahui Efektivitas pengendalian intern di 

sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini 

terdiri dari kualitas audit, lingkup audit dan gaya kepemimpinan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 

mengajukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Efektivitas  Pengendalian Intern  di Sektor Pemerintahan (Persepsi Pegawai 

Pada Dinas-Dinas Kota Semarang)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kualitas auditor, lingkup audit, dan gaya kepemimpinan secara 

simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern?

2. Apakah  kualitas auditor berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

intern?

3. Apakah lingkup audit berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

intern?

4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas 

pengendalian intern.
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1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor, lingkup audit, dan gaya 

kepemimpinan secara simultan terhadap efektivitas pengendalian intern.  

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor terhadap efektivitas 

pengendalian intern.

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkup audit terhadap efektivitas 

pengendalian intern.

4. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas 

pengendalian intern.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Merupakan salah satu proses sarana pembelajaran dalam 

menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dan 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Selain itu dengan adanya 

penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana teori tentang efektivitas 

pengendalian intern diterapkan dalam kenyataan.

2. Bagi Pemerintah

Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut diatas maka dapat 

memberikan informasi bagi pemerintah mengenai faktor-faktor apa saja 



10

yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern . Serta dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas 

pengendalian intern di Indonesia 

3. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai referensi dan tambahan informasi atau masukan bagi 

peneliti yang lain yang ingin mengembangkan ilmu akuntansi khususnya 

bidang akuntansi auditing, dan yang akan meneliti kembali mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi 

Agency Theory menjelaskan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi 

wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu

manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut perhubungan kontrak (nexus of 

contract). Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan adalah tempat atau 

intersection point bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, 

kreditur, dan pemerintah. Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai macam 

biaya dan memaksakan hubungan diantara berbagai kelompok.

(Jensen dan Meckling, 1976) dalam penelitiannya menjelaskan teori agensi 

adalah suatu kontak dimana satu orang atau lebih yang kemudian disebut 

principal, menyewa serta memberikan wewenang kepada satu orang yang lain 

atau lebih, yang disebut kemudian agent untuk menjalankan tugas dan mengambil 

keputusan bagi kepentingan principal

Teori keagenan yang mulai berkembang mengacu kepada pemenuhan tujuan 

utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan kekayaan 

pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang 

disebut agen. Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan 

kekayaan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut masalah keagenan.

2.1.1 Asumsi yang melandasi teori agensi

Masalah Keagenan Menurut Eisenhard (1989),masalah keagenan dilandasi 

oleh 3 buah asumsi, yaitu :

11
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1. Asumsi tentang sifat manusia 

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki 

sifatuntuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan

rasioanlitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion)

2. Asumsi tentang keorganisasian 

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi,

efisiensi sebaga kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric 

Informationantara principal dan agen.

3. Asumsi tentang informasi

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai 

barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud teori 

agensi adalah teori yang memberikan argument tentang hubungan kerja sama 

antara pemilik modal (principal) dan yang menerima wewenang agen. Dimana 

agen akan menjalankan tugas yang diberikan oleh prinsipal kemudian mengambil 

keputusan untuk principal sedangkan principan memunyai wewenang untuk 

memonitoring agen untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2 Efektivitas pengendalian internal

2.2.1 Pengertian efektivitas pengendalian internal

Ada beberapa beberapa pendapat mengenai pengendalian internal, antara 

lain:

1. Pengendalian Intern didefinisikan oleh AICPA sebagai berikut :
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Pengendalian Intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta 

alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan 

untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan 

kebenaran data akuntansi,memajukan efisiensi di dalam usaha, dan membantu 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

2. Menurut Mulyadi (2008)

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yakni kendala 

pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, 

efektivitas dan efisiensi operasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian pengendalian internal diatas, kita dapat 

memahami bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang terdiri dari 

kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu 

yang saling berkaitan. Dengan adanya penerapan pengendalian intern dalam setiap 

kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan tidak akan terjadi tindakan-

tindakan penyelewengan yang dapat merugikan suatu organisasi, dalam hal ini 

adalah pemerintahan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa suatu sistem pengendalian intern yang 

baik itu akan berguna untuk :

1.     Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi 

2.     Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
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3.     Memajukan efisiensi dalam operasi.

4.     Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan 

manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. 

Definisi di atas di rinci oleh AICPA dalam Statement On Auditing Standards 

nomor 1, menjadi pengendalian  akuntansi dan pengendalian administratif sebagai 

berikut :

1. Pengendalian Akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan prosedur-

prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan pengamanan aktiva dan 

dapat dipercayanya catatan financial, dan konsekuensinya, organisassi, 

prosedur,dan catatan-cataan itu disusun untuk memberikan jaminan yang cukup 

dalam arti :

1. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan pengesahan (otorisasi) 

manajemen yang umum maupun yang khusus.

2. Transaksi-transaksi dicatat untuk (1) memungkinkan penyusunan laporan 

keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang umunya diterima 

atau kriteria-kriteria lain yang perlu untuk laporan-laporan tersebut dan 

(2) menunjukkan pertanggungjawaban atas aktiva.

3. Access(penggunaan) aktiva hanya diperbolehkan bila sesuai dengan 

otorisasi manajemen.

4. Tanggung-jawab atas aktiva (menurut catatan) dibandingkan dengan 

aktiva yang ada setiap waktu tertentu dan diambil tindakan yang perlu bila 

ada perbedaan-perbedaan.
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2. Pengendalian  administratif meliputi struktur organisasi dan prosedur-

prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan prosespengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan pengesahan (otorisasi) transaksi-transaksi 

oleh manajemen. Otorisasi tersebut merupakan fungsi manajemen yang secara 

langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan 

perusahaan (organisasi) dan merupakan titik awal untukmenyusun pengawasan 

akuntansi atas transaksi-transaksi.

Pengendalian  akuntansi (accounting control) berfungsi untuk menjaga 

keamanan harta milik perusahaan. Pengendalian ini disebut Preventif Control, 

yaitu pengendalian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan.  Pengendalian  administratif(administrative conrol) berfungsi untuk 

mendorong efisiensi, yaitu dengan mendorong dipatuhinya keputsan-keputusan 

manajemen.  Pengendalian ini disebut juga Feedback Control.  

2.2.2 Ciri-ciri pokok dari Sistem Pengendalian  Intern  

Syarat sistem pengawasan intern yang memuaskan harus meliputi :

1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab-

tanggungjawab fungsional secara tepat.

2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna 

untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, 

hutang-hutang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya.

3. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-

tugas dan fungi-fungsi setiap bagian dalam organisasi.

4. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengant anggung jawabnya
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Keempat elemen di atas merupakan ciri-ciri pokok  dari suatu sistem 

pengawasan intern. 

Pengendalian intern melaksanakan tiga fungsi penting :

1.  Preventive control, pengendalian untuk pencegahan, mencegah timbulnya 

suatu masalah sebelum masalah muncul.

2.  Detective control, pengendalian untuk pemeriksaan, dibutuhkan untuk 

mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.

3.   Corrective control, pengendalian korektif. Memecahkan masalah yang 

ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan    

3. Menurut COSO (Committee Of Sponsoring Organization)

COSO adalah kelompok sektor swasta yang terdiri dari American, Accounting 

Association (AAA), AICPA, Institute of Internal Auditors, Institute Of 

Management Accountants, dan Financial Executives Intitute.  

Pada tahun 1992,COSO mengeluarkan hasil penelitian untuk

mengembangkan definisi pengendalian intern yaitu pengendalian intern sebagai 

proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan 

mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang 

wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut: 

1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi

2. Keandalan pelaporan keuangan 

3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku,
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Berdasarkan COSO pengendalian internal adalah proses karena hal tersebut 

menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari 

kegiatan manajemen dasar.

Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolute, 

karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas 

pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

Lima komponen Model Pengendalian Internal COSO yang saling 

berhubungan :

1.     Lingkungan pengendalian : inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya, 

cirri perorangan, nilai-nilai etika, dan kompentensi  serta lingkungan tempat 

beroperasi.  Mereka adalah mesin yang mengemudikan organisasi dan dasar 

tempat segala hal terletak.

2.     Aktivitas pengendalian, Kebijakan dan proedur pengendalian harus dibuat 

dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang 

diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi risiko pencapaian 

tujuan organsasi, secara efektif dijalankan.

3.     Penilaian risiko, Organisasi harus sadar akan dan berurusan dengan risiko 

yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan, yang terintegrasi 

dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya, 

agar organisasi beroperasi secara harmonis.  Organisasi juga harus membuat 

mekanisme unuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang 

terkait.
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4.     Informasi dan komunikasi, disekitar aktivitas pengendalian terdapat system 

informasi dan komunikasi.  Mereka memungkinkan orang-orang dalam 

organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

5.     Pengawasan, Seluruh poses harus diawasi, dan perubahan dilakukan sesuai 

dengan dengan kebutuhan.  Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara 

dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan. 

Komponen kedua dari model penngendalian internal COSO adalah kegiatan-

kegiatan  pengendalian, yang merupakan kebijakan dan peraturan yang 

menyediakan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian pihak manajemen 

dicapai.  Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 

lima kategori berikut :

1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai,

2. Pemisahan fungsi

3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai

4. Penjagaan asset dan catatan yang memadai 

5. Pemeriksaan independent atas kinerja

Akuntan memainkan peran yang penting dalam membantu manajemen 

mengontrol bisnis dengan mendesain sistem pengendalian yang efektif dan 

mengevaluasi sistem yang ada untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan 

dengan efektif.

Beberapa ancaman menunjukan risiko yang lebih besar karena probabilitas 

kemunculannya lebih besar. Misalnya , perusahaan lebih mungkin menjadi korban 
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penipuan computer daripada serangan teroris, dan pegawai lebih mungkin 

melakukan kesalahan yang tidak disengaja daripada melakukan tindakan penipuan 

secara sengaja.

Perkiraan Paparan (Exposure), kerugian potensial. Risiko gempa bumi 

mungkin kecil, tetapi perkiraannya dapat sangat besar, gempa dapat 

menghancurkan perusahaan dan menyebabkan kebangkrutan. Risiko dan paparan

harus diperhitungkan bersama-sama, karena apabila salah satu meningkat, maka 

baik materilitas ancaman maupun kebutuhan untuk melindunginya akan 

meningkat.

Identifikasi Pengendalian. Manajemen harus mengidentifiksi salah satu 

atau beberapa pengendalian yang akan melindungi perusahaan dari setiap 

ancaman.  Dalam mengevaluasi keuntungan prosedur pengendalian internal 

tertentu, manajemen perlu mempertimbangkan keefektifan dan  waktunya.

Apabila semua faktor yang lainnya sama, maka pengendalian untuk 

pencegahan akan lebih baik daripada pengendalian untuk pemeriksaan.  Akan 

tetapi apabila pengendalian untuk pencegahan gagal, maka pengendalian untuk 

pemeriksaan penting untuk menemukan masalah, dan pengendalian korektif 

membantu mengatasi masalah tersebut,  Jadi, pengendalian untuk pencegahan, 

untuk pemeriksaan, dan korektif saling melengkapi, dan sistem pengendalian 

internal yang baik perlu menggunakan ketiga-tiganya.

Menetapkan Efektivitas Biaya – Manfaat 

1. Pihak manajemen menetapkan apakah pengendalian tersebut 

menguntungkan dari segi biaya.
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2. Dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal, pihak 

manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar faktor-

faktor dalam perhitungan perkiraan manfaat.

2.3 Kualitas audit

2.3.1 Pengertian kualitas audit

Berikut ini beberapa pengertian mengenai kualitas audit

De Angelo (1981) mendefinisikan audit quality sebagai probabilitas 

(kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Giroux 

(1992) menjelaskan adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang 

material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor 

sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada 

independensinya.

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor 

dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian 

mutu. Selanjutnya Menurut (Mulyadi dan Puradiredja, 1998).Auditor internal 

adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah 

menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen 

telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan 

organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, 

serta menentukan kualitas informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian 

organisasi.
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Dari pengertian tentang kualitas audit tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat 

mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi 

dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan 

auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada 

standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Deis dan Giroux (1992) melakukan penelitian tentang empat hal dianggap 

mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu 

1. Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu 

perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit 

pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin 

rendah, 

2. Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan 

semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan 

berusaha menjaga reputasinya,

3. Kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka 

akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak 

mengikuti standar, dan

4. Review oleh pihak ketiga, kualitas sudit akan meningkat jika auditor 

tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak 

ketiga.
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2.3.2 Penggerak (Driver) Kualitas Audit

Watkins et al. (2004) mengusulkan empat driver (penggerak) kualitas audit. 

Dua penggerak dari sisi permintaan dan dua yang lain dari sisi suplai. Penggerak 

dari sisi permintaan adalah strategi risiko klien dan konflik keagenan. Sementara 

itu, penggerak dari sisi suplai adalah strategi manajemen risiko auditor dan fee 

audit. Logika bahwa risiko klien bisa menjadi penggerak kualitas didasarkan dari 

paper Titman dan Trueman (1986) di atas. Seperti telah disampaikan pada bagian 

sebelumnya, pemilihan auditor oleh klien dipengaruhi oleh preferensi risiko klien 

atas keterungkapan dirinya kepada publik. Perusahaan berekspektasi bahwa publik 

akan menganggap perusahaan yang bersedia diaudit oleh kantor akuntan yang 

lebih besar yang berarti memiliki sumber daya yang lebih besar adalah perusahaan 

yang lebih menguntungkan. Hal yang sebaliknya terjadi pada perusahaan yang 

memilih diaudit oleh kantor akuntan yang lebih kecil.

Konflik keagenan juga memiliki peran sebagai penggerak kualitas audit. Di 

dalam teori keagenan disampaikan bahwa fungsi pengauditan adalah salah satu 

mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dengan pemilik 

perusahaan. Kedua pihak membutuhkan auditor untuk mengurangi 

ketidaksimetrisan informasi antara pemilik dengan auditor. Semakin besar konflik 

keagenan, semakin tinggi biaya keagenan, dan semakin tinggi permintaan untuk 

auditor yang berkualitas.

Selain dari sisi permintaan atau sisi klien, kualitas audit juga memiliki 

penggerak dari sisi suplai atau dari sisi auditor. Pertama, preferensi auditor 

terhadap risiko berpengaruh terhadap suplai audit. Semakin tinggi risiko klien, 
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semakin tinggi probabilitas risiko yang dihadapi auditor jika klien tersebut 

ternyata tidak mengungkapkan informasi yang benar. Auditor yang berhadapan 

dengan klien yang berisiko jika harus menerimanya, akan mengenakan fee yang 

lebih tinggi dan meningkatkan jam audit agar bisa meningkatkan kekuatan 

pemonitoran (Watkins et al., 2004: 165).

Penggerak kualitas audit selain preferensi terhadap risiko adalah besaran 

fee audit,  fee audit juga berpengaruh pada suplai audit dan kualitas audit. 

Pendapat pertama mengatakan bahwa kantor akuntan besar bisa mengenakan fee 

audit yang lebih tinggi karena penguasaan pasar yang cenderung monopolistik. 

Namun, implikasinya adalah penurunan permintaan audit eksternal dan sebagai 

konsekuensinya, penurunan kualitas audit (Simunic, 1980). Auditor bisa saja 

menurunkan fee audit pada penugasan awal untuk menghindari penurunan 

permintaan audit dari klien

2.4 Lingkup audit

Lingkup audit atau lingkup pemeriksaan merupakan batasan bagi tim 

pemeriksa untuk dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, baik yang ditentukan 

berdasarkan sasaran (program atau proyek), lokasi (pusat, wilayah, cabang, atau 

perwakilan) maupun waktu (tahun anggaran, tahun buku, semester, atau triwulan). 

(BPK RI, 2010) SPKN (BPK RI, 2007) lingkup pemeriksaan adalah batas 

pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan 

terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, 

seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang 
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cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan 

pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat.

Guy, Alderman, dan Winters (2001:14) mengatakan bahwa ruang lingkup 

menunjukan kemampuan auditor untuk melaksanakan prosedur audit yang dianggap 

perlu. Jika tidak dapat melaksanakan prosedur audit yang dianggap perlu, maka 

auditor tidak dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Pembatasan 

ruang lingkup dapat disebabkan oleh salah satu dari dua sumber pembatasan oleh 

klien atau pembatasan karena keadaan. 

Arens dan Loebbecke (1997:40) berpendapat bahwa jika auditor tidak berhasil 

mengumpulkan bahan bukti yang mencukupi untuk mengumpulkan apakah laporan 

keuangan yang diperiksanya disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum, berarti bahwa lingkup auditnya dibatasi. Ada dua penyebab utama 

pembatasan lingkup audit: pembatasan yang disebabkan oleh kendala klien dan 

kendala yang disebabkan dari luar kekuasaan auditor maupun klien. Contoh 

pembatasan yang disebabkan oleh klien adalah manajemen enggan mengizinkan 

auditor mengkonfirmasi piutang yang material.

2.5 Gaya Kepemimpinan

Berikut ini adalah beberapa definisi gaya kepemimpinan menurut para ahli:

1. H. Koontz dan Cyril O’Donnel (1982) Kepemimpinan adalah suatu seni atau 

proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mereka mau bekerja dengan 

sungguh – sungguh untuk meraih tujuan kelompok.

2. Menurut Young (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu 

bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup 
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mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan 

penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi 

situasi yang khusus.

3. G.R. Terry (1954) Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi 

orang – orang agar bekerja dengan ihklas untuk mencapai tujuan bersama.

4. F.E. Fiedler (1967) Kepemimpinan adalah pada dasarnya merupakan pola 

hubungan antara  individu – individu yang menggunakan wewenang dan 

pengaruhnya terhadap kelompok  orang agar bekerja       bersama – sama  untuk  

mencapai tujuan.

Dari berbagai pengertian diatas, gaya kepemimpinan, pada dasarnya 

mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang 

pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin.

2.5.1 Macam-macam Gaya Kepemimpinan

Menurut House (1971) dalam Engko dan Gudono (2007) mengidentifikasi 

gaya kepemimpinan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan yang direktif (mengarahkan), memberikan panduan kepada 

para karyawan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana 

melakukannya, menjadwalkan pekerjaan, dan mempertahankan standar 

kinerja.

2. Kepemimpinan yang suportif (mendukung), menunjukkan kepedulian 

terhadap kesejahteraan dan kebutuhan karyawan, bersikap ramah dan 

dapat didekati, serta memperlakukan para pekerja sebagai orang yang 

setara dirinya.
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3. Kepemimpinan partisipatif, berkonsultasi dengan para karyawan dan 

secara serius mempertimbangkan gagasan mereka pada saat mengambil 

keputusan.

4. Kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian, mendorong para 

karyawan untuk berprestasi pada ingkat tertinggi mereka dengan 

menetapkan tujuan yang menantang, menekankan pada kesempurnaan, dan 

memperhatikan kepercayaan diri atas kemampuan karyawan

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 berikut ini adalah berbagai penelitian yang terdahulu mengenai 

variabel yang diteliti:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu
Peneliti Variabel Analisis 

Data
Hasil

I Ketut yadyana
(2006)

Efektivitas 
pengendalian 
intern

Kualitas 
audit

Lingkup 
kerja audit

Regresi 
Berganda

Kualitas audit 
dan lingkup kerja 
audit berpengaruh 
terhadap efektivitas 
pengendalian intern

Suhartini 
dan Dodik 
Ariyanto 

(2009) 

Opini 
Audit, 
Pemeriksaan 
Intern

Lingkup 
Audit,

Dan 
Independensi

Regresi 
Berganda

variabel pemeriksaan 
intern, lingkup audit
baik secara simultan 
maupun parsial 
berpengaruh terhadap 
pertimbangan opini
auditor.
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Peneliti Variabel Analisis 
Data

Hasil

Wilopo 
(2008)

Kecuranga
n Akuntansi 
Pemerintahan, 
Sistem 
Pengendalian 
Internal, 
Perilaku Tidak 
Etis

Regresi 
Berganda

pengendalian 
internal birokrasi 
pemerintahan dan 
perilaku tidak etis 
birokrasi berpengaruh 
terhadap kecurangan 
akuntansi 
pemerintahan.

Sumber : Review penelitian tahun 2000-2010

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.7.1 Pengaruh kualitas audit terhadap efektivitas pengendalian intern

Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas 

pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap 

kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan 

organisasi, serta menentukan kualitas informasi yang dihasilkan oleh berbagai 

bagian organisasi (Mulyadi dan Puradiredja, 1998). Kualitas jasa auditor internal 

dalam proses pelaksaaan pemeriksaan intern sangat ditentukan oleh kemampuan 

auditor internal menerapkan norma pemeriksaan intern dalam menjalankan 

tugasnya Institute of Internal Auditors dalam Boynton and Kell (1996) telah 

menetapkan lima standar praktik pemeriksaan yang mengikat anggota-

anggotanya, yang meliputi masalah independensi, keahlian profesional, lingkup 

kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian 

pemeriksaan intern. Norma Pemeriksaan intern tersebut merupakan indikator yang 
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menentukan kualitas jasa auditor internal dalam melaksanakan praktik 

pemeriksaan. Kalau dikaitkan dengan tugas auditor internal yang melakukan 

penilaian atas efektivitas pengendalian intern perusahaan, semakin lengkap 

indikator tersebut dipatuhi oleh auditor internal maka akan semakin efektif 

pengendalian internal di instansi tersebut.

Berdasarkan paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas audit 

mempegaruhi efektivitas pengendalian intern karena apabila kualitas audit yang 

lebih baik maka akan memberikan opini yang lebih baik sehingga pengendalian 

intern akan lebih efektif

2.7.2 Pengaruh lingkup audit terhadap efektivitas pengendalian intern

Lingkup audit atau lingkup pemeriksaan merupakan batasan bagi tim 

pemeriksa untuk dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, baik yang ditentukan 

berdasarkan sasaran (program atau proyek), lokasi (pusat, wilayah, cabang, atau 

perwakilan) maupun waktu (tahun anggaran, tahun buku, semester, atau triwulan). 

(BPK RI, 2008: 21)

Penelitian Adhitya (2006) mengatakan bahwa faktor pembatasan lingkup 

audit mendorong akuntan publik memberikan pendapat selain wajar tanpa 

pengecualian. Lingkup audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan 

pemberian opini sebab untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Dalam pengumpulan 

bukti tersebut, auditor sering menemukan kendala pembatasan terhadap lingkup 

audit. Adanya pembatasan lingkup audit mengharuskan auditor memberikan 

pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat
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Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkup audit 

berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern karena seberapa besar lingkup 

audit yang akan diteliti oleh auditor berpengaruh atas efektif pengendalian intern di 

lingkup kerja audit itu sendiri.

2.7.3 Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas pengendalian intern

Menurut COSO (2004), Lingkungan yang etis dari suatu organisasi meliputi 

aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasitoris, nilai-nilai 

mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinanya, didalam penelitian Rae and 

Subramaniam (2008), bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan etis dengan 

prosedur internal control yang memoderasi adanya pengaruh antara keadilan 

organisasi terhadap kecurangan karyawan. Dari adanya penelitian tersebut, 

peneliti tertarik menguji apakah ada pengaruh secara langsung antara gaya 

kepemimpinan terhadap efektivitas pengendalian intern di sektor pemerintahan, 

dengan asumsi bahwa semakin baik gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, 

akan semakin baik tingkat pengendalian intern dalam organisasi tersebut.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Lingkup audit

Gaya kepemimpinan

Efektivitas 
pengendalian intern

Kualitas audit
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2.8 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kualitas audit, lingkup audit,dan gaya kepememimpinan berpengaruh secara 

simultan terhadap efektivitas pengendalian intern.

H2: Kualitas audit berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern

H3: Lingkup audit berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern

H4: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian 

yang dapat berupa : orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh

dan / atau dapat memberikan informasi (data) penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap (PNS) yang bekerja di Dinas se Kota

Semarang.

Menurut Arikunto (2002:117), sampel adalah wakil dari populasi yang 

diteliti. Tahap penentuan sampel yaitu dengan menentukan sampel responden 

menggunakan teknik quota sampling. Teknik ini dilakukan dengan mengambil 

beberapa sampel dari seluruh dinas se Kota Semarang. Dari 19 dinas yang ada di 

Kota Semarang, peneliti mengambil sampel 5 pegawai untuk masing-masing 

dinas. Sehingga jumlah sampel adalah 95 pegawai. Kuisioner yang akan diolah 

adalah kuisioner yang lengkap pengisianya

Berikut adalah daftar instansi pemerintah di 19 Dinas yang ada di Kota 

Semaramg Berikut nama-nama Dinas yang ada di Kota Semarang

1. Daftar Dinas Kota Semarang

a. Dinas Pendidikan

b. Dinas Sosial, Pemuda & Olahraga

c. Dinas Kesehatan

d. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

31
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e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

f. Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil

g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

h. Dinas Bina Marga

i. Dinas Pengeloaan sumber daya air dan energi sumber daya mineral

j. Dinas Perindustrian, Perdagangan

k. Dinas Pertanian

l. Dinas Koperasi & UMKM

m. Dinas Kelautan, dan perikanan

n. Dinas kebersihan dan Pertamanan

o. Dinas Penerapam Jalan dan Pengelolaan Reklame

p. Dinas Kebakaran

q. Dinas Pasar

r. Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah

s. Dinas Tata Kota dan Perumahan

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar  

pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden pegawai pada 

kantor Dinas pemerintahan daerah kota Semarang Jawa Tengah. Kuesioner 

diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi 

daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya 

melalui peneliti yang secara langsung akan mengambil angket yang telah diisi 
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tersebut pada Dinas pemerintahan daerah kota Semarang Jawa Tengah. Angket 

yang telah diisi oleh responden kemudian diseleksi terlebih dahulu agar angket 

yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Keefektifan sistem pengendalian internal adalah persepsi karyawan 

mengenai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan 

personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 

pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas 

dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku.Pengukuran ini memiliki lima item pertanyaan yang dikembangkan dari 

unsur-unsur pengendalian internal (COSO, 2004). Pengukurannya menggunakan 

skala likert 1, sangat tidak setuju sampai 5, sangat setuju. Variabel keefektifan 

pengendalian internal di ukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penaksiran resiko

3. Aktivitas pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan
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3.3.2 Variabel Independen

1. Kualitas audit

Kualitas audit diukur dengan 3 aspek kualitas audit berdasarkan Financial 

Reporting Council (2006 : 16) yaitu : (a) keahlian dan kualitas personal rekan dan 

staff audit, (b) efektivitas proses audit, (c) serta keandalan dan manfaat laporan 

audit. Instrumen yang digunakan adalah instrumen yang telah dikembangkan oleh 

Mansur (2007). Penelitian ini akan menggunakan skala Likert (1) sangat tidak 

setuju sampai (5) sangat setuju.

2. Lingkup audit

Pembatasan lingkup audit diindikasikan oleh dua indikator yaitu: (a) luasnya 

lingkup yang diaudit. (b) pembatasan yang disebabkan keadaan diluar kekuasaan 

klien . Alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan dari penelitian Adhitya (2006). Penelitian ini akan menggunakan 

skala Likert (1) sangat tidak setuju sampai (5) sangat setuju.

3. Gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah Persepsi karyawan mengenai seorang 

pemimpin dalam proses mempengaruhi orang atau bawahan sehingga mereka 

akan berusaha, rela dan antusias terhadap pencapaian tujuan kelompok. Variabel 

gaya kepemimpinan di ukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Fiedler

dalam Robbins (2008) sebagai berikut (a) Relasi Pimpinan dengan bawahan. (b) 

Struktur tugas. (c) Posisi kekuatan. Pengukuran menggunakan teori Fiedler dalam 

Stoner et al (1996) dengan..item pertanyaan dengan skala Likert antara (1) sangat 

tidak setuju sampai  (5) sangat setuju.
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3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Instrumen (Uji Pilot)

Uji instrumen yang sudah dikembangkan dari pemilihan item-item untuk 

mendapatkan nama-nama konstruk (variabel laten) dan item-item pertanyaan awal 

yang membentuk konstruk-konstruk yang diinginkan dan pretest atau uji 

sebelumnya untuk meyakinkan bahwa item-item pertanyaan awal dapat 

dimengerti oleh calon partisipan atau responden survei sebelumnya perlu diuji 

validitas dan reliablitasnya. Uji instrumen ini dapat dilakukan dengan cara uji 

pilot. Dalam uji pilot sampel dibuat sekitar 10-30 responden. Di uji pilot ini 

responden tidak harus merupakan bagian dari poupulasi targetnya, tetapi dapat 

berupa individual-individual yang dipilih yang memahami tentang isu yang 

diteliti. Sasaran uji pilot terdiri menjadi dua, pertama untuk meyakinkan bahwa 

item-item kuesioner telah mencukupi, benar, dan dapat dipahami atau untuk 

mengetahui kevalidan dari item pertanyaan. Kedua, untuk penilaian  reliabilitas 

awal dari skala-skala yang menunjukkan nilai reliablitas suatu instrumen. Obyek 

yang menjadi uji pilot dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa tengah

3.4.2 Pengujian Validitas 

Uji Validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 
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(Ghozali, 2011). Perhitungan validitas item dilakukan dengan mengkorelasikan 

tiap butir dengan skor total. Intepretasi terhadap koefisien korelasi untuk 

menyatakan validitas sebuah item, jika koefisien korelasi menunjuk pada angka 

minimal: 0,3 semakin tinggi koefisien korelasinya semakin tinggi tingkat validitas 

sebuah item, dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation (Hamidi, 

2007).  

Tabel 3.1 Ringkasan Hasil Uji Validitas terhadap Variabel-variabel 

Penelitian

No Keterangan Y X1 X2 X3

1 Valid 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6

2 Tidak Valid - - - -

Sumber: Data yang diolah, 2012

3.4.3 Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuisioner dalam 

mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuisioner jika digunakan dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Uji Reliabilitas dilakukan dengan metode 

Internal consistency. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih 

besar dari 0,7 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau 

reliabel (Ghozali, 2011).
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Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha Penilaian
Kualitas Auditor (X1)

Lingkup Audit (X2)

Gaya Kepemimpinan (X3)

Efektivitas Pengendalian Intern
(Y)

.717

.715

.703

.929

Reliabel

Reliabel

Reliabel

Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2012

3.4.4 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran deskriptif 

demografi responden dan deskriptif variabel. Dalam penelitian ini analisis 

demografi responden mendeskriptifkan gambaran yang meliputi, jenis kelamin, 

umur, tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan statistik deskriptif variabel untuk memberikan deskripsi suatu data 

yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan 

maksimum-minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata 

populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai 

disperse rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat 

nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk 

melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan 

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan 

variabel-variabel penelitian yaitu efektivitas pengandalian intern sebagai variabel 

dependen. Variabel independen meliputi kualitas jasa audit, lingkup kerja audit, 
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dan gaya kepemimpinan. Semua variabel diukur dengan kuesioner dilihat dari 

rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), dan maksimum-minimum. 

Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan 

dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai disperse rata-rata dari 

sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan 

maksimum dari populasi. Tiap variabel dihitung menggunakan skala Likert 1-5.

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik 

masing-masing indikator dalam setiap variabel agar lebih mudah memahami 

pengukuran pada variabel yang diungkap. Dalam menentukan tabel kategori, 

langkah yang dilakukan menurut Sudjana (2005) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil

2. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan yaitu 5 (lima)

3. Menentukan panjang kelas interval     

4. Pilih ujung bawah kelas interval pertama. Kemudian diambil dengan data 

terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya 

harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan.

1. Kategori Variabel Kualitas audit

1. Rentang:

Skor nilai maksimal adalah 6 (jumlah pertanyaan) x 5 (skor maksimal)=30

Skor nilai minimal adalah 6 (jumlah pertanyaan) x 1 (skor minimal) = 6

Rentang sebesar 30 – 6 = 24
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2. Banyaknya kelas:

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas 

yang diinginkan adalah 5.

3. Panjangnya kelas interval:

P = , maka P = = 5

Maka panjang kelas interval variabel kualitas audit adalah 5.

Tabel 3.3 Kategori Variabel Kualitas Audit

No Interval Kategori
1 6 – 10 Sangat tidak berkualitas
2 11 – 15 Tidak berkualitas
3 16 – 20 Cukup berkualitas
4 21 – 25 Berkualitas
5 26 – 30 Sangat berkualitas

    

2. Kategori Variabel Lingkup Audit

1. Rentang:

Skor nilai maksimal adalah 4 (jumlah pertanyaan) x 5 (skor maksimal)= 20

Skor nilai minimal adalah 4 (jumlah pertanyaan) x 1 (skor minimal) = 4

Rentang sebesar 20 – 4 = 16

2. Banyaknya kelas:

Sesuai dengan jumlah skala likert dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas 

yang diinginkan adalah 5.

3. Panjangnya kelas interval:

P = , maka P = = 3,4 dibulatkan menjadi 4 

Maka panjang kelas interval variabel lingkup kerja audit adalah 4
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Tabel 3.4 Kategori Variabel Lingkup Audit

No Interval Kategori
1 2 – 5 Sangat terbatas
2 6 – 9 Terbatas
3 10 – 13 Cukup terbatas
4 14 – 17 Bebas
5 18 – 21 Sangat Bebas

   

3. Kategori Variabel Gaya Kepemimpinan

1. Rentang 

Skor maksimal adalah 6 (jumlah pertanyaan) x 5 (skor maksimal) = 30

Skor minimal adalah 6  (jumlah pertanyaan) x 1 (skor minimal) = 6

Rentang sebesar 30 – 6 = 24

2. Banyak kelas :

Sesuai dengan jumlah skala likert, maka banyak kelas adalah 5.

3. Panjang kelas interval:

   maka   p= = 5

Maka panjang kelas interval variabel gaya kepemimpinan adalah 5.

Tabel 3.5 Kategori Variabel Gaya Kepemimpinan

No Interval Kategori

1 6 – 10 Sangat tidak baik
2 11 – 15 Tidak baik
3 16– 20 Cukup baik
4 21 – 25 Baik
5 26 – 30 Sangat baik
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4. Kategori Variabel Efektivitas Pengendalian Intern

1. Rentang 

Skor maksimal adalah 5 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 25

Skor minimal adalah 5 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 5

Rentang sebesar 25 - 5 = 20

2. Banyak kelas :

Sesuai dengan jumlah skala likert, maka banyak kelas adalah 5.

3. Panjang kelas interval:

   maka   p= = 4,2 dibulatkan menjadi 5

Maka panjang kelas interval variabel efektivitas pengendalian intern adalah 5.

Tabel 3.6 Kategori Variabel Efektivitas Pengendalian Intern

3.5 Uji Normalitas

Imam Ghozali (2011), menyatakan bahwa uji normalitas adalah untuk 

menguji apakah model regresi, variabel independen, dan variabel dependennya 

memiliki distribusi data normal atau tidak normal. Dalam uji normalitas ini ada

dua cara untuk mendeteksi apakah  residual  berdistribusi  normal  atau  tidak  

No Interval Kategori

1 3 – 7 Sangat tidak efektif

2 8 – 12 Tidak efektif

3 13– 17 Cukup efektif

4 18 – 21 Efektif

5 22 – 26 Sangat efektif
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yaitu  dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011). Alat uji yang 

digunakan pada penelitian ini adalah uji statistik dengan Kolmogorov –Smirnov

Z (I-Sample K-S).

Uji Kolmogorov Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak 

dipakai. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan 

perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang 

sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Dasar

pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogorov- Smirnov Z (I-Sample

K-S) adalah (Ghozali, 2011):

1) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak.  

Hal ini  berarti data  residual  berdistribusi  tidak normal.

2) Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima.

Hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Uji 

asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal 

ini dilakukan untuk menghindari terjadinya bias. Berikut ini adalah pengujian-

pengujian yang termasuk didalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam 

penelitian ini.
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3.6.1 Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2011). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, yatiu Grafik 

Plot, Uji Park, Uji Glejser, dan Uji White. Pada penelitian ini menggunakan 

Grafik Plot dan Uji Glejser.

Pengujian ini dapat dilakukan dengan berbagai uji yang dilakukan. Hasil 

pengujian heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Penyebaran yang acak 

menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain homokedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk menguji heterokedastisitas dapat dilakukan 

dengan mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas 

dan di bawah sumbu Y dan Uji Glejser dengan melihat nilai signifikannya. 

Apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas, 

sedangkan jika nilai signifikan dibawah 0,05 maka terjadi heterokedastisitas
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3.6.2 Pengujian Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2011). 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen = 0. Salah satu cara untuk mendeteksi kolonier 

dilakukan dengan mengkorelasikan antar variabel bebas dan apabila korelasinya 

signifikan antar variabel bebas tersebut maka terjadi multikolinieritas. Setelah 

model terbebas dari asumsi klasik regresi, langkah selanjutnya dengan melakukan 

uji hipotesis.

Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari Tolerance Value atau 

Variance Inflation Factor (VIF), sebagai berikut:

a. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

b. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat 

multikolinieritas pada penelitian tersebut.
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3.7 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara

efektivitas pengendalian intern sebagai variabel dependen dengan variabel 

independen (kualitas audit, lingkup audit, gaya kepemimpinan).

Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e

Dimana:

Y = efektivitas pengendalian intern

α = konstanta.

β1..β3 = koefisien regresi masing-masing variabel independen.

X1 = kualitas audit

X2 = lingkup audit

X3 = gaya kepemimpinan

e =  error

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Pengujian Simultan (Uji F)

Uji simultan merupakan pengujian terhadap signifikansi model secara 

simultan atau bersama-sama. Uji simultan digunakan untuk menguji besarnya 

pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap 

variabel terikat. Uji F ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F 

kritis (F tabel) dengan F hitung yang terdapat pada tabel analysis of variance.
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Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 

5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n-k) dan (k-1) dimana n 

adalah jumlah sampel, kriteria yang digunakan adalah:

a. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima artinya secara statistik dapat 

dibuktikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen.

b. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha (hipotesis alternatif) diterima 

artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa semua variabel independen  

berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.8.2 Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara 

individu atau parsial berpengaruh dominan terhadap variabel dependen. Pengujian 

ini dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien 

regresi dengan nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat 

kebebasan df = (n-k-1), dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

variabel. Kriteria yang digunakan adalah:

a. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima artinya variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan menerima Ha artinya variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
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3.8.3 Pengujian Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien 

determinasi (R2) berguna untuk mengetahui besarnya presentase dari model 

persamaan yang digunakan dalam penelitian ini apakah  telah mampu 

menjelaskan informasi yang terkandung dalam data dengan cara menghitung 

besarnya pengaruh langsung dari tiap-tiap variabel independen  terhadap variabel 

dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen maka R square pasti meningkat tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen. Oleh karena 

itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R square

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R square nilai 

adjusted R square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan kedalam model.

Dalam kenyataan nilai Adjusted R Square dapat bernilai negatif, walaupun 

yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati dalam Ghozali (2011) 

jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R Square negatif, maka nilai 

Adjusted R Square dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R Square = 

1, maka Adjusted R Square = R Square = 1. Sedangkan jika nilai R Square = 0, 

maka Adjusted R Square = (1 – k) / ( n – k). Jika k > 1, maka Adjusted R Square

akan bernilai negatif.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dinas–dinas 

yang ada di Kota Semarang. Responden pada penelitian ini adalah para pegawai 

tetap (PNS) yang bekerja di Dinas se-Kota Semarang.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

observasi dan menyebarkan kuesioner kepada dinas se-Kota Semarang. Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik quota sampling. Teknik 

ini dilakukan dengan mengambil beberapa sampel dari seluruh dinas se Kota 

Semarang. Dinas yang terdapat di Kota Semarang berjumlah 19 dinas. Kuesioner 

yang disebarkan adalah sebanyak 95 kuesioner dan disebar di 19 dinas yang ada di 

Kota Semarang pada bulan Oktober 2012. Pengembalian kuisioner dibatasi

dengan jangka waktu 3 minggu (21 hari). Dan kuisioner yang kembali adalah 

sebanyak 88 kuisioner. Akan tetapi yang memenuhi syarat dan dapat diolah 

adalah sejumlah 84 kuisioner atau sebanyak 88,42% dari jumlah kuisioner yang

disebarkan.

Hasil pengumpulan data kuisioner yang berhasil kembali dan memenuhi

syarat untuk dapat diolah adalah sebagai berikut:

48
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Tabel 4.1 Hasil  Pengumpulan Data

Keterangan Jumlah Prosentase

Kuisioner yang disebar 95 100%

Kuisioner yang tidak kembali 7 7,37%

Kuisioner yang kembali 88 92,63%

Kuisioner yang tidak memenuhi syarat 4   4,21%

Kuisioner yang memenuhi syarat 84 88,42%

Sumber: Data yang diolah, 2012

Dari Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah kuesioner yang 

disebarkan ke responden sebanyak 95 (100%). Dari 95 kuesioner yang disebarkan 

tersebut, tidak seluruhnya diisi oleh responden dan dikembalikan kepada peneliti. 

Hanya 88 (92,63%) kuesioner yang dikembalikan kepada peneliti. Dari 88 

kuesioner yang kembali yang pengisiannya tidak lengkap sebanyak 4 (4,21%)

sehingga kuesioner yang memenuhi syarat penelitian ini sebanyak 84 (88,42%).

4.1.2 Pengujian Validitas 

Uji Validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2011). Perhitungan validitas item dilakukan dengan mengkorelasikan 

tiap butir dengan skor total. Intepretasi terhadap koefisien korelasi untuk 

menyatakan validitas sebuah item, jika koefisien korelasi menunjuk pada angka 

minimal: 0,3 semakin tinggi koefisien korelasinya semakin tinggi tingkat validitas 

sebuah item, dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation (Hamidi, 

2007).  
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Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Uji Validitas terhadap Variabel-variabel 

Penelitian

No Keterangan Y X1 X2 X3

1 Valid 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6

2 Tidak Valid - - - -

Sumber: Data yang diolah, 2012

4.1.3 Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuisioner dalam 

mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuisioner jika digunakan dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Uji Reliabilitas dilakukan dengan metode 

Internal consistency. Reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini diuji 

dengan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Jika nilai koefisien alpha lebih 

besar dari 0,7 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau 

reliabel (Ghozali, 2011).

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha Penilaian
Kualitas Auditor (X1)

Lingkup Audit (X2)

Gaya Kepemimpinan (X3)

Efektivitas Pengendalian Intern
(Y)

.869

.705

.836

.825

Reliabel

Reliabel

Reliabel

Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2012
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4.1.4 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Sesuai dengan tujuan analisis deskriptif yaitu untuk mengetahui tentang 

kualitas audit, lingkup audit, dan gaya kepemimpinan terhadap efektivitas 

pengendalian internal oleh pegawai yang bekerja pada Dinas se-Kota Semarang. 

Didalam pendeskripsian ini terdapat lima kriteria penilaian jawaban responden 

terhadap item pertanyaan dalam instrumen penelitian, untuk lebih jelasnya berikut 

akan diuraikan tiap variabel yang ada.

1. Deskripsi Kualitas audit

Berikut ini adalah Tabel 4.4 yang menyajikan statistic deskriptif 

variabel kualitas audit. 

Tabel 4.4 Deskripsi kualitas audit

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

KA 84 16.00 30.00 23.2857 .34067 3.12229

Valid N (listwise) 84

Sumber: Data yang diolah, 2012

Tabel 4.4 merupakan hasil olahan variabel kualitas audit dari 6

pertanyaan yang valid dari 84 responden yang menghasilkan total jawaban 

minimum responden sebesar 16, total jawaban maksimum sebesar 30 dan  

rata-rata jawaban responden sebesar 23,28. Tingkat kesalahan responden 

dalam mengisi angket penelitian bisa dilihat dari nilai standar deviasi sebesar 

3,12. Rata-rata jawaban responden sebesar 23,28 sehingga apabila 

dikonsultasikan dengan Tabel distribusi kualitas audit, pegawai sebagai 
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responden dalam penelitian ini menilai kualitas audit termasuk dalam kategori 

berkualitas. Berikut ini ditampilkan rangkuman hasil analisis deskriptif untuk 

variabel kualitas audit.

Tabel 4.5 Distribusi Kualitas audit
No Interval Frekuensi % Kategori
1 6 – 10 0 0 Sangat tidak berkualitas
2 11 – 15 0 0 Tidak berkualitas
3 16 – 20 15 17,86 Cukup berkualitas
4 21 – 25 53 63,10 Berkualitas
5 26 – 30 16 19,05 Sangat berkualitas

Sumber: Data yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa ada 15 atau  17% auditor 

yang cukup berkualitas, 53 atau  63% auditor yang berkualitas dan 16 atau 19 

% auditor yang sangat berkualitas dalam melakukan audit. Akan tetapi secara 

keseluruhan kualitas auditor auditor dalam melakukan audit termasuk dalam 

cukup berkualitas, sebagaimana telah dikemukakan diatas.  

  

2. Deskripsi Lingkup Audit

Berikut ini adalah Tabel 4.6 yang menyajikan statistik deskriptif 

variabel lingkup audit. 

Tabel 4.6 Deskripsi Lingkup Audit

Sumber: Data yang diolah, 2012

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

LA 84 7.00 20.00 12.7857 .28395 2.60246

Valid N (listwise) 84
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Tabel 4.6 merupakan hasil olahan variabel keahlian audit dari 4

pertanyaan yang valid dari 84 responden yang menghasilkan total jawaban 

minimum responden sebesar 7, total jawaban maksimum sebesar 20 dan  

rata-rata jawaban responden sebesar 12,78. Tingkat kesalahan responden 

dalam mengisi angket penelitian bisa dilihat dari nilai standar deviasi 

sebesar 2,6. Rata-rata jawaban responden sebesar 12,78 sehingga apabila 

dikonsultasikan dengan Tabel distribusi lingkup audit, pegawai yang 

menjadi responden dalam penelitian ini mempresepsikan lingkup audit 

termasuk dalam kategori cukup bebas. Berikut ini ditampilkan rangkuman 

hasil analisis deskriptif untuk variabel lingkup audit

Tabel 4.7 Distribusi Lingkup Audit

No Interval Frekuensi % Kategori
1 2 – 5 0 0 Sangat terbatas
2 6 – 9 8 9,52 Terbatas
3 10 – 13 45 53,57 Cukup terbatas
4 14 – 17 27 32,14 Bebas
5 18 – 21 4 4,76 Sangat Bebas

Sumber: Data yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa ada 4 atau 4% audtor 

yang sangant bebas dalam melakukan proses audit, 27 atau  32% auditor yang   

bebas dalam melakukan audit dan 27 atau  53% auditor yang memiliki cukup 

terbatas dalam melakukan audit, dan  8 atau  9% auditor yang terbatas dalam 

melakukan audit. Akan tetapi secara keseluruhan lingkup audit auditor dalam 

melakukan audit termasuk dalam cukup terbatas, sebagaimana telah 

dikemukakan diatas.
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3. Deskripsi Gaya Kepemimpinan

Berikut ini adalah Tabel 4.8 yang menyajikan statistik deskriptif 

variabel gaya kepemimpinan. 

Tabel 4.8 Deskripsi Gaya Kepemimpinan

Sumber: Data yang diolah, 2012

Tabel 4.8 merupakan hasil olahan variabel lingkup audit dari  6 

pertanyaan yang valid dari 84 responden yang menghasilkan total jawaban 

minimum responden sebesar 12, total jawaban maksimum sebesar  30 dan  

rata-rata jawaban responden sebesar 23,88. Tingkat kesalahan responden 

dalam mengisi angket penelitian bisa dilihat dari nilai standar deviasi 

sebesar 3,01. Rata-rata jawaban  responden sebesar 23,88 sehingga apabila 

dikonsultasikan dengan tabel distribusi gaya kepemimpinan,persepsi 

pegawai terhadap gaya kepemimpnan pimpinannya dalam penelitian ini 

termasuk dalam kategori efektif. Berikut ini ditampilkan rangkuman hasil 

analisis deskriptif untuk variabel gaya kepemimpinan.

Tabel 4.9 Distribusi Gaya kepemimpian
No Interval Frekuensi % Kategori

1 6 – 10 0 0 Sangat tidak baik
2 11 – 15 2 2,38 Tidak baik
3 16– 20 3 3,57 Cukup baik
4 21 – 25 59 70,24 Baik
5 26 – 30 20 23,81 Sangat baik
Sumber: Data yang diolah, 2012

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

GK 84 12.00 30.00 23.8810 .32903 3.01564

Valid N (listwise) 84
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Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa ada 2 atau  2% gaya 

kepemimpinannya tidak baik, 3 atau  3% gaya kepemimpinannya cukup 

baik,59 atau 70% gaya kepemimpinannya baik dan 20 atau 23% gaya 

kepemimpinannya sangat baik. Akan tetapi secara keseluruhan gaya 

kepemimpinan termasuk baik , sebagaimana telah dikemukakan diatas.

4. Deskripsi Efektivitas Pengendalian Internal

Berikut ini adalah Tabel 4.10 yang menyajikan statistik deskriptif 

variabel efektivitas pengendalian internal

Tabel 4.10 Deskripsi Efektivitas Pengendalian Internal

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

ESPI 84 15.00 25.00 19.8810 .23554 2.15879

Valid N (listwise) 84

Sumber: Data yang diolah, 2012

Tabel 4.10 merupakan hasil olahan variabel efektivitas pengendalian 

internal dari 5 pertanyaan yang valid dari 84 responden yang menghasilkan 

total jawaban minimum responden sebesar 15, total jawaban maksimum 

sebesar 25 dan  rata-rata jawaban responden sebesar 19,88. Tingkat 

kesalahan  responden dalam mengisi angket penelitian bisa dilihat dari nilai 

standar deviasi sebesar 2,15. Rata-rata jawaban responden sebesar 19,88

sehingga apabila dikonsultasikan dengan Tabel distribusi efektivitas 

pengendalian internal,pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini 

mempresepsikan efektivitas pengendalian internal termasuk dalam kategori 
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efektif. Berikut ini ditampilkan rangkuman hasil analisis deskriptif untuk 

variabel efektivitas pengendalian internal

Tabel 4.11 Distribusi Efektivitas Pengendalian Internal

Sumber: Data yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa ada 12 atau  14% 

pegawai yang cukup efektif dalam mendukung pengendalian internal dan 59

atau  70% pegawai yang efektif dalam mendukung pengendalian internal, 

dan  13 atau  15% pegawai yang sangat efektif dalam mendukung 

pengendalian internal. Akan tetapi secara keseluruhan efektifitas 

pengendalian internal termasuk dalam kategori efektif, sebagaimana telah 

dikemukakan diatas.

4.1.5 Uji Normalitas

Uji statistik yang dilakukan yaitu uji statistik non-parametrik One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Nilai signifikansi dari residual yang terdistribusi 

secara normal adalah jika nilai Asymp Sig (2-tailed) dalam uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test lebih besar dari α = 0,05.

Hasil uji statistik non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

dapat dilihat pada Tabel 4.12 di bawah ini.

No Interval frekuensi % Kategori

1 3 – 7 0 0 Sangat tidak efektif

2 8 – 12 0 0 Tidak efektif

3 13– 17 12 14,29 Cukup efektif

4 18 – 21 59 70,24 Efektif

5 22 – 26 13 15,48 Sangat efektif
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Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 

Residual

N 84

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation 1.98943495

Most Extreme Differences Absolute .119

Positive .119

Negative -.113

Kolmogorov-Smirnov Z 1.089

Asymp. Sig. (2-tailed) .186

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah, 2012

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp.Sig (2-tailed) 

adalah 0,186 dan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji 

Kolmogorov-Smirnov memperkuat hasil uji grafik sebelumnya yang menyatakan 

bahwa data terdistribusi secara normal.

4.1.6 Uji Asumsi Klasik

4.1.6.1 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011) uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 

tidak mengandung heterokedastisitas. Berikut Gambar 4.1 hasil scatterplot dari uji 

heterokedastisitas dengan menggunakan SPSS 19
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Gambar 4.1  Hasil Scatterplot Uji Heterokedastisitas

     

Sumber: Data yang diolah, 2012

Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser)

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 2.569 1.595 1.611 .111

KA -.020 .053 -.046 -.383 .703

LA .012 .059 .022 .196 .845

GK -.034 .055 -.074 -.613 .541

a. Dependent Variable: abs

Sumber: Data yang diolah, 2012

Berdasarkan gambar 4.1 Tabel 4.13, sebaran data tidak membentuk pola 

yang jelas. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 

dan nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari 0,05. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heterokedastisitas atau  model 

regresi terjadi kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas ini dapat disimpulkan model regresi 

ini telah memenuhi asumsi heterokedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varians 

data homogen.

4.1.6.2 Uji Multikolinearitas

Syarat berlakunya model regresi berganda adalah antar variabel bebas 

tidak memiliki hubungan sempurna atau mengandung multikolinearitas. Uji 

multikolinearitas untuk mengetahui adanya linier yang sempurna atau pasti 

diantaranya beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Hasil 

uji multikolinearitas dapat dilihat dalam Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 

                                           Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

KA .840 1.191

LA 1.000 1.000

GK .840 1.191

a. Dependent Variable: ESPI

Sumber: Data yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak 

terjadi multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada satupun variabel 

independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) ketiga variabel tidak lebih dari 10. Variabel kualitas audit 

sebesar 1,191, variabel lingkup audit sebesar 1,000, variabel gaya kepemimpinan 
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sebesar 1,191. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar 

variabel independen kualitas audit, lingkup audit, gaya kepemimpinan.

4.1.7 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel tidak bebas atas perubahan dari setiap peningkatan atau 

penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat. Hasil 

perhitungan regresi dengan menggunakan program SPSS 19 dapat dilihat pada 

Tabel 4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Regresi Berganda

                                                                                  Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

T Sig.

Correlations

B Std. Error Beta

Zero-

order Partial Part

1 (Constant) 13.842 2.320 5.968 .000

KA -.040 .078 -.058 -.516 .607 .105 -.058 -.053

LA .000 .085 .000 .001 .999 .004 .000 .000

GK .292 .080 .408 3.627 .001 .385 .376 .374

a. Dependent Variable: ESPI

Sumber: Data yang diolah, 2012

Dari Tabel 4.15 dari persamaan regresi, maka dapat ditulis persamaan 

regresi sebagai berikut:

Ŷ = 13,842 - 0,040 KA + 0,000 LA +  0,292 GK + e

1) Konstan = 13,842 (positif), artinya bila kualitas audit (KA), lingkup audit 

(LA), dan gaya kepemimpinan (GK)bernilai 0 maka efektivitas 
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pengendalian internal sebesar = 13,842

2) Koefisien b1 = -0,040 (negatif), artinya bila kualitas audit meningkat 1% 

maka akan diikuti penurunan efektivitas pengendalian internal (ESPI) 

sebesar  = 0,040.

3) Koefisien b2 = 0,000 (positif), artinya bila lingkup audit (LA) meningkat 

1% maka akan diikuti peningkatan efektivitas pengendalian internal 

(ESPI) sebesar = 0,000.

4) Koefisien b3 = 0,292 (positif), artinya bila gaya kepemimpinan meningkat 

1% maka akan diikuti peningkatan efektivitas pengendalian internal 

(ESPI) sebesar = 0,292.

4.1.8 Uji Hipotesis

4.1.8.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dan uji-t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu-persatu 

atau secara parsial. Hasil pengujian parsial tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.15 

sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1) Hasil uji-t untuk H1 diperoleh angka t-hitung sebesar -0,516 dengan 

signifikansi sebesar 0,607. Nilai signifikan untuk variabel kualitas audit 

menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 0,05 dan nilai t-hitung 

sebesar -0,516 < t-Tabel sebesar 1,989 yang artinya bahwa H1 ditolak atau 

tidak adanya pengaruh kualitas audit terhadap efektivitas pengendalian 

interal. Dan besarnya pengaruh  secara parsial adalah sebesar 0,040 (negatif). 
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Artinya apabila variabel independensi naik 1 skor, maka efektivitas 

pengendalian internal akan turun sebesar = 0,040 dengan asumsi variabel 

yang lain dianggap constant.

2) Hasil uji-t untuk H2 diperoleh angka t-hitung sebesar 0,001 dengan 

signifikansi sebesar 0,999. Nilai signifikan untuk variabel lingkup audit

menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 0,05 dan nilai t-hitung 

sebesar 0,001 < t-Tabel sebesar 1,989 yang artinya bahwa H2 ditolak atau 

tidak adanya pengaruh lingkup audit terhadap efektivitas pengendalian 

internal. Dan besarnya pengaruh lingkup audit secara parsial adalah sebesar 

0,000. Artinya apabila variabel lingkup audit naik 1 skor, maka efektivitas 

pengendalian internal akan naik sebesar = 0,000, dengan asumsi variabel 

yang lain dianggap constant.

3) Hasil uji-t untuk H3 diperoleh angka t-hitung sebesar 3,622 dengan 

signifikansi sebesar 0,01. Nilai signifikan untuk variabel gaya kepemimpinan

menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 0,05 dan nilai t-hitung 

sebesar 3,622 > t-Tabel sebesar 1,989 yang artinya bahwa H1 diterima atau

adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas pengendalian 

internal. Dan besarnya pengaruh gaya kepemimpinan secara parsial adalah 

sebesar 0,292 (positif). Artinya apabila variabel independensi naik 1 skor, 

maka efektivitas pengendalian internal akan naik sebesar = 0,292, dengan 

asumsi variabel yang lain constant.
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4.1.8.2 Uji Signifikansi Parameter Simultan ( Uji Statistik F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Hasil uji statistik F dapat dilihat dalam Tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Simultan
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 58.308 3 19.436 4.733 .004a

Residual 328.502 80 4.106

Total 386.810 83

a. Predictors: (Constant), GK, LA, KA

b. Dependent Variable: ESPI

Sumber: Data yang diolah, 2012

Hasil Uji-F pada Tabel 4.16 untuk menguji pengaruh kualitas audit, lingkup 

audit, dan gaya pemerintahan F-hitung sebesar 4,733 dengan nilai signifikansi 

0,04. Tingkat signifikansi Tabel 4.18 kurang dari 0,05 dan F-hitung sebesar 4,733 

> F-Tabel sebesar 2,72 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit, lingkup 

audit, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

intern.

Tabel 4.17 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

1 .388a .151 .119 2.02639

a. Predictors: (Constant), GK, LA, KA

b. Dependent Variable: ESPI

Sumber: Data yang diolah, 2012



64

Hasil Analisis regresi berganda didapatkan koefisien korelasi berganda 

Adjusted R Square (Adj R2) 0,119 atau 11,9%. Hal ini berarti 11,9% variabel 

efektivititas pengendalian intern di jelaskan oleh keempat variabel independen 

yaitu kualitas audit, lingkup audit, gaya kepemimpinan. Sedangkan sisanya (100% 

- 11,9% = 88,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

4.2 Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis yang dikembangkan secara ringkas pada Tabel 

4.18. Tabel tersebut menyatakan hipotesis pertama dan keempat diterima dan 

hipotesis dua dan tiga ditolak.

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan

Hipotesis Pernyataan Hasil

H1

Kualitas audit, lingkup audit, dan gaya 

kepemimpinan secara simultan berpengaruh 

terhadap efektivitas pengendalian internal.

Diterima

H2

Kualitas audit berpengaruh terhadap 

efektivitas pengendalian internal.
Ditolak

H3

Lingkup audit berpengaruh terhadap 

efektivitas pengendalian internal.
Ditolak

H4

Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 

efektivitas pengendalian internal
Diterima

Sumber: data yang diolah, 2012
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4.2.1 Pengaruh Kualitas Audit, Lingkup Audit, Dan Gaya Kepemimpinan

Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diprediksikan berpengaruh terhadap 

efektivitas pengendalian internal adalah kualitas audit audit, lingkup audit, dan 

gaya kepemimpinan. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan 

regresi berganda yaitu dengan Uji F(F Test) dan Uji koefisien determinasi 

(adjusted R square). Pada hasil pengujian menunjukan semua variabel independen

yaitu kualitas audit, lingkup audit, dan gaya kepemimpinan secara simultan 

berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal.

Dilihat dari uji simultan (Uji F) semua variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Penjelasan ini dapat dilihat pada Tabel 4.16, yang 

menunjukkan hasil signifikansi yaitu 0,04 < 0,05 dan F-hitung sebesar 4,733 > F-

Tabel sebesar 2,72 maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit audit, lingkup 

audit, dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian 

internal.

Besarnya pengaruh variabel independen secara simultan dapat dilihat pada 

Tabel 4.17. Hasil analisis regresi berganda didapatkan koefisien korelasi berganda 

adjusted R square sebesar 0,119 atau 11,9%. Hal ini berarti 11,9% variabel 

efektivitas pengendalian internal dapat dijelaskan oleh keempat variabel 

independen yaitu kulitas audit, lingkup audit, dan gaya kepemimpinan. Sedangkan 

sisanya (100% - 11,9% = 88,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar variabel-

variabel tersebut.
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Yadyana (2006) mengungkapkan bahwa kualitas auditor yang baik, efektif 

dan efisien dan lingkup pemeriksaan audit yang tidak diibatasi dapat 

menyebabkan semakin efektifnya pengendalian internal di instansi diaudit hal 

tersebut akan menjadi lebih efektif jika ditambah dengan gaya kepemimpinan 

atasan yang tegas lugas namun bersahabat kepada bawahanya

4.2.2 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian 

Internal

Kualitas audit yang dalam penelitian ini juga diukur dinilai berdasarkan 

persepsi pegawai pemerintah daerah kota Semarang yang berkelanjutan selama 

menekuni karir auditor professional yang diteliti dengan menggunakan persamaan 

regresi berganda yang telah dirangkum pada Tabel 4.15 menunjukkan hasil 

signifikansi sebesar 0,607. Nilai signifikansi untuk variabel kualitas audit 

menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 0,05 dan nilai t-hitung sebesar 

-0,516 < t-Tabel sebesar 1,989 yang artinya bahwa H2 ditolak atau tidak adanya 

pengaruh kualitas audit terhadap efektivitas pengendalian internal.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Institute of Internal Auditors dalam 

Boynton and Kell (1996) yang telah menetapkan lima standar praktik pemeriksaan 

yang mengikat anggota anggotanya, yang meliputi masalah independensi, 

keahlian profesional, lingkup kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan 

pemeriksaan, dan pengelolaan bagian pemeriksaan intern. Norma Pemeriksaan 

intern tersebut merupakan indikator yang menentukan kualitas jasa auditor 

internal dalam melaksanakan praktik pemeriksaan. Kalau dikaitkan dengan tugas 
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auditor internal yang melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian intern 

perusahaan, semakin lengkap indikator tersebut dipatuhi oleh auditor internal, 

semakin berkualitaslah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dan 

semakin meningkatlah pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan.

H2 menyatakan kualitas audit mempengaruhi efektivitas pengendalian 

internal ditolak karena penelitian ini mengungkap tetntang persepsi pegawai atas 

kualitas auditor apakah berpengaruh dengan efektivitas pengendalian internal, 

pegawai mengganggap bahwa efektivitas pengendalian internal dapat diketahui 

dari bagaimana keaadan yang sebenarnya dari internal instansi tersebut maka 

kualitas audit yang di anggap sebagai faktor eksternal tidak dapat mempengaruhi 

efektivitas pengendalian internal 

4.2.3 Pengaruh Lingkup Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian 

Internal

H3 yang menyatakan lingkup audit berpengaruh terhadap efektivitas 

pengendalian internal. Tetapi setelah dilakukan pengujian H3 ditolak sebab 

lingkup audit tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal. Hasil 

uji-t untuk lingkup audit diperoleh angka t-hitung sebesar 0,001 dengan 

signifikansi sebesar 0,999. Nilai signifikan untuk variabel lingkup audit

menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan sebesar 0,05 dan nilai t-hitung 

sebesar 0,001 < t-Tabel sebesar 1,989 yang artinya bahwa lingkup audit ditolak 

atau tidak adanya pengaruh lingkup audit terhadap efektivitas pengendalian 

internal
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Alasan H3 yang menyatakan lingkup audit mempengaruhi efektivitas 

pengendalian internal ditolak juga didukung oleh apa yang dihasilkan dari 

analisis deskriptif variabel lingkup audit. Pada pengujian tersebut, lingkup audit 

auditor yang menjadi responden pada penelitian ini rata – rata dikategorikan ke 

dalam kriteria cukup bebas. Sebanyak 53% auditor termasuk kedalam kriteia 

cukup bebas dan 32% termasuk kedalam kriteria bebas, sedangkan kebebasan 

auditor yang sangat bebas dalam mengumpulkan bukti audit sebanyak 4%. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut dapat dilihat bahwa lingkup audit 

yang diterima masing-masing auditor berbeda-beda, sedangkan auditor yang 

memiliki kebebasan mutlak dalam mengumpulkan bukti audit hanya sebesar 4%. 

Untuk menghasilkan opini yang maksimal sehingga dapat menyebabkan 

pengendalian internal lebih efektif seorang auditor membutuhkan lingkup audit 

yang sangat luas atau optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkup audit pada 

penelitian ini tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal

Mulyadi (2002) mengatakan bahwa pembatasan lingkup audit, baik yang 

dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan dapat menjadikan auditor 

memberikan pengecualian didalam pendapatnya atau pernyataan tidak 

memberikan pendapat sehingga auditor tidak dapat memberikan saran yang tepat 

terhadap pengendalian internal instansi yang di audit . Dalam hal ini, alasan 

pengecualian atau pernyataan tidak memberikan pendapat harus dijelaskan oleh 

auditor dalam auditnya.
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4.2.4 Pengaruh Gaya kepemimpinan Terhadap Efektivitas Pengendalian 

Internal

H4 yang menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas 

pengendalian internal.  Hipotesis 4 diterima setelah melihat jawaban dari 

responden gaya kepemimpinan termasuk dalam kategori baik sehingga variabel 

ini diterima. Hasil uji-t untuk gaya kepemimpinan diperoleh angka t-hitung 

sebesar 3,627 dengan signifikansi sebesar 0,01. Nilai signifikan untuk variabel 

gaya kepemimpinan menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 0,05 

dan nilai t-hitung sebesar 3,627 > t-Tabel sebesar 1,989 yang artinya bahwa gaya 

kepemimpinan diterima atau adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

efektivitas pengendalian internal.

Gaya Kepemimpinan di sektor pemerintahan Kota Semarang termasuk ke 

dalam kategori baik. Keberhasilan penerapan gaya kepemimpinan di instansi 

pemerintah dikarenakan oleh hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan,

dimana pemimpin telah menyampaikan pembagian tugas dengan baik sehingga 

Proses komunikasi yang baik dalam suatu instansi mengakibatkan efektifnya 

proses penyampaian  informasi baik dari atasan kepada bawahan. Seperti yang 

telah dikemukakan oleh Robbin (2004 : 146) yaitu, komunikasi memelihara 

motivasi dengan memberi penjelasan kepada bawahan apa yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja. Sehingga terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan 

instansi yang telah ditetapkan.

Hipotesis empat dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut disebabkan 

para pemimpin instansi pemerintahan Kota Semarang memiliki relasi yang baik 
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dengan bawahannya, pemimpin instansi menguasai pembagian struktur tugas dan

tanggungjawab masing-masing pegawai, dan pemimpin instansi memiliki posisi 

kekuatan sehingga arah dan tujuan organisasi tercapai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rae and 

Subramaniam (2008) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara 

lingkungan etis dengan prosedur internal control yang memoderasi adanya 

pengaruh antara keadilan organisasi terhadap kecurangan karyawan, sementara itu 

COSO (2004) mengatakan disuatu lingkungan yang etis dari suatu organisasi 

meliputi aspek dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasitoris, 

nilai-nilai mereka dan gaya manajemen atau kepemimpinanya, jadi dapat 

dikatakan bahwa dalam lingkungan yang etis yang dibentuk oleh gaya 

kepemimpinan dapat menyebabkan lebih efektifnya pelaporan atau kinerja 

pegawai.

Dari penjelasan diatas dapat disimulkan gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap efektivitas pengendalian internal,karena semakin tegas dan 

bijaksananya seorang pemimpin pada bawahannya maka pengendalian internal 

akan menjadi elebih efektif
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pengendalian intern di sektor emerintahan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas audit, lingkup audit, gaya kepemimpinan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal.

2. Kualitas  audit tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal.

3. Lingkup audit tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal.

4. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal.

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya 

menggunakan responden yang berbeda diluar pegawai Dinas se-Kota Semarang 

sehingga dapat diketahui seberapa besar persepsi pengaruh variabel kualitas audit 

terhadap efektivitas pengendalian internal. 

1. Bagi pemerintah daerah sebaiknya tidak membatasi lingkup audit yang 

dilakukan oleh auditor  sehingga auditor mempunyai keleluasaan dalam 

melakukan audit hal ini dapat dilihat dari tabel distribusi lingkup audit yang 

adanya 9% lingkup yang terbatas dan 53% lingkup yang cukup dibatasi. 

2. Bagi auditor diharapkan lebih objektif dalam mengaudit suatu instansi 
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pemerintah hal ini dapat dilihat dari tabel distribusi kualitas audit adanya 17% 

auditor yang masih tergolong cukup berkualitas.

3. Serta bagi pemimpin yang berada di instansi pemerintahan diharapkan lebih 

efektif dalam mengatur pegawainya karena menurut tabel distribusi gaya 

kepemimpinan 2% pemimpin tidak baik dan 3% pemimpin yang cukup baik

4. Penelitian ini menggunakan variabel independensi, kualitas audit, lingkup 

audit, gaya kepemimpinan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi efektivitas 

pengendalian internal seperti independensi, pengelolahan bagian keuangan 

sehingga dapat menghasilkan penelitian lebih bervariasi dan responden untuk 

penelitian selanjutnya dengan persepsi pegawai yang lebih bervarian. 
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KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr/i Pegawai Instansi Pemerintah

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Widi cahyo wicaksono

NIM : 7250408035

Prodi : Akuntansi, S1

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang,

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat berpartisipasi 

dalam mengisi kuesioner penelitian berikut, berkaitan dengan penyusunan 

skripsi yang saya lakukan penyelesaian program studi Akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan judul “Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Terjadinya Efektivitas Pengendalian Intern Di Sektor 

Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas-dinas Kota Semarang)”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. 

Oleh karena itu dimohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab kuesioner 

ini dengan sejujur-jujurnya. Kuesioner ini hanya untuk kepentingan 

skripsi tidak untuk dipublikasikan secara meluas, sehingga kerahasiaan 

data yang diisi dapat dijaga.

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam 

mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

*Contact Person : 085727834616

Hormat saya,

Widi Cahyo Wicaksono
NIM. 7250408035

LAMPIRAN 1
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Kuesioner Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk mengisi daftar pertanyaan ini, Bapak/Ibu/Sdr/i Responden cukup 

memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia yang menurut 

Bapak/Ibu/Sdr/i paling tepat atau paling sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i 

Responden. Setiap pertanyaan membutuhkan hanya satu jawaban.

Kriteria jawaban:

1. STS = Sangat Tidak Setuju

2. TS = Tidak Setuju

3. N = Netral

4. S = Setuju

5. SS = Sangat Setuju

Identitas Responden

Nama Responden : .................................................(*Boleh tidak diisi)

Umur Responden : ......................................................................tahun

Jenis Kelamin : (  ) Laki-laki (  ) Perempuan

Pendidikan Terakhir : ...............................................................................

Sub Bagian : ...............................................................................

Jabatan : ...............................................................................

Masa Kerja : ............................tahun.................................bulan
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NO PERNYATAAN

Kualias Audit STS TS N S SS

1 Auditor yang mengaudit di instansi tempat saya bekerja, 

telah melakukan tugasnya dengan baik.

2 Auditor yang mengaudit di instansi tempat saya bekerja, 

telah berpengalaman dalam bidangnya.

3 Auditor yang mengaudit di instansi tempat saya bekerja, 

mempunyai independensi dan profesionalisasi yang baik.

4 Auditor yang mengaudit di instansi tempat saya bekerja 

telah melakukan proses audit secara efektif dan efisien.

5 Laporan audit yang dihasilkan auditor yang mengaudit di 

instansi tempat saya bekerja bersifat handal dan bisa 

dipertanggungjawabkan.

6 Laporan audit yang dihasilkan auditor yang mengaudit 

di instansi tempat saya bekerja bermanfaat bagi instansi 

tempat saya bekerja

NO PERNYATAAN

Lingkup Kerja Audit STS TS N S SS

7 Saat saya diperiksa oleh auditor. Auditor hanya 

memperlukan sedikit sampel karena pengendalian intern 

di instansi tempat saya bekerja sudah baik

8 Pembatasan waktu audit yang dilakukan oleh instansi 

ditempat saya bekerja menyebabkan auditor kurang 

maksimal dalam memberikan keputusan

9 Pembatasan lingkup audit yang dilakukan auditor di 

instansi tempat saya bekerja menyebabkan proses audit 

kurang efektif
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NO PERTANYAAN

Lingkup Kerja Audit STS TS N S SS

10 Pembatasan lingkup audit yang dilakukan instansi tempat 

saya bekerja menyebabkan proses audit kurang efisien

NO PERNYATAAN

Gaya Kepemimpinan STS TS N S SS

11 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin mengakui 

dan menghargai bawahan.

12 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin menentukan 

tujuan yang realistis untuk instansi dan bagian.

13 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin 

menyampaikan dengan jelas arah dan tujuan yang 

diinginkan kepada bawahannya.

14 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin memberikan 

inspirasi kepada bawahan untuk memberi kontribusi 

lebih pada tugas pokoknya.

16 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin memberi 

pujian dan penghargaan pada pegawai yang bekerja dan 

menyelesaikan tugas tepat waktu.

17 Di instansi tempat saya bekerja, pemimpin menekankan 

pentingnya tugas dan meminta pegawai melaksanakan 

tugas sebaik-baiknya.
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NO PERNYATAAN

Keefektivan Sistem Pengendalian  Internal STS TS N S SS

18 Di instansi tempat saya bekerja, sudah ada pembagian 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

19 Di instansi tempat saya bekerja, bila laporan keuangan 

perlu segera diterbitkan, maka otorisasi transaksi harus 

dilaksanakan dan bukti pendukung harus disertakan.

20 Di instansi tempat saya bekerja, telah diterapkan 

peraturan untuk pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi 

(kas, persediaan dan lain-lain).

21 Di instansi tempat saya bekerja seluruh informasi 

kegiatan operasional instansi harus dicatat dalam sistem 

akuntansi.

22 Di instansi tempat saya bekerja diterapkan peraturan 

untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas 

aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan 

pengendalian internal (misalnya, derajat keamanan kas, 

persediaan dsb).
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Variabel Kualitas Audit                  Variabel Lingkup Audit

NO P1 P2 P3 P4 P5 P6 NO P1 P2 P3 P4
1 3 4 3 3 3 4 1 4 3 4 3
2 5 4 4 4 4 5 2 4 3 4 4
3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2
4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4
5 4 3 4 4 4 3 5 4 2 4 3
6 4 3 4 4 3 3 6 4 2 4 3
7 4 4 4 4 3 4 7 4 5 5 4
8 4 4 5 4 4 4 8 4 1 4 1
9 4 4 4 3 4 4 9 3 2 4 2

10 5 4 5 4 4 4 10 4 2 3 2
11 5 4 4 4 4 4 11 3 2 3 2
12 4 3 4 3 4 3 12 4 4 3 3
13 4 4 4 3 4 4 13 4 2 2 3
14 5 4 4 4 5 4 14 3 3 4 2
15 4 4 5 4 4 4 15 3 2 4 3
16 4 4 4 4 4 4 16 4 2 4 3
17 5 5 5 4 5 5 17 4 3 4 2
18 4 4 4 4 4 4 18 4 2 4 2
19 4 4 4 3 3 3 19 4 4 4 3
20 3 3 4 4 4 4 20 2 2 2 2
21 3 2 2 3 3 3 21 4 4 4 4
22 4 4 4 4 4 4 22 4 2 2 2
23 4 5 5 4 4 3 23 4 3 3 3
24 4 4 4 4 4 4 24 4 2 4 2
25 5 5 5 5 5 5 25 4 2 4 2
26 4 4 4 4 4 4 26 4 2 2 4
27 4 3 2 3 3 4 27 2 3 3 2
28 3 3 4 4 4 4 28 2 2 2 2
29 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 4
30 3 3 3 3 3 3 30 1 3 3 1
31 4 4 4 4 4 4 31 3 2 4 2
32 4 4 3 4 4 4 32 1 2 2 2
33 5 5 5 5 5 5 33 3 2 2 4
34 2 2 4 3 3 5 34 2 4 3 4
35 4 4 4 4 4 4 35 2 2 4 2
36 4 3 3 3 3 4 36 2 2 4 2
37 4 4 3 3 4 4 37 3 4 4 2
38 4 4 4 4 4 4 38 2 2 2 2
39 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5 5
40 5 5 5 5 5 5 40 5 3 5 5
41 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4
42 5 5 5 4 5 5 42 4 3 4 2
43 4 4 3 3 4 4 43 4 2 3 2

Lampiran 2



83

44 4 4 4 4 4 4 44 4 2 4 3
45 4 3 3 3 4 4 45 3 3 3 2
46 4 4 4 4 4 4 46 4 3 4 3
47 5 4 5 4 5 5 47 4 2 4 2
48 3 4 3 3 3 4 48 4 4 3 3
49 5 5 5 5 4 4 49 2 2 2 4
50 4 5 4 4 4 4 50 5 3 4 2
51 4 4 3 4 4 3 51 4 4 4 2
52 4 4 4 4 4 4 52 4 4 4 3
53 4 4 4 4 4 4 53 5 3 3 3
54 4 4 4 4 4 4 54 3 2 3 3
55 4 4 4 3 3 3 55 4 4 2 5
56 4 4 4 4 4 4 56 4 2 4 3
57 4 4 4 4 4 4 57 4 4 4 4
58 2 2 4 4 3 4 58 4 4 4 4
59 2 2 4 4 3 4 59 4 4 4 4
60 2 2 4 4 3 4 60 4 4 4 4
61 2 2 4 4 3 4 61 4 4 4 4
62 2 3 4 4 4 3 62 4 3 4 2
63 4 4 4 4 4 4 63 2 2 2 2
64 4 4 4 4 4 4 64 3 1 2 2
65 4 4 4 3 4 4 65 4 3 3 3
66 4 4 4 4 4 4 66 3 3 3 3
67 4 3 3 3 3 3 67 3 3 3 3
68 4 3 3 4 4 4 68 4 2 4 2
69 5 5 5 5 5 5 69 4 4 4 4
70 4 3 4 4 3 4 70 4 4 3 2
71 3 4 3 3 4 4 71 3 4 3 4
72 4 4 4 4 4 4 72 2 2 2 2
73 4 4 4 4 3 3 73 4 3 4 4
74 4 4 4 4 4 4 74 4 4 4 4
75 4 4 4 4 4 4 75 4 4 2 2
76 4 4 4 4 4 4 76 4 3 4 3
77 5 5 5 4 4 4 77 4 3 4 3
78 3 3 3 4 3 4 78 3 3 3 3
79 4 5 5 4 5 4 79 4 2 4 2
80 4 4 4 5 4 5 80 4 5 4 3
81 3 4 4 4 4 4 81 3 3 4 3
82 5 5 4 4 4 5 82 4 3 4 2
83 3 3 3 3 3 3 83 3 3 4 4
84 4 4 3 3 3 4 84 3 3 4 4
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Variabel Gaya Kepemimpinan      Variabel Efektivitas Pengendalian intern

NO P1 P2 P3 P4 P5 P6 NO P1 P2 P3 P4 P5
1 4 4 5 5 4 4 1 4 4 4 4 4
2 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4
3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5
5 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4
6 4 4 3 3 4 4 6 4 4 4 4 4
7 4 5 4 5 4 4 7 4 4 4 4 4
8 3 4 3 4 4 3 8 4 4 4 4 4
9 4 4 4 5 4 4 9 4 4 4 4 4

10 5 4 4 5 4 4 10 4 4 4 4 4
11 4 4 4 4 5 4 11 5 5 4 5 5
12 4 3 3 4 3 4 12 4 4 4 4 4
13 3 4 4 3 3 4 13 4 4 4 4 4
14 4 5 4 4 5 4 14 4 4 4 4 4
15 4 4 4 5 4 5 15 4 4 4 4 4
16 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4
17 4 4 5 4 4 4 17 4 4 3 3 3
18 5 4 4 4 3 5 18 4 4 4 4 4
19 4 4 4 4 4 4 19 4 3 3 4 3
20 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4
21 3 3 2 3 2 3 21 3 4 4 4 4
22 4 4 4 4 5 5 22 5 5 4 4 4
23 4 4 4 3 3 4 23 3 3 3 3 3
24 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4
25 5 5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 4
26 4 4 4 4 4 4 26 4 4 4 4 4
27 3 4 4 4 3 3 27 4 4 4 4 4
28 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4
29 3 3 2 2 2 3 29 3 5 5 4 4
30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5
31 2 2 2 2 2 2 31 3 3 3 3 3
32 4 4 4 4 3 4 32 4 4 4 3 4
33 5 5 5 5 2 5 33 5 5 5 3 5
34 4 4 4 4 4 4 34 4 4 3 4 4
35 4 4 4 4 4 4 35 4 5 4 4 4
36 3 4 4 3 3 4 36 4 4 5 4 5
37 3 4 4 3 3 4 37 4 4 5 4 5
38 4 4 4 4 4 4 38 4 4 4 4 4
39 4 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 4
40 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5
41 4 4 4 5 3 4 41 4 4 4 4 4
42 4 4 5 4 4 4 42 4 4 3 3 3
43 5 4 4 3 3 3 43 4 4 3 4 4
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44 4 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4
45 4 3 4 4 3 4 45 4 5 5 5 5
46 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4
47 5 5 5 5 5 5 47 4 4 5 5 4
48 5 4 4 4 3 4 48 2 4 4 4 4
49 5 5 5 4 4 5 49 5 5 5 5 4
50 5 4 4 4 3 5 50 4 4 4 4 4
51 5 4 5 4 4 5 51 5 4 4 4 4
52 4 4 4 5 3 4 52 4 5 5 5 4
53 5 4 3 3 5 4 53 3 3 3 4 3
54 4 4 5 4 5 5 54 4 4 3 4 4
55 5 4 5 2 4 5 55 5 3 3 5 5
56 4 4 4 4 4 4 56 4 4 4 4 4
57 4 4 4 5 3 4 57 4 4 4 4 4
58 4 5 4 4 4 4 58 4 4 4 4 5
59 4 5 4 4 4 4 59 4 4 4 4 5
60 4 5 4 4 4 4 60 4 4 4 4 5
61 4 5 4 4 4 4 61 4 4 4 4 5
62 4 4 3 4 4 4 62 4 2 3 4 4
63 4 4 3 4 4 4 63 4 4 4 4 4
64 4 3 4 4 4 4 64 3 4 4 4 4
65 5 4 4 3 2 5 65 4 3 3 4 3
66 4 4 4 4 4 4 66 3 3 3 3 3
67 4 4 4 4 4 4 67 3 3 3 3 3
68 3 4 4 4 3 4 68 3 3 4 4 4
69 3 4 4 3 4 5 69 4 4 4 4 4
70 4 4 5 4 5 5 70 5 4 4 4 3
71 3 4 3 4 3 4 71 5 3 4 3 3
72 5 5 4 4 3 4 72 4 5 4 4 4
73 5 5 5 5 4 5 73 4 4 4 4 4
74 4 5 5 4 4 4 74 4 5 5 5 5
75 4 4 4 4 4 4 75 4 4 4 4 4
76 4 4 4 4 4 4 76 4 4 4 4 4
77 4 4 4 4 4 4 77 4 4 4 4 4
78 4 3 4 4 3 5 78 4 3 3 4 4
79 4 4 5 5 5 5 79 4 4 4 4 4
80 5 4 4 4 5 4 80 4 5 4 4 4
81 4 4 4 4 4 3 81 3 3 3 3 3
82 3 4 4 4 3 4 82 4 4 4 4 4
83 2 2 3 4 3 3 83 4 4 4 4 4
84 3 4 3 4 3 3 84 3 3 4 3 3
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Reliabilitas Kualitas Audit

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.869 .872 6

Validitas Kualitas Audit

Item-Total Statistics

Scale Mean 

if Item 

Deleted

Scale 

Variance if 

Item Deleted

Corrected 

Item-Total 

Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

VAR00001 19.3929 6.458 .681 .620 .847

VAR00002 19.4643 6.276 .735 .659 .836

VAR00003 19.3452 6.879 .671 .546 .847

VAR00004 19.4643 7.505 .625 .507 .855

VAR00005 19.4524 6.829 .786 .620 .828

VAR00006 19.3095 7.734 .547 .345 .866

Reliabilitas Lingkup Audit

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.705 .706 4
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Validitas Lingkup Audit

Item-Total Statistics

Scale Mean 

if Item 

Deleted

Scale 

Variance if 

Item Deleted

Corrected 

Item-Total 

Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

VAR00001 9.2619 4.196 .510 .318 .631

VAR00002 9.8810 3.937 .538 .336 .612

VAR00003 9.2976 4.501 .451 .297 .666

VAR00004 9.9167 4.101 .468 .307 .658

Reliabilitas Gaya Kepemimpinan

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.836 .840 6

Validitas Gaya Kepemimpinan

Item-Total Statistics

Scale Mean 

if Item 

Deleted

Scale 

Variance if

Item Deleted

Corrected 

Item-Total 

Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

VAR00001 19.8690 6.453 .624 .465 .806

VAR00002 19.8452 6.711 .636 .431 .805

VAR00003 19.8571 6.172 .734 .570 .783

VAR00004 19.9048 6.834 .510 .276 .828

VAR00007 20.1429 6.341 .532 .297 .830

VAR00008 19.7857 6.628 .661 .524 .800



88

Reliabilitas Efektivitas Pengendalian Internal

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.825 .825 5

Validitas Efektivitas Pengendalian Internal

Item-Total Statistics

Scale Mean 

if Item 

Deleted

Scale 

Variance if 

Item Deleted

Corrected 

Item-Total 

Correlation

Squared 

Multiple 

Correlation

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted

VAR00001 15.9167 3.451 .447 .226 .837

VAR00002 15.8929 2.868 .686 .527 .771

VAR00003 15.9524 2.986 .674 .540 .775

VAR00004 15.8929 3.278 .621 .410 .792

VAR00007 15.8690 2.983 .687 .493 .771
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UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 

Residual

N 84

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation 1.98943495

Most Extreme Differences Absolute .119

Positive .119

Negative -.113

Kolmogorov-Smirnov Z 1.089

Asymp. Sig. (2-tailed) .186

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
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DESKRIPSI VARIABEL

Variabel Kualitas Audit

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

KA 84 16.00 30.00 23.2857 .34067 3.12229

Valid N 

(listwise)

84

Variabel Lingkup Audit

Variabel Gaya Kepemimpinan

Variabel Efektivitas Pengendalian Internal

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

ESPI 84 15.00 25.00 19.8810 .23554 2.15879

Valid N (listwise) 84

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

LA 84 7.00 20.00 12.7857 .28395 2.60246

Valid N (listwise) 84

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

GK 84 12.00 30.00 23.8810 .32903 3.01564

Valid N (listwise) 84
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Uji Multikolinieritas dan Uji Heterokedastisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

T Sig.

Correlations

Collinearity 

Statistics

B

Std. 

Error Beta

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF

1 (Cons

tant)

2.569 1.595 1.611 .111

KA -.020 .053 -.046 -.383 .703 -.076 -.043 -.043 .840 1.191

LA .012 .059 .022 .196 .845 .021 .022 .022 1.000 1.000

GK -.034 .055 -.074 -.613 .541 -.093 -.068 -.068 .840 1.191

a. Dependent Variable: abs
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Uji Regresi Berganda dan Uji Hipotesis

                                                                                  Coefficientsa

Model

Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

T Sig.

Correlations

B Std. Error Beta

Zero-

order Partial Part

1 (Constant) 13.842 2.320 5.968 .000

KA -.040 .078 -.058 -.516 .607 .105 -.058 -.053

LA .000 .085 .000 .001 .999 .004 .000 .000

GK .292 .080 .408 3.627 .001 .385 .376 .374

a. Dependent Variable: ESPI

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 58.308 3 19.436 4.733 .004a

Residual 328.502 80 4.106

Total 386.810 83

a. Predictors: (Constant), GK, LA, KA

b. Dependent Variable: ESPI

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

1 .388a .151 .119 2.02639

a. Predictors: (Constant), GK, LA, KA

b. Dependent Variable: ESPI
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