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SARI 

 

Utama, Prima. 2013. Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern 

Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening.  Skripsi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. 

Agus Wahyudin M.Si, Pembimbing II: Bestari Dwi handayani, SE, M.Si, A.kt. 

 

Kata Kunci: PDRB, Ukuran, PAD, Kelemahan Pengendalian Intern, Otonomi 

Daerah 

 

Diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU 

No. 33 tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah merupakan regulasi baru yang berkaitan dengan pelaksanaan 

otonomi daerah di Indonesia. Pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola 

daerahnya sendiri dibutuhkan sebuah sistem internal control yang mampu mengawasi 

seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Sistem 

internal control yang diterapkan pemerintah meliputi sistem pengendalian akuntansi 

dan pelaporan, sistem pengendalian APBD, dan kelemahan struktur pengendalian 

intern. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: adakah pengaruh PDRB, Ukuran, 

PAD terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD 

Sebagai variabel Intervening.  
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan hasil 

pemeriksaan seluruh Provinsi di Indonesia selama 3 tahun yang berjumlah 99 sampel 

dan penelitian ini adalah penelitian populasi. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah: PDRB, Ukuran, Pendapatan Asli Daerah dan Pengendalian Intern. Sumber 

data yang digunakan adalah data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi berganda dan analisis jalur (path analysis) 

Hasil penelitian diperoleh melalui pengujian parsial yang menunjukkan 

bahwa PDRB dan PAD berpengaruh terhadap Pengendalian Intern, sedangkan 

Ukuran tidak berpengaruh signifikan. Pengujian simultan menunjukkan pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Hasil uji path 

menunjukkan bahwa Pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap variabel 

Pengendalian Intern melalui variabel PAD sebagai variabel intervening dan 

Ukuran berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengendalian Intern dengan 

PAD sebagai variabel intervening. Hasil uji koefisien determinasi secara simultan 

sebesar 28,7% Pengendalian Intern dipengaruhi oleh PDRB, Ukuran dan PAD, 

sisanya 71,3 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

pusat untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah di Indonesia dalam 

menjalankan mekanisme pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat sehingga tercipta suatu pemerintahan yang baik dan tercapainya 

tujuan otonomi daerah. 
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ABSTRACT 

 

Utama, Prima. 2013. The effect of PDRB and Size for Internal Controls  to PAD 

as an intervening variable. Thesis. Accounting Department. Economic faculty of 

Semarang State University. Superviser I: Dr. Agus Wahyudin M.Si, Supervisor II: 

Bestari Dwi Handayani, SE, M.Si, A.kt. 

 

Keywords: PDRB, Size, PAD, Internal Control weakness, Regional 

Autonomy 
 

Law No 32 year on 2004 about Regional Government and Law No 33 

years on 2004 about Fiscal Balance between the Central Government and 

Regional Government are a new regulation relating to the implementation of 

regional autoomy in Indonesia. Giving the authority to manage its own region 

required an internal control system that can monitor of all by central government. 

Internal control system is applied by the government include accounting controls 

and reporting systems, budget control system, and the weakness of the internal 

control structure. The problem in this study is: is there any influence growth, size, 

PAD to Regional Government Internal Controls weakness to PAD as an 

intervening variable. 

The research populations are the financial statements and reports on the 

results of the entire province in Indonesia totaling 33 provinces. The variables that 

were examined in this study are: Growth, Size, Revenue and Internal Control. 

Source of data which are used are secondary data, and data collection by using the 

documentation method. 

The results of partial testing showed that PAD and Growth have 

significant affects to the Internal Controls, whereas Size has not significant effect. 

Simultaneous testing showed a significant effect between the independent and 

dependent variables. The test results path testing showed that growth has no 

significant effect to Internal Control through PAD as an intervening variable and 

Size has a significant effect to Internal Control variable through PAD as an 

intervening variable. The results of determinant coefficient by simultan test 

amount 28.7%. Its mean that Internal Control can be explained by Growth, Size 

and PAD, the remaining 71.3% influenced by factors other than study. 

The study is expected to provide a review and suggestion to the central 

government to increase the ability of local governments in Indonesia in 

implementing internal control mechanisms established by the central government 

in order to create a good government and the achievement of the objectives of 

regional autonomy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 banyak 

mengakibatkan berbagai perubahan di Indonesia, diantaranya adalah 

perubahan pada sistem pemerintahan. Pasca terjadinya reformasi banyak 

perubahan yang ada dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang 

pada awalnya sentralisasi atau terpusat berubah menjadi desentralisasi. 

Perubahan sistem ini ditandai dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah 

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

Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang 

semakin besar kepada daerah.  

Sistem otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia telah memberikan 

perubahan yang signifikan terhadap peran daerah dalam mengelola 

daerahnya. Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.     

Otonomi daerah telah memberikan pemerintah daerah wewenang untuk 

menentukan kebijakan dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Otonomi daerah juga bisa 

disebut desentralisasi yang memiliki pengertian pelimpahan wewenang dari 

1 
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pemerintah pusat ke pemerintahan yang lebih rendah atau ke pihak swasta 

dalam bentuk privatisasi. Desentralisasi diharapkan mampu memberikan dua 

manfaat nyata, yaitu yang pertama mendorong peningkatan partisipasi, 

prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong 

pemerataan hasil-hasil pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan 

sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah. Manfaat 

yang kedua adalah memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui 

pergeseran peran pengambilan keputusan publik tingkat pemerintah yang 

paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.  

Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah 

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut 

untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan 

pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

berhak untuk membuat anggaran sektor publik yang akan digunakan sebagai 

acuan dan dasar dalam pembuatan anggaran belanja daerah yang sesuai 

dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pembuatan anggaran belanja 

pemerintah daerah harus mempertimbangakan beberapa aspek, sesuai dengan 

kemampuan daerah. Aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik 

terkait belanja daerah adalah : aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan 

aspek akuntabilitas publik (Mardiasmo:2002).  

 Banyaknya pemerintahan daerah di Indonesia dengan otonomi yang 

semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak 

terjadi kecurangan (fraud). Kecurangan yang terjadi dalam sebuah organisasi 

2 
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baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta biasanya disebabkan oleh 

lemahnya pengendalian intern. Berdasarkan KPMG Fraud Survey 2006 yang 

dilakukan di Carolina Amerika Serikat dalam Petrovits 2010 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%. Berdasarkan dua faktor tersebut terlihat bahwa 

keberadaan dan pelaksanaan pengendalian intern sangatlah penting.  

Kualitas pengendalian internal suatu organisasi sangat mempengaruhi 

kinerja organisasi. Premis ini menunjukan bahwa kualitas pengendalian 

internal suatu organisasi yang baik akan dapat mendorong peningkatan 

kinerja organisasi. Sementara kualitas pengendalian internal yang buruk akan 

dapat mendorong kinerja organisasi semakin menurun. Sisi lain kualitas 

pengendalian internal juga bisa mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi 

pegawai yang bekerja dalam organisasi tersebut mulai dari tingkatan 

pimpinan organisasi (top magement) hingga pegawai di tingkat paling bawah 

(lower / operational management). 

Penelitian yang telah dilakukan Coe dan Curtis (1991) dalam Petrovits 

2010 menemukan dari total 127 kasus kelemahan pengendalian intern di 

Carolina Utara AS sebagian besar (42%) terjadi di lembaga pemerintahan. 

Pengendalian intern yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan 

dalam organisasi, hal ini senada dengan survei KPMG tahun 2006 dimana 
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sebagian besar kecurangan (38%) terdeteksi karena adanya pengendalian 

intern.  

Guna mengembangkan suatu struktur pengendalian intern yang semakin 

baik, maka berbagai organisasi profesi akuntansi dan audit telah membentuk 

suatu organisasi yang dikenal dengan nama The Committe of Sponsoring 

Organization (COSO) of the Treadway Commission. COSO (1992 : 9) dalam 

laporannya menyebutkan rumusan pengendalian intern sebagai berikut :  

“Internal control is process, effected by an entity’s board of directors, 

management and other personnel, designed to provide reasonable assurance 

regarding the achievement of objectives in following categories : 

effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting 

and compliance with applicable laws and regulations”.  

Struktur pengendalian intern COSO dikenal sebagai Kerangka Kerja 

Pengendalian Internal yang Terintegrasi (COSO – Internal Control – 

Integrated Framework) yang terdiri dari lima komponen yaitu: lingkungan 

pengendalian (control environment), penilaian resiko (risk assesment), 

aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi 

(information and communication), dan pemantauan (monitoring). Menyikapi 

perkembangan ini, pemerintah telah mengadopsi struktur pengendalian intern 

COSO kedalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang 

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagaimana 

komponen dalam COSO, maka dalam pasal 3 PP No. 60 tahun 2008 
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disebutkan bahwa SPIP terdiri dari lima unsur yaitu: lingkungan 

pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 

komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.  

PP No. 60 tahun 2008 ini merupakan pelaksanaan dari amanat yang ada 

dalam Pasal 58 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan 

menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan 

secara menyeluruh. Sementara teknis pelaksanaan dari SPIP ini harus 

dikerjakan dan menjadi tanggung jawab dari setiap Instansi Pemerintah (IP), 

baik yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Hal ini 

sebagaimana tersurat dan tersirat dalam pasal 2 PP No. 60 tahun 2008 yang 

menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, 

Gubernur dan Bupati/Wali Kota wajib melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.  

Guna menjaga dan meningkatkan kualitas SPIP maka PP No. 60 tahun 

2008, dalam lampirannya menyajikan Daftar Uji Pengendalian Intern 

Pemerintah. Berdasarkan daftar uji ini, sebagaimana tertuang dalam pasal 45 

ayat 3, maka setiap instansi pemerintah harus segera melakukan pengujian 

atas kualitas SPIP. Pengujian kualitas pengendalian intern harus dilakukan 

dalam tingkatan umum yaitu untuk tingkatan organisasi instansi pemerintah 
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secara keseluruhan, maupun dalam tingkatan yang lebih rendah atau khusus 

seperti pengendalian intern untuk suatu unit, fungsi, atau proses yang ada atau 

berjalan dalam instansi pemerintah tersebut. 

 Peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah, 

seyogyanya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan 

pembaharuan manajemen pemerintahan yang sedang dijalankan dalam 

kerangka reformasi birokrasi. Kualitas pengendalian intern yang semakin baik 

maka keinginan dan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan 

wewenang dan kekuasaan diyakini akan semakin kecil sehingga integritas 

pejabat dan pegawai pemerintahan akan semakin meningkat dan pada 

akhirnya wibawa pemerintahan di mata masyarakat akan semakin baik.  

SA Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit 

Laporan Keuangan paragraf 06 dalam Mulyadi (2001:180) mendefinisikan 

pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 

keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi. Menurut Mulyadi (2001) 

definisi pengendalian intern tersebut mengindikasikan beberapa konsep dasar 

yaitu: pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

tertentu; pengendalian intern dijalankan oleh orang, dan bukan terdiri dari 

pedoman kebijakan dan formulir; pengendalian intern diharapkan mampu 

memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen 
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dan dewan komisaris entitas; pengendalian intern ditujukan untuk mencapai 

tujuan yang saling berkaitan yaitu pelaporan keuangan, kepatuhan, dan 

operasi. 

Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang 

bertugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah memiliki 

tugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam organisasi 

pemerintah. Kelemahan pengendalian intern dinilai BPK melalui tiga aspek, 

yaitu: kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan 

sistem pengendalian pelaksanaan APBD kelemahan struktur pengendalian 

intern, dan kelemahan struktur pengendalian intern. 

Berdasarkan tiga kriteria tersebut, BPK selaku pengawas organisasi 

sektor publik mampu menilai apakah organisasi pemerintah tersebut sudah 

memiliki dan menjalankan sistem pengendalian intern dengan baik dan benar. 

Pertumbuhan suatu daerah, ukuran daerah serta jumlah Pendapatan Asli 

Daerah membuat setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi 

sistem pengendalian intern. 

Pertumbuhan daerah ikut berpengaruh terhadap pengendalian intern 

pemerintah. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah 

yang sedang mengalami pertumbuhan atau tingkat pertumbuhannya tinggi 

lebih rentan menghadapi masalah pengendalian intern. Fakta ini dibuktikan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Petrovits, Shakespeare, dan Shih 

(2010). 
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Pemerintah daerah yang sedang mengalami pertumbuhan khususnya 

dalam hal ekonomi secara otomatis akan meningkat aktivitas bisnis yang 

terjadi dalam daerah tersebut, baik kegiatan produksi, konsumsi maupun 

distribusi. Sementara itu disisi pemerintah, meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi akan membuat kegiatan pembangunan yang berlangsung di daerah 

tersebut akan meningkat. Meningkatnya kegiatan pembangunan sebagai 

akibat dari pertumbuhan ekonomi membutuhkan pengawasan yang baik agar 

tidak terjadi peluang kecurangan di dalamnya. Aktivitas ekonomi dari suatu 

wilayah dapat tercermin dari nilai PRDB (Produk Domestik Regional Bruto). 

Ukuran pemerintah daerah dan jumlah pendapatan yang diterima oleh 

pemerintah daerah ikut serta berpengaruh terhadap masalah pengendalian 

intern. Ukuran pemerintah diukur dari aset yang dimiliki daerah. Banyaknya 

aset yang ada dalam sebuah organisasi akan berpengaruh terhadap 

pengendalian intern. Ibarat sebuah perusahaan yang memiliki aset dalam 

jumlah yang besar, maka pihak manajemen akan mengerahkan sumber daya 

yang ada dalam perusahaan untuk melindungi aset yang dimilikinya dari 

kemungkinan kecurangan yang akan terjadi. Begitu juga dengan pemerintah, 

harus mampu mengelola aset yang dimilikinya secara baik, karena pada 

hakekatnya aset yang dimiliki oleh pemerintah adalah milik rakyat yang harus 

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Penerimaan daerah atau Pendapatan Asli daerah juga ikut berpengaruh 

terhadap masalah pengendalian intern. Semakin banyaknya pos penerimaan 

daerah akan membuat masalah pengendalian intern meningkat. Pendapatan 
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daerah yang diterima oleh daerah sebenarnya tidak memiliki jumlah yang 

terlalu besar akan tetapi intensitasnya yang tinggi membuat jumlahnya besar, 

seperti pajak daerah dan retribusi daerah.  

Banyaknya jumlah pendapatan yang diterima oleh daerah secara 

otomatis akan meningkatkan aktivitas belanja daerah. Apabila belanja daerah 

yang dilakukan tanpa dibarengi dengan aturan yang jelas, maka akan rentan 

terhadap masalah kecurangan. Ukuran dan pendapatan organisasi tersebut 

sebelumnya telah diteliti oleh Ge dan McVay (2005), Doyle, Ge, dan McVay 

(2007), dan Dwi Martani (2011). Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

ukuran sebuah organisasi yang tercermin dari jumlah aset serta pendapatan 

organisasi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan masalah 

pengendalian intern organisasi. 

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan 

indikator dari kondisi ekonomi suatu wilayah. Apabila aktivitas ekonomi 

dalam wilayah tersebut mampu tumbuh dan berkembang, maka dapat 

dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut baik. 

Aktivitas ekonomi dapat tercermin dari nilai PDRB. Masyarakat sebagai 

pelaku kegiatan ekonomi memiliki andil yang besar dalam pertumbuhan 

ekonomi. Aktivitas ekonomi yang tercermin melalui PDRB dapat berupa 

aktivitas perdagangan, produksi, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan 

jasa layanan. Melalui kegiatan ekonomi ini daerah akan banyak diuntungkan, 

diantaranya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan 

daya beli masyarakat, meningkatkan nilai investasi daerah, serta yang paling 
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penting adalah bertambahnya pendapatan daerah dari aktivitas ekonomi 

tersebut. 

Tingginya aktivitas ekonomi bisa dipicu dari banyaknya faktor produksi 

yang ada diwilayah tersebut. Faktor produksi ini bisa diakibatkan karena 

adanya investasi, sarana prasarana dan regulasi daerah yang mendukung. 

Faktor produksi seperti pabrik, perkantoran, jasa layanan bisa memberikan 

pemasukan bagi daerah berupa pajak daerah dan retribusi. Hal ini tentu akan 

memberikan manfaat yang besar bagi pemasukan daerah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Afri Hidayat, 2009 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

yang dipicu dari aktivitas ekonomi masyarakat mampu memberikan  

pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi mampu memberikan 

pengaruh terhadap pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain daerah 

yang sah, serta mampu menaikkan laba BUMD. 

Ukuran yang dapat dinilai dari aset dapat menggambarkan tingkat 

kekayaan suatu organisasi. Begitu juga dengan pemerintah daerah, pemda 

yang memiliki aset yang tinggi dapat dikatakan bahwa tingkat kekayaan 

daerah tersebut relatif tinggi. Aset daerah bisa berasal dari belanja modal 

serta kekayaan alam daerah. Aset dapat tercermin melalui infrastruktur seperti 

gedung, fasilitas publik, perusahaan daerah, dan lain sebagainya. Aset daerah 

pada hakekatnya adalah milik rakyat yang dapat dimanfaatkan untuk 

menunjang aktivitas pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Daerah 

dengan infrastruktur yang baik biasanya memiliki kemajuan dibidang 
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ekonomi yang cukup baik pula, hal ini dikarenakan dengan adanya sarana 

publik yang mendukung mampu mendorong aktivitas masyarakat terutama di 

bidang ekonomi. 

Pengaruh aset terhadap aktivitas masyarakat ini tentu akan berimbas 

terhadap pemasukan daerah. Aktivitas ekonomi yang tinggi tentu akan 

memunculkan pemasukan-pemasukan bagi daerah. Selain itu, aset daerah 

yang dalam bentuk perusahaan daerah juga akan memberikan manfaat yang 

besar bagi pendapatan daerah, misalnya laba dari perusahaan daerah. Apabila 

perusahaan yang dimiliki oleh daerah tersebut memiliki laba yang tinggi, 

tentu akan memberikan dampak terhadap pemasukan daerah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kamaludin, 2009 membuktikan bahwa total aset pada suatu 

organisasi berpengaruh terhadap penerimaan organisasi, hal ini dikarenakan 

aset dapat dimanfaat oleh organisasi sebagai sarana untuk mendatangkan 

laba.   

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui peran PDRB dan Ukuran 

melalui aset terhadap kelemahan  pengendalian intern pemda dengan 

menggunakan PAD sebagai variabel intervening. Penggunaan variabel 

intervening dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan variabel 

intervening mampu memperkuat pengaruh variabel independen yaitu PDRB 

dan ukuran terhadap variabel dependen yaitu kelemahan pengendalian intern 

sehingga dapat diketahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsungnya. 

Bertolak dari latar belakang dan berbagai permasalahan yang ada terkait 

kelemahan pengendalian intern yang telah dijelaskan diatas, kemudian 
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dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, ukuran dan Pendapatan 

Asli Daerah terhadap kelemahan pengendalian intern, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “Pengaruh PDRB dan 

Ukuran terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan 

PAD sebagai Variabel Intervening”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diungkapkan di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah? 

2. Apakah ukuran berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah? 

3. Apakah PAD berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah? 

4. Apakah PDRB berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

dengan PAD sebagai variabel intervening? 

5. Apakah ukuran berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

dengan PAD sebagai variabel intervening? 

6. Apakah PDRB, Ukuran, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. 

2. Menganalisis pengaruh ukuran terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. 

3. Menganalisis pengaruh PAD terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. 

4. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap kelemahan pengendalian intern 

dengan PAD sebagai variabel intervening. 

5. Menganalisis pengaruh ukuran terhadap kelemahan pengendalian intern 

dengan PAD sebagai variabel intervening. 

6. Menganalisis pengaruh PDRB, ukuran, dan PAD secara bersama-sama 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah 

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian akan lebih bermakna jika hasil dari penelitian dapat 

digunakan secara maksimal. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam 

dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, selain itu juga 
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merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya 

pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu 

yang digeluti khususnya mengenai penerapan teori akuntansi publik. 

b. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana 

bagi pembaca tentang pengaruh PDRB, ukuran dan Pendapatan Asli 

Daerah terhadap pengendalian intern pada pemerintahan daerah dengan 

PAD sebagai variabel intervening. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur Akuntansi Sektor 

Publik (ASP) terutama pada masalah pengendalian internal atau internal 

control dan otonomi daerah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai 

acuan guna penelitian lain. 

c. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

informasi bagi pemerintah untuk mengkaji sistem pengendalian intern 

terkait dengan pemerintah daerah agar dapat menekan angka kecurangan 

yang terjadi pada pemerintahan daerah terkait pengendalian intern 

akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan APBD, dan struktur pengendalian 

intern. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

sumbangan konseptual bagi mahasiswa tentang perkembangan kondisi 

pemerintah di Indonesia dan fenomena yang muncul didalamnya. Selain itu, 
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penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi serta masukan 

lebih lanjut tentang masalah pengendalian intern pemerintah daerah 

sehingga dapat terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah yang baik 

(good government) serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Otonomi Daerah 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Adanya 

otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar 

susunan pemerintahan dan hubungan antar pemerintahan daerah serta potensi 

dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan 

kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan 

selaras. Perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan 

global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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agar mampu menjalankan peran tersebut. Daerah diberi kewenangan yang 

luas disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan 

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan 

negara. 

Otonomi daerah secara luas berarti pemberian hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 

No.32 tahun 2004). Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian urusan 

pemerintah tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

moneter dan fiskal nasional masih diatur oleh pemerintah pusat. 

Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan 

pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia 

dalam rangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan 

tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mendayagunakan 

potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat 

dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri 

dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan 

retribusi daerah. Pelaksanaan perimbangan sendiri terdiri dari dana bagi hasil, 

DAU dan DAK (UU No.33 tahun 2004).  

Menurut UU No.32 tahun 2004, hak daerah dalam menjalankan 

otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah 
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yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah 

yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan 

keuangan daerah tersebut harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, 

akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pada pasal 21 UU No. 32 tahun 2004, hak daerah tersebut 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya 

b. Memilih pemimpin daerah 

c. Mengelola aparatur daerah 

d. Mengelola kekayaan daerah 

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya lainnya yang berada 

di daerah 

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnnya yang sah 

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan 

Sementara kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah 

menurut UU tentang pemerintahan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional, serta kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan 
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e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan 

f. Menyediaakan fasilitas pelayanan kesehatan 

g. Menyediaakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak 

h. Mengembangakan sistem jaminan sosial 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah 

j. Mengembangkan sumber daya produktif daerah 

k. Melestarikan lingkungan hidup 

l. Mengelola administrasi kependudukan 

m. Melestarikan nilai sosial budaya 

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya, dan 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara 

proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan penyelenggaraan otonomi 

daerah pada era reformasi sekarang ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

2.2 Stakeholder Teory  

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau 

masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki 
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hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Individu, kelompok, maupun 

komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki 

karakteristik seperti yang diungkapkan oleh Budimanta, 2008 dalam Irwan 

Nirawan 2009 yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan 

terhadap organisasi. 

Teori stakeholder mengatakan bahwa organisasi bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan 

manfaat bagi stakeholder nya. Dengan demikian, keberadaan suatu organisasi 

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder organisasi 

tersebut (Ghozali, 2007). 

Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak era reformasi 

menjadikan pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola 

daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk 

mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

masing-masing daerahnya. Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia 

merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada 

ditangan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang besar terhadap jalannya 

pemerintahan. 

Sistem demokrasi yang meletakkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat 

menjadikan rakyat sebagai pihak yang berkuasa sekaligus pihak yang 

berkepentingan dalam pemerintahan seperti yang diungkapkan oleh 

Budimanta, 2008. Rakyat memiliki hak sebagai pemegang kekuasaan. 

Jalannya pemerintahan daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat. 
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Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus 

menekankan aspek kepentingan rakyat sebagai stakeholder. Pemerintah harus 

mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah 

untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai 

pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. 

Pasal 33 tersebut mengindikasikan adanya timbal balik antara pemerintah 

dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan.  

2.3 Stewardship Teory 

Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang 

didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan 

bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson dan Davis, 1991) dalam Eko 

Raharjo, 2012. Dalam teori stewardship ini, seorang manajer akan bekerja dan 

berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama. Sebagaimana pada 

pemerintahan daerah, dalam teori ini pemerintah selaku pelaksana 

pemerintahan akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan 

bersama yaitu untuk kepentingan rakyat.  

Situasi yang lain ketika kepentingan steward dan pemiliki tidak sama, 

steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward 

merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik 

merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada 

usaha untuk mencapai tujuan pemilik. Berbagai kasus yang terjadi di 

Indonesia, keadaan yang bertentangan antara pemerintah selaku steward dan 
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rakyat selaku pemilik sering kita jumpai. Sebagai contoh pada kasus rencana 

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2012 silam. 

Pemerintah selaku steward dan pembuat kebijakan dengan alasan tertentu 

ingin menaikan harga bahan bakar di pasaran, akan tetapi rakyat selaku 

pemilik (melihat pada UUD 1945 pasal 33) tidak setuju dengan rencana 

tersebut, dan akhirnya terjadilah kerjasama dalam bentuk kesepakatan antara 

rakyat dengan pemerintah sebagai jalan tengah dari permasalahan tersebut.  

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara 

kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha 

secara maksimal dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan 

pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini 

mampu dicapai oleh pemerintah, maka rakyat selaku pemilik akan merasa 

puas dengan kinerja pemerintah. Pemerintah akan melindungi dan 

memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerjanya, sehingga tujuan dari 

organisasi akan tercapai secara maksimal.   

2.4 Pengendalian Internal 

Menurut SA seksi 319 Pertimbangan atau Pengendalian Intern Audit 

Laporan Keuangan paragraf 06 dalam Mulyadi (2002:180) mendefinisikan 

pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
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3. Efektifitas dan efisiensi operasi 

Pengendalian internal pada sektor swasta pada awalnya lebih 

menekankan kepada pengendalian akuntansi keuangan. Pengendalian internal 

dalam sektor publik diperlukan tidak hanya untuk pengendalian akuntansi 

keuangan, tetapi juga untuk memberikan jaminan dilaksankannya strategi 

organisasi secara efektif dan efisien. 

Sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi lebih dikenal 

dengan pengendalian manajemen (management control). Guna mencapai 

tujuan pengamanan aset dan pelayanan yang baik yang merupakan tujuan 

akhir organisasi pemerintahan, manajemen organisasi memerlukan bangunan 

internal control yang tangguh, sederhana, mudah dioperasikan, dan aman 

bagi kepentingan organisasi. 

Menurut COSO (Comitte of Sponsoring Treadway Organizatition 

Comission) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan 

oleh komisaris, manajemen dan pegawai lainnya, dirancang untuk 

memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) dalam 

pencapaian tujuan berikut: 

1. Operasional 

2. Ketaatan 

3. Pelaporan keuangan 

4. Efektivitas dan efissiensi pemakaian sumber daya 

5. Ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku 

6. Persiapan penerbitan laporan keuangan yang handal 
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Pemerintah telah mengadopsi struktur pengendalian intern COSO 

kedalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan 

dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagaimana komponen 

dalam COSO, maka dalam pasal 3 PP No. 60 tahun 2008 disebutkan bahwa 

SPIP terdiri dari lima unsur yaitu:  

1. Lingkungan pengendalian 

2. Penilaian resiko 

3. Kegiatan pengendalian 

4. Informasi dan komunikasi 

5. Pemantauan pengendalian intern.  

PP No. 60 tahun 2008 ini merupakan pelaksanaan dari amanat yang ada 

dalam Pasal 58 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa dalam rangka 

meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan 

menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan 

secara menyeluruh sementara teknis pelaksanaan dari SPIP ini harus 

dikerjakan dan menjadi tanggung jawab dari setiap Instansi Pemerintah (IP), 

baik yang ada di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Hal ini 

sebagaimana tersurat dan tersirat dalam pasal 2 PP No. 60 tahun 2008 yang 

menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, 
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Gubernur dan Bupati/Walilkota wajib melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.  

Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang 

bertugas untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah memiliki 

tugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam organisasi 

pemerintah. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK dapat dijadikan indikator 

untuk menilai sejauh mana pengendalian intern pemda telah dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kelemahan-kelemahan yang 

ditemukan oleh audit BPK dapat menentukan tingkat audit intern. Kelemahan 

pengendalian intern dinilai BPK melalui tiga aspek, yaitu: 

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 

a. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan 

b. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai 

c. Entitas terlambat menyampaikan laporan 

d. Pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat 

e. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya 

manusia yang memadai 

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD Kelemahan Struktur 

Pengendalian Intern 

a. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan 

penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan 

b. Penyimpangan terhadap peraturan bidang teknis tertentu atau ketentuan 

intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja 
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c. Perencanaan kegiatan tidak memadai 

d. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan 

berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan 

e. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan 

berakibat peningkatan biaya/belanja 

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 

a. Entitas tidak memiliki Standart Operating Procedur formal 

b. Standar Operating Procedur yang ada pada entitas tidak berjalan secara 

optimal atau tidak ditaati 

c. Entitas tidak memiliki satuan pengawas internal 

d. Satuan pengawas internal yang ada tidak memadai atau tidak berjalan 

optimal 

e. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai 

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, BPK selaku pengawas organisasi 

sektor publik mampu menilai apakah organisasi pemerintah tersebut sudah 

memiliki dan menjalankan sistem pengendalian intern dengan baik dan benar. 

  Peraturan di Indonesia bagi BUMN, keharusan penyelenggaraan 

internal control berbasis framework COSO (internal control COSO) tertuang 

dalam pasal 22 Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 

tentang penerapan good governance pada Badan Usaha Miliki Negara 

(BUMN). Keputusan tersebut menyatakan bahwa manajemen BUMN harus 

memelihara internal control bagi perusahaan yang meliputi: 
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1. Lingkungan pengendalian: Inti dari setiap perusahaan adalah faktor 

manusia, yang meliputi integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi; 

filosofi dan gaya manajemen; cara yang ditempuh manajemen dalam 

melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya; pengorganisasian dan 

pengembangan sumber daya manusia; perhatian dan arahan yang 

dilakukan oleh direksi. 

2. Penilaian resiko: Perusahaan harus menyadari dan menanggapi resiko. 

Perusahaan harus menetapkan tujuannya dipadukan dengan kegiatan 

keuangan serta kegiatan lainnya agar dapat beroperasi secara 

terkoordinasi. Perusahaan juga harus membuat mekanisme untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko terkait. Penaksiran 

resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan dalam Mulyadi (2002) 

adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam 

laporan keuangan dan desain serta implementasi aktivitas pengendalian 

yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum 

dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. 

3. Aktivitas pengendalian: kebijakan pengendalian dan prosedur harus 

ditetapkan dan dilaksanakan, hal ini akan memberikan keyakinan bahwa 

tindakan yang diidentifikasi manajemen untuk menghadapi resiko yang 

terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan dilaksanakan secara efektif. 

4. Informasi dan komunikasi: merupakan sistem informsi dan komunikasi 

yang memberikan informasi yang diperlukan kepada para pegawai dalam 

melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya. Sistem 
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informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan 

mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. 

5. Monitoring: seluruh proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai 

kebutuhan, dengan demikian sistem yang ada dapat secara dinamis 

berubah sesuai keadaan yang dihadapi. Monitoring merupakan proses 

penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal yang termasuk 

fungsi audit internal pada setiap tingkat dan unit struktur perusahaan, 

sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dengan ketentuan bahwa 

penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada direksi dan tembusannya. 

2.5 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

Menurut Sadono Sukirno (1996:56), pertumbuhan ekonomi diartikan 

sebagai kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut 

cukup besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah 

perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Guna melihat laju 

pertumbuhan suatu negara dan perkembangan tingkat kesejahteraan 

masyarakat, pertambahan pendapatan penting diperhatikan. 

Pertumbuhan ekonomi dalam arti terbatas yaitu peningkatan 

produktifitas dan pendapatan, dapat berlangsung tanpa terwujudnya 

pembangunan. Sebaliknya, pembangunan ekonomi dalam arti luas harus 

meliputi pertumbuhan atau perkembangan (sebagai salah satu ciri pokok 

dalam pembangunan), hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan 

pertambahan penduduk dimasyarakat di negara berkembang. Sehubungan 

28 



46 
 

 
 

dengan itu laju pertumbuhan (produksi barang dan jasa) harus lebih tinggi 

dari pada laju pertambahan penduduk.  

 Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono diartikan sebagai proses 

kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga 

aspek yang ditekankan yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi adalah 

suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut 

dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang 

artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke 

waktu.  

Aspek yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan 

kenaikan output perkapita, disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan 

yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Kemudian 

aspek ketiga adalah perspektif waktu jangka panjang. Suatu perekonomian 

tumbuh dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20, 50 tahun bahkan lebih 

lama lagi) mengalami kenaikan output perkapita. Oleh karena itu proses 

pertumbuhan ekonomi harus bersifat self-generation yang berarti bahwa 

proses pertumbuhan itu menelurkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan 

pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.  

Berdasarkan pengertian teori diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan suatu pendapatan yang 

disebabkan karena adanya kenaikan output per satuan input dari suatu 

produksi yang terdapat dalam suatu daerah. Adapun aspek penting dalam 

pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik regional Bruto (PDRB). 
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PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui 

perkembangan perekonomian yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi juga 

memberikan gambaran mengenai peranan maupun potensi wilayah yang 

bersangkutan, termasuk diantaranya untuk mengukur tingkat kesenjangan 

pembangunan ekonomi sektoral maupun antar wilayah. 

Informasi terkait pertumbuhan ekonomi dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna data, misalnya untuk bahan penyusunan perencanaan daerah 

maupun evaluasi pembangunan perekonomian. Dibawah ini merupakan hal-

hal yang berkaitan dengan PDRB, yaitu: 

2.5.1 Pengertian PDRB 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di 

suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang 

dihasilkan suatu unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah 

keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit 

ekonomi di suatu wilayah (BPS:1-2). Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

PDRB dapat diartikan sebagai keseluruhan nilai produksi kotor baik barang 

maupun jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi 

dalam suatu wilayah, biasanya dihitung pada suatu periode tertentu. Manfat 

yang dapat diperoleh dari statistik Pendapatan Regional antara lain: 
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1. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi 

suatu Provinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan 

sumber daya ekonomi yang besar. 

2. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan 

dapat dinikmati oleh penduduk suatu Provinsi. 

3. PDRB harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan/setiap sektor dari tahun ke tahun. 

4. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan besarnya 

struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. 

5. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan bagaimana 

produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi, dan 

diperdagangkan dengan pihak luar. 

6. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan 

kelembagaan menggunakan barang/jasa yang dihasilkan sektor ekonomi. 

7. PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk 

pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar 

negeri, serta perdagangan antar Pulau/Provinsi. 

8. PDRB dan PRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai 

PDRB dan PRB per kepala atau persatuan orang penduduk. 

9. PDRB dan PRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk 

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita. 

10. PDRB dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu pendapatan dan 

pengeluaran 
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Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Domestik Regional Bruto, 

dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan 

jumlah pendapatan dan sekaligus jumlah pengeluaran. PDRB dapat dilihat 

dari dua sudut pandang yaitu pendapatan dan pengeluaran. PDRB dari sisi 

pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen 

nilai tambah, yaitu: upah/gaji, sewa tanah, dan keuntungan usaha. PDRB dari 

sisi pengeluran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah 

tangga, pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang 

merupakan pembentukan modal bruto, selisih ekspor dan selisih persediaan 

barang (stok).  

2.5.2 Perhitungan PDRB Menurut Tahun Dasar, Harga Berlaku dan Harga 

Konstan 

Tahun dasar adalah tahun dimana nilai-nilai agregatnya dijadikan 

sebagai acuan untuk menghitung nilai-nilai agregat konstan tahun-tahun 

berikutnya. Tujuan dari sistem penyajian yang dibedakan atas dasar harga 

berlaku dan atas dasar harga konstan adalah untuk mengetahui perkembangan 

nilai-nilai agregat baik secara nominal maupun secara riil dibandingkan 

terhadap keadaan pada tahun dasar. 

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tiap tahun, sedangkan PDRB 

atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar. Selain itu PDRB 

atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan 
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struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

2.5.3 Metode Perhitungan PDRB 

Untuk menghitung angka-angka PDRB secara garis besar ada dua 

metode yang digunakan yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. 

1. Metode Langsung  

Dapat digunakan tiga macam pendekatan sebagai berikut: 

a. Menurut Pendekatan Produksi 

PDRB adalah merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu region atau 

wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit 

produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 

kelompok lapangan usaha, yaitu: 

1. Pertanian 

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Industri Pengolahan 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 

5. Bangunan 

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 

9. Jasa-jasa 
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b. Menurut Pendekatan Pendapatan 

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai 

faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu 

wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang 

dimaksud adalah upah/gaji, bunga modal dari keuangan, semuanya 

belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Menurut 

definisi ini, PDRB mencakup komponen penyusun pajak tidak langsung 

neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai 

nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah 

dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha). 

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran 

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah suatu permintaan 

akhir seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta 

yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal 

tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun), sedangkan ekspor neto merupakan 

ekspor dikurangi dengan impor. 

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah 

sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan dan sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor 

produksinya. Sehingga ketiga konsep tersebut dapat merepresentasikan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada waktu tertentu. 
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2. Metode Alokasi 

Metode alokasi atau metode tak langsung adalah alternatif terakhir 

yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB. Biasanya digunakan 

untuk mengalokasikan PDRB suatu wilayah ke tingkat wilayah yang lebih 

kecil. 

Melihat pada uraian PDRB diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

selain PDRB dikatakan sebagai alat ukur, juga merupakan salah satu 

analisa statistik yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan 

tentang laju pertumbuhan ekonomi daerah serta dapat digunakan pula 

untuk menganalisa perubahan tingkat kemakmuran secara riil atas dasar 

harga konstan pada suatu wilayah. PDRB dalam hal ini juga dapat berarti 

jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu 

wilayah dalam jangka waktu tertentu. 

2.6 Ukuran (Size) 

Berbicara mengenai ukuran, maka kita akan dihadapkan pada 

permasalahan seberapa besar atau seberapa kecil objek yang akan kita ukur. 

Apabila objek tersebut dikaitkan dengan organisasi atau perusahaan, secara 

sederhana kita akan berpikir bahwa ukuran suatu organisasi dapat dilihat dari 

fisik luar sebuah organisasi atau perusahaan. Hal tersebut dapat dibenarkan 

akan tetapi tidak berlaku secara umum.   

Menurut Ferry dan Jones dalam Panjaitan 2004, tolok ukur yang bisa 

dijadikan dasar untuk menunjukkan besar kecilnya perusahaan antara lain: 

total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Perusahaan yang 

35 



53 
 

 
 

tergolong dalam ukuran besar umumnya memiliki jumlah aset atau total 

aktiva yang besar pula, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log 

size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Menurut Hadiasman Ibrahim ukuran 

perusahaan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu: perusahaan besar 

(large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil 

(small size).  

Penentuan ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total aset yang 

dimiliki perusahaan (Machfoedz, 1994). Aset dapat mencerminkan nilai atau 

ukuran perusahaan dikarenakan dengan memiliki aset, sebuah perusahaan  

akan mampu menjalankan aktivitas usahanya, sehingga semakin besar nilai 

aset suatu perusahaan maka aktivitas usahanya dapat dikatakan akan semakin 

besar. Aktiva adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan 

sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberikan 

manfaat ekonomi bagi perusahaan dimasa yang akan datang (Kam, 1992) 

dalam Imam Gozali (140:2003). Beberapa komponen penyusun aset daerah 

diantaranya adalah: 

1. Aset lancar 

2. Investasi jangka pendek 

3. Investasi jangka panjang 

4. Piutang pajak 
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5. Piutang retribusi 

6. Piutang dana bagi hasil 

7. Deposito 

8. Aset tetap 

9. Dana cadangan 

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini 

arus kas perusahaan sudah mencapai suatu keadaan positif dan dianggap 

memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu 

juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil 

(Indriani, 2005). Posisi arus kas memiliki peran penting dalam menentukan 

kestabilan sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai arus kas positif 

menunjukkan bahwa aliran kas dalam perusahaan tersebut baik kas masuk 

maupun kas keluar dalam keadaan stabil, dengan kata lain arus kas 

perusahaan dapat dikatakan lancar. Nilai positif dari arus kas ini dapat 

menunjukkan kepastian perusahaan mengenai prospek perusahaan ke depan. 

Nilai ini bisa dijadikan oleh investor dalam menentukan langkah untuk 

berinvestasi dalam suatu perusahaan. 

Organisasi dengan ukuran besar relatif lebih stabil tingkat keuangannya 

jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selain itu, tingkat kelemahan 

pengendalian intern yang terjadi pada organisasi dengan ukuran besar 

cenderung lebih kecil, hal tersebut dikarenakan oraganisasi yang memiliki 
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ukuran besar cenderung memiliki sumber daya serta pengawasan yang baik. 

Argumen ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Petrovit 

pada tahun 2010. Pihak manajemen perusahaan akan berusaha semaksimal 

mungkin melindungi atau menjaga aset perusahaan dari tindak kecurangan 

seperti pencurian aset atau penyalahgunaan aset perusahaan. Pengawasan ini 

dilakukan dengan menerapkan Standart Operating Proceedure (SOP) 

perusahaan yang mampu melindungi aset perusahaan maupun sistem 

pengendalian intern perusahaan. 

2.7 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan bagi daerah 

dalam rangka melaksanakan desentralisasi yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Namun perlu diingat bahwa upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: 

menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan 

ekonomi biaya tinggi, menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang 

menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, 

dan kegiatan ekspor impor. Sumber-sumber penting dalam PAD ada empat 

yaitu terdiri dari: 

2.7.1 Pajak Daerah  

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 

badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. 

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua 

jenis pajak (Resmi, 2005:04) yaitu: 

a. Pajak Negara (Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. 

Contoh: pajak pengahsilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan. 

b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I 

maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. 

Hal-hal pokok mengenai pengaturan pajak daerah yang diolah 

berdasarkan UU No. 32 tahun 2000, pajak daerah terdiri dari: 

a. Pajak Provinsi 

Pajak Provinsi adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur 

selaku Kepala Daerah (tingkat I) sebagai bagian dari pendapatan Provinsi. 

Pajak Provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas 

air sebesar 5%,  bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas 

air sebesar 10%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%, pajak 

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 

20%. 

b. Pajak Kabupaten 

Pajak Kabupaten adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh Bupati atau 

Walikota selaku Kepala Daerah (tingkat II) sebagai bagian dari pendapatan 
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Kabupaten atau Kota. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari: pajak hotel 

sebesar 10%, pajak restoran sebesar 10%, pajak hiburan sebesar 35%, 

pajak reklame sebesar 25%, pajak penerangan jalan sebesar 10%, pajak 

pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20%, pajak parkir sebesar 

20%, pajak lain-lain. 

2.7.2 Retribusi Daerah 

Mardiasmo (2003: 100) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari: 

1. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum adalah jasa yang diberikan atau disediakan oleh 

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah 

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 

disediakan olek sektor swasta. 

3. Retribusi Perijinan Tertentu 

Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah 

dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 

atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang 
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prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

2.7.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah 

yang perolehannya diserahkan kepada Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) 

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan ini merupakan sub bidang keuangan daerah yang khusus ada pada 

daerah yang pemerintahannya juga menjalankan fungsi-fungsi penyediaan 

barang-barang non publik. Pemerintah melakukan investasi pada BUMN atau 

BUMD atau lembaga keuangan Negara atau daerah lainnya sehingga timbul 

hak dan kewajiban Negara berkenaan dengan investasi tersebut. 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian 

dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari: 

1. Bagian laba dari perusahaan daerah 

2. Bagian laba dari lembaga keuangan bank (Bank Daerah) 

3. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. 

2.7.4 Lain-lain Pendapatan Asli daerah 

Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-

lain milik pemerintah daerah, penerimaan ini berasal dari penjualan barang 

milik daerah dan penerimaan jasa giro. Selain jenis-jenis PAD diatas, 

pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah seperti: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

2. Lain giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah 
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3. Pendapatan giro 

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan 

aturan pengadaan barang dan atau aturan jasa oleh daerah 

2.8 Kerangka Berfikir 

Otonomi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah semenjak 

masa reformasi menjadikan tiap-tiap pemerintah daerah memiliki wewenang 

untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal 

penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah yang telah diberikan oleh 

pemerintah pusat memiliki tujuan agar pemerintah daerah mampu 

melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang 

dimiliki oleh masing-masing daerah. 

Pemberian otonomi daerah membutuhkan suatu pengawasan yang baik 

dari pemerintah pusat agar tidak menyimpang dari tujuan utama pemberian 

otonomi daerah. Dibutuhkan sebuah sistem pengendalian intern yang baik 

dari pemerintah pusat untuk mengawasi jalannya kegiatan otonomi. 

Penelitian ini berusaha meneliti faktor-faktor yang bisa mempengaruhi 

kelemahan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

melalui indikator PDRB, ukuran pemerintah daerah, serta dari sisi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2.8.1 Pengaruh PDRB terhadap Kelemahan Pengendalian Intern 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan dalam GDP, tanpa 

memandang apakah kenaikan tersebut cukup besar atau lebih kecil dari 
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tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur 

ekonomi berlaku atau tidak. Aktivitas ekonomi dalam suatu daerah dapat 

dilihat dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB sendiri 

memiliki pengertian keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi 

didalam wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.  

PDRB yang tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi daerah 

berjalan dengan baik, dengan begitu nilai pemasukan terhadap pendapatan 

daerah akan semakin tinggi. Besarnya angka PDRB suatu daerah juga akan 

mempengaruhi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah 

daerah harus lebih luas melakukan pengawasan, hal ini menjadikan 

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah lebih komplek. Meningkatnya 

aktivitas ekonomi juga bisa mengakibatkan meningkatnya angka kecurangan 

yang terjadi.  Pemerintah tidak bisa focus terhadap pengawasan yang 

dilakukannya karena begitu banyaknya sekmen-sekmen usaha yang harus 

mereka awasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Doyle, Ge, dan McVay (2007) dan 

Ashbaugh-Skife, Collins, dan Kinney (2007) meneliti tentang tingkat 

aktivitas bisnis perusahaan memiliki hubungan positif dengan kelemahan 

pengendalian intern. Selanjutnya, Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) 

melakukan penelitian terhadap organisasi nirlaba menyimpulkan bahwa 

organisasi yang sedang tumbuh memiliki masalah kelemahan pengendalian 

intern. Berbagai perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari pengendalian 
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intern yang dimiliki. Hal tersebut memungkinkan terjadinya masalah-masalah 

pengendalian intern dalam organisasi.  

2.8.2 Pengaruh Ukuran terhadap Kelemahan Pengendalian Intern 

Selain masalah aktivitas ekonomi, ukuran pemerintahan juga memiliki 

pengaruh terhadap pengendalian intern. Ukuran organisasi dapat 

menunjukkan aktivitas yang terjadi dalam organisasi tersebut serta mampu 

merepresentasikan kekayaan yang ada dalam organisasi tersebut. Ukuran 

perusahaan biasanya ditunjukkan melalui ukuran aset, total penjualan, 

maupun rata-rata tingkat penjualan.   

 Pemerintah daerah selaku organisasi pemerintah yang termasuk dalam 

kategori organisasi nirlaba, memiliki sumber-sumber aset atau kekayaan yang 

dapat merepresentasikan ukuran pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai aset 

suatu pemerintah daerah maka dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi yang 

ada dalam pemerintah daerah tersebut berjalan dengan baik.  Hal ini 

dikarenakan aset menggambarkan kekayaan daerah dalam hal infrastruktur 

serta sarana dan prasarana daerah. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah 

aset yang banyak berarti mampu mendukung kegiatan ekonomi daerahnya. 

Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah membuat 

kesadaran pihak manajemen pemerintah meningkat terkait pengawasan 

terhadap aset. Pemerintah akan berusaha mengerahkan sumber daya yang 

dimilikinya untuk mengawasi asset daerahnya, sehingga menurunkan tingkat 

kecurangan yang terjadi. Tentu saja hal ini dilakukan guna menghindari 

penyalahgunaan penggunaan aset yang tidak sesuai dengan prosedur.   
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Dibutuhkan sebuah pengawasan internal yang baik terhadap aset agar aset 

yang dimiliki oleh pemda dapat terjaga dengan baik. 

Kepemilikan aset oleh pemda pada hakikatnya adalah untuk 

mendukung kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi. Ukuran 

pemerintah daerah yang dapat tercermin melalui aset daerah tidaklah dapat 

dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Semakin tinggi aktivitas ekonomi 

masyarakat dalam suatu daerah juga akan berdampak pada peningkatan aset 

daerah sehingga pengawasan terhadap aset pemdapun juga tidak terlepas dari 

aktivitas masyarakat.   

Penelitian yang dilakukan oleh Ge dan McVay (2005) dan Doyle, Ge, 

dan McVay (2007) menemukan hubungan yang negatif antara ukuran 

perusahaan dengan kelemahan pengendalian intern. Zhang, Niu, dan Zheng 

(2009)  menyimpulkan terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan 

dengan kualitas pengendalian intern. Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) 

menemukan bahwa masalah pengendalian intern meningkat untuk organisasi 

nirlaba yang lebih kecil ukuran total asetnya.  

2.8.3 Pengaruh PAD terhadap Kelemahan Pengendalian Intern 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan bagi daerah 

dalam rangka melaksanakan desentralisasi yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sumber penting Pendapatan Asli Daerah ada empat komponen, yaitu : pajak 

daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) biasanya diperoleh 
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dalam jumlah yang tidak terlalu besar untuk setiap kali transasksi, tetapi 

frekuensi transaksi tersebut sangat tinggi, contohnya pajak daerah, retribusi 

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.    

Setiap organisasi yang memiliki jumlah pendapatan yang tinggi akan 

meningkatkan resiko kecurangan yang terjadi terhadap pendapatan yang 

diterimanya. Resiko tersebut seperti: pencurian, penyalahgunaan, korupsi, dan 

lain sebagainya. Pendapatan Asli Daerah yang memiliki banyak pos-pos 

penerimaan mengakibatkan resiko kecurangan tersebut rawan terjadi. 

Dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern baik dari internal organisasi 

maupun eksternal organisasi untuk mengawasi setiap pos penerimaan yang 

ada guna meminimalisir kecurangan yang terjadi. 

Pengawasan terhadap pendapatan daerah tidak hanya dilakukan pada 

pos penerimaan pendapatan saja, akan tetapi juga perlu melakukan 

pengawasan terhadap pos pengeluaran. Kecurangan yang terjadi terkait 

dengan penggunaan pendapatan daerah juga perlu diwaspadai. Pemerintah 

tidak boleh hanya fokus terhadap pengawasan penerimaan pendapatan. 

Kecurangan yang terjadi dalam hal pengunaan pendapatan daerah dapat 

berupa penggunaan uang daerah yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan menjurus pada tindak korupsi atau pencurian. 

Mekanisme pembelanjaan uang daerah yang tidak jelas dan kurang terkendali 

dapat meningkatkan resiko tersebut terjadi. 

Pemerintah daerah yang memiliki jumlah pendapatan yang tinggi dan 

banyaknya pos penerimaan daerah akan sulit melakukan pengawasan 
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terhadap pendapatan yang diterimanya. Hal ini akan memunculkan banyak 

kecurangan yang terjadi. Pengawasan baik dari sisi internal maupun eksternal 

organisasi harus mampu menciptakan sebuah sistem atau prosedur yang 

mampu meminimalisir tindak kecurangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) 

menyatakan bahwa kompleksitas organisasi dapat diukur melalui jumlah 

sumber pendapatan. Hasilnya menunjukkan semakin banyak jumlah sumber 

pendapatan membuat masalah pengendalian intern meningkat. Nilai setiap 

satu sumber PAD biasanya tidak terlalu besar sehingga jika nilai total PAD 

besar kemungkinan berasal dari jumlah pos sumber PAD yang banyak. 

2.8.4 Pengaru PDRB terhadap Kelemahan Pengendalian Intern dengan PAD 

sebagai variabel Intervening 

Aktivitas ekonomi yang tercermin dari nilai PDRB menunjukkan 

kegiatan yang berlangsung dimasyarakat. Kegiatan ini meliputi kegiatan 

produksi, distribusi, dan konsumsi. Semakin tinggi nilai produksi daerah 

maka dapat dikatakan bahwa tingkat kegiatan ekonomi daerah tersebut 

berjalan dengan baik. Tingginya angka kegiatan ekonomi ini juga akan 

berdampak terhadap pemasukan daerah. 

Suatu daerah yang memiliki banyak bidang usaha cenderung memiliki 

angka kemakmuran yang tinggi. Hal ini diakibatkan banyaknya aktivitas 

usaha yang mampu menyerap tenaga kerja serta mampu memberikan 

pemasukan terhadap pendapatan daerah. Daerah yang memiliki banyak 

investor akan memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat dan 
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pemerintah daerahnya. Dari banyaknya faktor produksi yang muncul tersebut 

akan memunculkan pajak dan retribusi yang harus dibayarkan ke kas daerah. 

Meningkatnya angka pendapatan daerah ini juga tak luput dari meningkatnya 

kecurangan yang terjadi terkait pengawasan pendapatan. Banyaknya pos-pos 

penerimaan menjadikan pemerintah kurang fokus terhadap pengwasan yang 

dilakukannya. Hal ini dapat meningkatkan kecurangan terkait pos penerimaan 

daerah. 

2.8.5. Pengaruh Ukuran terhadap Kelemahan Pengendalian Intern dengan 

PAD sebagai Variabel Intervening 

 Ukuran daerah bisa tercermin dari nilai aktiva atau nilai aset yang 

mereka miliki. Aset daerah biasanya diperoleh melalui belanja modal daerah. 

Semakin tinggi nilai aset daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut 

memiliki kemakmuran yang tinggi pula. Aset daerah biasanya digunakan 

untuk mendukung jalannya kegiatan pemerintah serta mendukung kegiatan 

ekonomi dimasyarakat.  

Tingginya nilai aset mampu meberikan dampak terhadap pemasukan 

daerah. Sebagai contoh aset daerah yang tercermin dari infrastruktur daerah 

seperti sarana publik akan ikut mendukung jalannya kegiatan ekonomi 

dimasyarakat, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan maksimal. 

Melalui kegiatan ekonomi ini akan menimbulkan pungutan berupa pajak dan 

retribusi daerah yang masuk kedalam kas daerah. 

Meningkatnya jumlah pemasukan itu tentu juga akan berdampak 

terhadap pengendalian intern pemda atas pendapatan. Banyaknya pos 
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pendapatan dari segi pajak dan retribusi membuat pengawasan yang baik 

mutlak untuk dilakukan. Meningkatnya angka pendapatan ini bisa 

mengakibatkan lemahnya pengendalian intern atas penerimaan daerah karena 

pemerintah sulit focus terhadap pemasukan kas daerah. 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dapat digambarkan sebuah 

kerangka berpikir penelitian mengenai pengaruh PDRB dan ukuran terhadap 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dengan PAD sebagai 

variabel intervening sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

2.9 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan masalah yang telah 

diungkapkan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. 

 

PDRB 

 

UKURAN 

 

PAD 

KELEMAHAN 
PENGENDALIAN 

INTERN 
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2. Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. 

3. PAD memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. 

4. PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah dengan PAD sebagai variabel intervening. 

5. Ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah dengan PAD sebagai variabel 

intervening. 

6. PDRB, ukuran, dan PAD secara simultan memiliki pengaruh positif 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan  dalam bentuk angka, 

skor, dan analisisnya menggunakan statistik. 

3.2 Populasi  

Populasi yaitu sekelompok orang orang, kejadian atau segala sesuatu 

yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro:115). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan seluruh Provinsi 

yang ada di Indonesia, laporan PDRB dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

pemerintah daerah tahun 2008-2010. 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data variabel dependen kelemahan pengendalian intern dalam 

penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan hasil pemeriksaan 

yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperoleh dari 

situs Badan Pemeriksa Keuangan sebagai indikator kelemahan pengendalian 

intern pemda. Sesuai dengan UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan, BPK adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi 

lembaga pengguna keuangan negara seperti pemda. BPK berhak menilai 

aktivitas operasional dalam sebuah lembaga pemerintahan dan memberikan 

opini terhadap aktivitas pemda.   
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  Selanjutnya data variabel independen PDRB, Ukuran, dan PAD 

sebagai variabel intervening  adalah laporan neraca Provinsi dan Pendapatan 

Asli Daerah yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemda, 

serta data Produk Domestik Regional Bruto yang diperoleh dari situs Badan 

Pusat Statistik tahun 2008-2010.  

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kelemahan pengendalian intern yang ada dalam pemerintah daerah. 

Berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan olek Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), kelemahan pengendalian intern atas laporan keuangan 

daerah dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: kelemahan sistem pengendalian 

akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD 

dan kelemahan struktur pengendalian intern. Berdasarkan standar audit yang 

dikeluarkan oleh BPK tersebut, kelemahan pengendalian intern pada tiap 

pemerintah daerah dapat dilihat dari temuan/kasus yang terjadi terkait 

pengendalian intern yang diterbitkan oleh BPK. 

3.4.2 Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. PDRB (X1) 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah keseluruhan produk 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu dalam waktu 

tertentu. PDRB menggambarkan aktivitas ekonomi dalam suatu daerah. 
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2. Ukuran (X2) 

Ukuran suatu organisasi dapat menggambarkan besar kecilnya skala 

ekonomi suatu oraganisasi. Ukuran organisasi diukur dengan 

menggunakan jumlah aset yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 

3. Pendapatan Asli Daerah (X3) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan bagi daerah dalam 

rangka melaksanakan desentralisasi yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah. 

3.4.3 Variabel Intervening 

 Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

penerimaan bagi daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) yang 

diperoleh dari situs Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PDRB yang 

diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik, serta aset dan PAD yang diperoleh 

dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemda. 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui 

gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran 

mean, nilai minimal dan maksimal serta standar deviasi semua variabel 

tersebut. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji penyimpangan asumsi klasik menurut Ghozali (2005) terdiri dari uji 

uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji 

multikolinearitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

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. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Uji normalitas dilakukan dengan menguji nilai rasio skweness dan 

rasio kurtosis. Apabila nilai rasio skweness dan rasio kuortis memiliki nilai 

rasio diantara -2 hingga +2 berarti dapat disimpulkan bahwa distribusi data 

bersifat normal. 

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model dalam model 

regresi linier ada korelasi antar pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

54 



72 
 

 
 

pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi terjadinya 

autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian terhadap nilai uji Durbin-

Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1  Nilai Durbin-Watson 

DW    Kesimpulan 

d < dl   terdapat gejala autokorelasi positif 

d > (4 – dl)  terdapat gejala autokorelasi negatif 

du < d < (4 – du) tidak terdapat gejala autokorelasi 

dl < d < du  tidak dapat ditarik kesimpulan 

Sumber : Ghozali, 2011 

 

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Heterokedastisitas berarti penyebaran 

titik data populasi pada bidang regresi tidak konstan. Gejala ini ditimbulkan 

dari perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam model regresi. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut sebagai homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui korelasi variabel independen dengan nilai 

absolute residual. Uji heteroskedastisitas menggunakan  uji Gleser dengan 
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tingkat signifikansi α =  5%. Jika hasilnya lebih besar dari t-signifikansi (α =  

5%) maka tidak mengalami heteroskedastisitas. 

3.6.2.4 Uji Mutlikoliniearitas 

 Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan korelasi antar variabel bebas atau independen (Gozhali, 2006). 

Pendekatan yang digunakan untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas 

dengan uji tes Variance Inflation Factor (VIF), dengan analisis 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. 

3.6.3 Analisis Regresi  

Salah satu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model analisis regresi berganda. Analisis regresi digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh atau tidak 

terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

YPI  = α + β1X1 + β2X2 + β2X3 + e 

Keterangan:   

YPI = Pengendalian Intern 

α  = Konstanta  

β1-β4 = Koefisien Regresi  
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X1 = PDRB  

X2 = Ukuran  

X3 = Pendapatan Asli Daerah 

e  = Error term, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian 

3.6.3.1 Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2011) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pada uji statistik t, nilai t hitung akan 

dibandingkan dengan nilai t tabel, Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis 

dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :  

a. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), 

maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 0,05), 

maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

3.6.3.2 Uji F (Uji Simultan)  

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependennya. Uji simultan digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari 

variabel independen (PDRB, Ukuran dan PAD) secara bersama-sama atau 

simultan terhadap variabel dependent (Pengendalian Intern). 
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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. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan ( Sig ≤ 0,05), 

maka Ha (hipotesis alternatif ) tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara 

simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan ( Sig ≥ 0,05), 

maka Ha (hipotesis alternatif) ditolak, ini berarti bahwa secara simultan 

variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

3.6.4 Analisis Jalur (Path Analisys) 

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening 

yang digunakan dalam model penelitian. Variabel intervening yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah PAD. Model analisis jalur yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

YPAD  = α + β1X1 + β2X2 + e1 …………………………..  (1) 

YPI     = α + β1YPAD + e2 …………………………………  (2) 

YPI     = α + β1X1 + β2X2 + YPI + e3 ……………………. (3) 

Keterangan:  

YPAD = Pendapatan Asli daerah 

YPI = Pengendalian Intern 

α  = Konstanta  
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β1-β4 = Koefisien Regresi  

X1 = PDRB 

X2 = Ukuran  

e  = Error term, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian 

3.6.5 Uji Hipotesis 

Ghozali (2011) menjelaskan untuk mengetahui Kebenaran prediksi dari 

pengujian regresi yang dilakukan, maka dilakukan pencarian nilai koefisien 

determinasi (adjusted R
2
). Uji F juga digunakan untuk mengetahui apakah 

semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan pengujian untuk 

mendukung hipotesis adalah dengan uji t yaitu seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

3.6.6 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (adjusted R
2
) berguna untuk menguji seberapa 

jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variabel dependen 

(good of fit). Semakin besar adjusted R
2 

 suatu variabel independen, maka 

menunjukkan semakin dominan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai adjusted R
2 

 yang telah disesuaikan adalah antara 0 

dan sampai dengan 1. Nilai adjusted R
2
 yang mendekati 1 berarti kemampuan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai adjusted R
2
 yang 

kecil atau dibawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen 
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dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil. Apabila terdapat nilai 

adjusted R
2
 bernilai negatif, maka dianggap bernilai nol (Ghozali, 2011). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Statistik Deskriptif merupakan gambaran deskripsi variabel-variabel 

independen dan dependen secara statistik dalam suatu penelitian. Minimum 

adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, sedangkan maximum 

adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, mean merupakan rata-

rata yang dihitung dari penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan 

banyaknya data, sementara standart deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat 

selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Variabel-

variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB, ukuran, dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Kelemahan Pengendalian Intern. Berikut ini adalah tabel 

uji statistik deskriptif: 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 

 

 

            

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013  (dalam jutaan rupiah) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PI 99 36 424 139.27 78.796 

PDRB 99 4.E12 9.E14 1.39E14 2.052E14 

ASET 99 5.E11 4.E14 2.07E13 6.758E13 

PAD 99 3.E10 1.E13 1.26E12 2.112E12 

Valid N (listwise) 99     
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Hasil uji Statistik Deskriptif  pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa 

jumlah sampel (N) sebanyak 99, dimana rata-rata jumlah PDRB (X1) Provinsi 

di Indonesia pada tahun 2008-2010 sebesar Rp 139 Triliun dengan jumlah 

PDRB terendah sebesar Rp 4 Triliun yaitu terdapat pada Provinsi Maluku 

Utara pada tahun 2008 dan jumlah PDRB tertinggi sebesar Rp 900 Triliun 

yaitu terdapat pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 dengan standar deviasi 

Rp 205,2 Triliun dari nilai rata-rata. Berdasarkan nilai rata-rata PDRB, ada 74 

sampel yang memiliki nilai PDRB dibawah rata-rata, sedangkan 25 sampel 

memiliki nilai PDRB diatas rata-rata. Berdasarkan data tersebut dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa aktivitas ekonomi Provinsi di Indonesia yang 

tercermin dari nilai PDRB masih tergolong rendah. Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan produk dan jasa yang dihasilkan 

oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah diharapkan 

mampu memacu aktivitas ekonomi daerah yang memiliki nilai PDRB 

dibawah rata-rata. 

Aset adalah keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah. Aset bisa diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah. Kekayaan yang dimiliki daerah digunakan untuk menjalankan tugas 

pemerintahan serta untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. 

Berdasarkan tabel diatas nilai rata-rata dari aset (X2) adalah Rp 20,7 Triliun 

dengan jumlah aset terendah sebesar Rp 500 Miliar yaitu pada Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008, sedangkan jumlah aset tertinggi 

sebesar Rp 400 Triliun yaitu pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 dan nilai 
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standar deviasi sebesar 67,58 Triliun dari nilai rata-rata. Berdasarkan nilai 

rata-rata aset ada 78 sampel yang memiliki nilai aset dibawah rata-rata, 

sedangkan 21 sampel memiliki nilai aset diatas rata-rata. Berdasarkan data 

tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa banyak Provinsi di Indonesia 

yang memiliki nilai aset di bawah rata-rata, hal ini dapat mengindikasikan 

bahwa pemerintah daerah hanya sedikit mengalokasikan belanja daerahnya 

untuk belanja modal padahal belanja modal memiliki peranan penting dalam 

pembangunan masyarakat khususnya dibidang ekonomi. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan penting 

bagi daerah dalam jangka panjang yang berpengaruh besar terhadap 

penerimaan daerah. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa PAD 

(X3) Provinsi di Indonesia memiliki nilai rata-rata Rp 1,26 Triliun dengan 

jumlah PAD terendah sebesar Rp 30 Miliar yaitu pada Provinsi Papua Barat 

tahun 2008 dan jumlah PAD tertinggi sebesar Rp 10 Triliun yaitu pada 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 dengan standar deviasi Rp 2,11 Miliar dari 

nilai rata-rata. Berdasarkan nilai rata-rata PAD, terdapat 74 sampel  yang 

memiliki nilai PAD dibawah rata-rata dan 25 sampel yang memiliki jumlah 

PAD diatas rata-rata. Berdasarkan data tersebut dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa masih sedikit pemerintah daerah yang memiliki nilai PAD 

diatas rata-rata. Pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali potensi 

yang ada dalam daerahnya yang memiliki kontribusi terhadap pemasukan 

daerah yang mampu meningkatkan angka pendapatan daerah. 
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Pengendalian intern merupakan proses controlling yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat guna mengawasi jalannya otonomi daerah. Tujuan 

diadakannya pengendalian intern adalah untuk mengetahui apakan aturan 

pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan 

atau tidak. Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa rata-rata temuan 

pengendalian intern (Y) sebanyak 139,27  kasus sedangkan nilai terendah 

temuan kasus terkait pengendalian intern sebanyak 36 kasus yaitu pada 

Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 dan nilai tertinggi temuan kasus terkait 

masalah pengendalian intern sebanyak 424 kasus yaitu pada Provinsi Jawa 

Timur tahun 2009. Nilai standart deviasi dari jumlah temuan pengendalian 

intern adalah 78,796. Berdasarkan nilai rata-rata temuan masalah 

pengendalian intern terdapat 56 sampel yang memiliki masalah pengendalian 

intern dibawah rata-rata, sedangkan sisanya sebanyak 43 sampel memiliki 

masalah pengendalian intern diatas rata-rata. Sampel yang memiliki masalah 

pengendalian intern diatas rata-rata berarti belum bisa melaksanakan internal 

control sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga perlu 

adanya perbaikan terhadap pelaksanaan pengendalian intern didalam 

organisasi pemerintah daerah terkait. 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel-

variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga 

berguna untuk melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik atau  
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belum. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan uji  Normalitas data dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan rasio skewness dan rasio kuortis. 

Sebagai pedoman bila rasio kuortis dan skewness bernilai antara -2 hingga 

+2, maka distribusi data adalah normal (Ghozali, 2011). 

Tabel 4.2 Uji Statistik Skewness dan Kuortis 

Descriptive Statistics 

 N Mean Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 

99 

-

1.1501488

E-14 

.758 .243 -.154 .481 

Valid N (listwise) 99      

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui rasio skewness = 0,758 : 0.243 = 

0,311. Sedangkan nilai rasio kuortis = -0,154 : 0,481 = -0,320. Karena rasio 

skewness dan rasio kuortis berada diantara -2 hingga +2, maka dapat 

disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. 

4.1.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji ini diperlukan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya 

dalam satu model. Data terbebas dari masalah multikolinearitas apabila 

memiliki nilai VIF < 10. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas. 
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Tabel 4.3 Uji Multokolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 119.219 8.096  14.725 .000   

PDRB 4.872E-13 .000 1.269 6.324 .000 .181 5.538 

ASET -1.132E-15 .000 -.110 -1.240 .218 .923 1.083 

PAD -3.704E-11 .000 -.993 -5.035 .000 .187 5.348 

a. Dependent Variable: PI       

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

Berdasarkan hasil uji Multikolineritas pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat 

bahwa variabel independen yaitu PDRB, ASET, dan PAD mempunyai nilai 

VIF dibawah angka 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 5% (α = 0,05). 

Hal ini berarti bahwa regresi yang dipakai untuk ketiga variabel independen 

diatas tidak terdapat masalah multikolineritas.  

4.1.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi 

ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (Durbin Watson Test).  

Berikut ini adalah hasil uji Autokorelasi dengan uji statistik Durbin 

Watson: 
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Tabel 4.4 Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

H 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013  

 

Hasil uji Autokorelasi pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai 

Durbin Watson (d) adalah  1,746 dengan jumlah unit analisis (N) 99 dan 

jumlah variabel bebas (k) 3 sedangkan nilai dl 1,613 dan nilai du 1,736. 

Berdasarkan data tersebut maka memenuhi kriteria du < d < 4-du sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan data dalam penelitian ini terbebas 

dari masalah autokorelasi. 

4.1.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang berjenis Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .556
a
 .309 .287 66.524 1.746 

a. Predictors: (Constant), PAD, ASET, PDRB  

b. Dependent Variable: PI   
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Tabel 4.5 hasil Uji Glesjer 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013  

 

Data dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas apabila 

memiliki nilai sig > α (0,05). Berdasarkan hasil pengolahan data diatas dapat 

diketahui bahwa nilai sig memiliki nilai diatas 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.1.3 Analisis Regresi 

Metode regresi digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. 

Metode regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

berganda, hal ini dimaksudkan untuk menguji apakah variabel independen 

yaitu PDRB, ukuran, dan PAD  berpengaruh terhadap kelemahan 

pengendalian intern dengan melihat hubungan antara kelemahan 

pengendalian intern dan PDRB, ukuran, serta PAD. Model regresi linier 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

 1 (Constant) 50.779 4.496  11.295 .000 

PDRB 6.868E-14 .000 .378 1.605 .112 

ASET -9.457E-16 .000 -.194 -1.866 .065 

PAD -4.774E-12 .000 -.270 -1.169 .246  

a. Dependent Variable: abresid      
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y   = Kelemahan Pengendalian Intern 

a   = Konstanta 

b1b2b3 = Koefisien regresi untuk X1, X2, dan X3  

X1 = PDRB 

X2 = Ukuran 

X3 = PAD 

e  = Faktor lain (Faktor pengganggu) 

Berikut ini adalah hasil analisis regresi: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 119.219 8.096  14.725 .000 

PDRB 4.872E-13 .000 1.269 6.324 .000 

ASET -1.132E-15 .000 -.110 -1.240 .218 

PAD -3.704E-11 .000 -.993 -5.035 .000 

a. Dependent Variable: PI     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

Berdasarkan table 4.6 diatas dapat disusun persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

Y = 119,219 + 4,872 (X1) – 1,132 (X2) – 3,704 (X3) + e 
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Model regresi tersebut bermakna: 

1. Nilai konstanta sebesar 119,219 artinya apabila nilai variabel 

pertumbuhan, ukuran, dan PAD bernilai 0, maka jumlah kasus terkait 

kelemahan pengendalian intern semakin bertambah atau meningkat. 

2. Variabel PDRB menunjukkan adanya pengaruh terhadap kelemahan 

pengendalian intern  dan memiliki pola positif yang bermakna semakin 

bertambah nilai PDRB maka semakin tinggi pula jumlah kasus terkait 

kelemahan pengendalian intern. PDRB berpengaruh terhadap kelemahan 

pengendalian intern dengan nilai koefisien sebesar 4,872 artinya setiap 

pertambahan 1 Rupiah variabel PDRB akan menaikkan masalah 

pengendalian intern sebesar 4,872 kasus. 

3. Variabel ukuran tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap masalah 

pengendalian intern karena memiliki nilai signifikansi diatas α.  

4. Variabel PAD menunjukkan tidak adanya pengaruh positif terhadap 

kelemahan pengendalian intern akan tetapi adanya pengaruh negatif, 

sehingga semakin bertambah PAD maka semakin rendah masalah terkait 

pengendalian intern. PAD berpengaruh negatif terhadap kelemahan 

pengendalian intern dengan nilai koefisien -3,704 artinya setiap 

pertambahan 1 Rupiah variabel PAD akan menurunkan pengendalian 

intern sebesar -3,704. 

4.1.3.1 Uji Parsial (Uji Statistik T) 

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dan Uji T digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per 
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satu atau secara parsial dari masing-masing variabel independen.  Hasil 

pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 4.6 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil Uji T untuk H1 diperoleh hasil T-hitung 6,324 dengan signifikansi 

0,000. Nilai signifikansi untuk variabel PDRB menunjukkan nilai dibawah 

signifikansi  sebesar 5% (α = 0,05) dan nilai T-hitung 6,324 > T-tabel 

sebesar 1,9845 yang artinya bahwa H1 diterima sehingga ada pengaruh 

yang signifikan PDRB terhadap kelemahan pengendalian intern. 

2. Hasil Uji T untuk H2 diperoleh hasil T-hitung -1,240 dengan signifikansi 

0,218. Nilai signifikansi untuk variabel aset menunjukkan nilai diatas 

signifikansi sebesar 5% (α = 0,05) dan nilai T-hitung -1,240 < T-tabel 

sebesar 1,9845 yang artinya bahwa H2 diterima sehingga tidak ada 

pengaruh yang signifikan aset terhadap kelemahan pengendalian intern.  

3. Hasil Uji T untuk H3 diperoleh hasil T-hitung -5,035 dengan signifikansi 

0,000. Nilai signifikansi untuk variabel PAD menunjukkan nilai dibawah 

signifikansi sebesar 5% (α = 0,05) dan T-hitung -5,035 tanpa tanda negatif 

nilai T-hitung 5,035 > T-tabel sebesar 1,9845 yang artinya bahwa H3 

ditolak sehingga dapat disimpulkan tidak ada pengaruh positif variabel 

PAD terhadap kelemahan pengendalian intern. 

4.1.3.2 Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji Simultan digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
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dependen. Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F) dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F) 

   Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

Hasil Uji statistik F pada tabel 4.7 diatas menguji pengaruh 

pertumbuhan, ukuran, dan PAD yang memiliki F-hitung 14,164 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% (α = 0,05) dan F-

hitung sebesar 14,156 > F-tabel 1,9845 yang artinya H4 diterima maka dapat 

disimpulkan bahwa PDRB, ukuran, dan PAD secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. 

4.1.4 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh mediasi dari suatu 

model penelitian melalui variabel intervening. Variabel intervening dalam 

penelitian ini adalah PAD. Berikut adalah hasil uji jalur dalam penelitian: 

 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 188043.525 3 62681.175 14.164 .000
a
 

Residual 420418.111 95 4425.454   

Total 608461.636 98    

a. Predictors: (Constant), PAD, ASET, PDRB    

b. Dependent Variable: PI     
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Tabel 4.8 Hasil Analisis Jalur R Square Regresi 1 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .902
a
 .813 .809 9.228E11 

a. Predictors: (Constant), ASET, PDRB  

  Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013   

Tabel 4.9 Hasil Analisis Jalur Coefficients Regresi 1  

 

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013   

 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Jalur R Square Regresi 2 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .556
a
 .309 .287 66.524 

a. Predictors: (Constant), PAD, ASET, PDRB 

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013  

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.190E10 1.123E11  -.284 .777 

PDRB .009 .000 .915 20.175 .000 

ASET -1.940E-5 .000 -.070 -1.551 .124 

a. Dependent Variable: PAD     
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Tabel 4.11 Hasil Analisis Jalur Coefficients Regresi 2 

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

 

 

 

 

 4,872 

 

 

                       0,009 

                                                                                     -3,70 

                                                                        

 

                    -1,94 

 

 

 -1,132 

 

 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Path 

 

 

4.1.4.1 Analisis Jalur dengan PDRB sebagai Variabel Independen 

Berdasarkan tabel 4.8 regresi 1 dapat diketahui bahwa PDRB 

memiliki nilai standardized beta = 0,009 dan memiliki nilai signifikansi = 

0,000 yang berarti bahwa PDRB secara signifikan berpengaruh terhadap 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 119.219 8.096  14.725 .000 

PDRB 4.872E-13 .000 1.269 6.324 .000 

ASET -1.132E-15 .000 -.110 -1.240 .218 

PAD -3.704E-11 .000 -.993 -5.035 .000 

a. Dependent Variable: PI     

 

PDRB 

 

ASET 

 

PAD 

KELEMAHAN 
PENGENDALIAN 

INTERN 

74



92 
 

 
 

kelemahan pengendalian intern. Nilai standardized beta pada PDRB 

merupakan nilai jalur 2 (P2 = 0,009). Persamaan regresi 2 yang ditunjukkan 

dengan tabel 4.10 menunjukkan nilai standardized beta untuk PDRB sebesar 

4,872 sedangkan nilai standardizaed beta untuk PAD sebesar -3,704. Nilai 

standardized beta PDRB merupakan nilai jalur 1 (P1 = 4,872) dan nilai 

standardized beta PAD merupakan nilai jalur 3 (P3 = -3,704). Berikut adalah 

gambar analisis jalur dengan PDRB sebagai variabel independen. 

e1 = 0,43 

 

 

 

 P2 = 0,009 P3 = -3,704 

 

 

 P1 = 4,872 e2 = 0,83 

Gambar 4.2 Analisis Jalur dengan PDRB sebagai Variabel Independen 

 

Besarnya nilai e1 =       (1 – 0,813) = 0,43 

                         e2 =       (1 – 0,309) = 0,83 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui pengaruh langsung 

variabel PDRB ke PI sebesar 4,872, sedangkan pengaruh tidak langsung 

variabel PDRB ke PI sebessar (0,009) X (-3,704) = -0,033. Pengaruh mediasi 

dapat diketahui melalui perhitungan (P2 X P3) = (0,009) X (-3,704) = -0,033. 

PAD 

PDRB PI 
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Pengaruh langsung variabel PDRB terhadap kelemahan pengendalian intern 

memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak 

langsung antara variabel PDRB terhadap kelemahan pengendalian intern, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai variabel intervening ditolak.  

4.1.4.2 Analisis Jalur dengan Aset sebagai Variabel Independen 

Berdasarkan tabel 4.8 regresi 1 dapat diketahui bahwa variabel aset  

memiliki nilai standardized beta = -1,94 dan memiliki nilai signifikansi = 

0,124. Nilai standardized beta pada aset merupakan nilai jalur 2 (P2 = -1,94). 

Persamaan regresi 2 yang ditunjukkan dengan tabel 4.10 menunjukkan nilai 

standardized beta untuk aset sebesar -1,132 sedangkan nilai standardizaed 

beta untuk PAD sebesar -3,704. Nilai standardized beta aset merupakan nilai 

jalur 1 (P1 = 4,872) dan nilai standardized beta PAD merupakan nilai jalur 3 

(P3 = -3,704). Berikut adalah gambar analisis jalur dengan aset sebagai 

variabel independen. 

e1 = 0,42 

 

 

 

 P2 = -1,94 P3 = -3,704 

 

 

 P1 = -1,132 e2 = 0,83 

Gambar 4.3 Analisis Jalur dengan Aset sebagai Variabel Independen 

PAD 

ASET PI 
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Besarnya nilai e1 =       (1 – 0,813) = 0,43 

                         e2 =       (1 – 0,309) = 0,83 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui pengaruh langsung 

variabel aset terhadap PI sebesar -1,132, sedangkan pengaruh tidak langsung 

variabel aset terhadap PI sebessar (-1,94) X (-3,704) = 7,185. Pengaruh 

mediasi dapat diketahui melalui perhitungan (P2 X P3) = (-1,94) X (-3,704) = 

7,185. Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai pengaruh 

langsung memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh tidak 

langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh mediasi 

antara variabel aset terhadap kelemahan pengendalian intern melalui variabel 

PAD.  

4.1.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui keseluruhan 

koefisien determinasi atau sejauh mana kontribusi variabel independen 

terhadap variabel dependen dari regresi linier berganda. Jika R
2
 yang 

diperoleh mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut 

menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 
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Gambar 4.12 Hasil Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

 

Hasil analisis regresi berganda didapatkan koefisien korelasi berganda 

Adjusted R Square (Adj R
2
) 0,287 atau 28,7%. Hal ini berarti 28,7% variable 

kelemahan pengendalian intern dapat dijelaskan oleh ketiga variabel 

independen yaitu PDRB, ukuran, dan PAD, sedangkan 71,3% dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain di luar model. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh PDRB terhadap Pengendalian Intern 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah PDRB berpegaruh secara 

signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Nilai T-hitung untuk 

PDRB sebesar 6,324 lebih besar dari nilai T-tabel sebesar 1,9845 dan 

memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti hipotesis pertama diterima 

yaitu PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian 

intern pada level signifikansi 95%. Nilai koefisien untuk variabel 

pertumbuhan menunjukkan nilai 4,872. Tanda positif menunjukkan hubungan 

searah antara angka PDRB (variabel bebas) dengan kelemahan pengendalian 

intern (variabel terikat). Jika terdapat kenaikan laju PDRB sebesar 1 Rupiah 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .556
a
 .309 .287 66.524 

a. Predictors: (Constant), PAD, ASET, PDRB 

b. Dependent Variable: PI 
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maka akan menyebabkan kenaikan kelemahan pengendalian intern sebanyak 

4,872. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Doyle, Ge, dan 

McVay (2007), Asbaugh-Skife, Collins, dan Kinney (2007), dan Petrovits, 

Shakespeare, dan Shih (2010), serta Dwi Martani (2011) yang menyimpulkan 

bahwa aktivitas ekonomi berhubungan positif dengan masalah pengendalian 

intern. Aktivitas bisnis yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan 

banyak terjadi perubahan  sehingga memungkinkan terjadinya masalah 

pengendalian intern. 

PDRB yang tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi daerah 

berjalan dengan baik, dengan begitu nilai pemasukan terhadap pendapatan 

daerah juga akan bertambah. Kontribusi PDRB terhadap pemasukan daerah 

dapat tercermin dari meningkatnya jumlah penerimaan pajak dan retribusi 

daerah. PDRB sejatinya adalah jumlah produk dan jasa yang dihasilkan oleh 

masyarakat dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu. Daerah yang memiliki 

angka PDRB yang tinggi cenderung terjadi pada daerah perkotaan. 

Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang baik dan 

layak merupakan faktor utama. Tersedianya fasilitas yang memadai membuat 

proses produksi barang dan jasa akan maksimal. Besarnya angka produksi 

barang dan jasa memunculkan unit-unit bisnis yang bisa mendatangkan 

pemasukan bagi daerah seperti pajak daerah dan retribusi.   

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemerintah masih lemah 

terhadap pengendalian intern terhadap aktivitas ekonomi dimasyarakat. 
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Kelemahan pengendalian ini diakibatkan karena banyaknya sektor yang 

berpengaruh terhadap PDRB, misalnya: perkebunan, pertanian, produksi 

barang dan jasa, dan lain-lain. Tingginya aktivitas ekonomi dimasyarakat 

membuat banyak perubahan yang begitu cepat sehingga pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah harus kompleks dan komprehensif.   

4.2.2 Pengaruh Ukuran terhadap Pengendalian Intern 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah 

tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. Nilai T-hitung 

untuk aset adalah -1,240. Tanpa tanda negatif nilai T-hitung sebesar 1,240 

lebih kecil dari T-tabel sebesar 1,9845 dan memiliki nilai signifikansi 0,218. 

Hal ini berarti hipotesis kedua diterima yaitu ukuran tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil peneltian Ge dan McVay (2005), Doyle, Ge, dan McVay 

(2007), dan Dwi Martani (2011). 

 Suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar 

akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk melakukan 

pengendalian guna menjaga aset yang dimilikinya. Perusahaan atau organisasi 

yang besar cenderung mampu, baik dari segi sumber daya maupun finansial 

untuk membuat sebuah sistem pengendalian intern yang baik jika 

dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi yang memiliki ukuran yang 

relatif lebih kecil. Pihak manager akan bekerja maksimal untuk melindungi 

aset yang dimiliki oleh perusahaan guna menghindari tindak kecurangan 

seperti pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan.  
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Pengendalian intern yang baik merupakan nilai tersendiri bagi sebuah 

organisasi atau perusahaan. Jika sebuah perusahaan mempunyai sistem 

pengendalian intern yang baik, maka investor akan lebih tertarik untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, begitu pula sebaliknya. 

Pihak manager berusaha semaksimal mungkin menciptakan sistem 

pengendalian intern melalui sumber daya yang dimilikinya. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengendalian intern 

pemerintah daerah terhadap aset yang dimilikinya sudah baik. Pemerintah 

dalam hal ini berarti telah mampu berjalan sesuai dengan teori stakeholder 

dan stewardship teory. Aset daerah pada hakikatnya adalah milik 

masyarakyat, sehingga dalam teori stakeholder masyarakat adalah pihak yang 

berkepentingan. Pemerintah telah mampu menjalankan pengawasan terhadap 

aset dengan baik sesuai dengan kehendak rakyat, karena aset yang dimiliki 

oleh pemerintah daerah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat 

dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan. 

4.2.3 Pengaruh PAD terhadap Pengendalian Intern 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah PAD berpengaruh positif 

terhadap kelemahan pengendalian intern. Nilai T-hitung untuk PAD sebesar -

5,035. Tanpa tanda negatif  nilai T-hitung 5,035 lebih besar dari T-tabel 

sebesar 1,9845 dan memiliki nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti hipotesis 

ketiga ditolak yaitu PAD tidak berpengaruh positif terhadap pengendalian 

intern pada level signifikansi 95%. Nilai koefisien untuk variabel PAD 

menunjukkan nilai -3,704. Tanda negatif menunjukkan hubungan yang 
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berlawanan antara angka PAD (variabel bebas) dengan kelemahan 

pengendalian intern (variabel terikat). Jika terdapat kenaikan angka PAD 

sebesar 1 Rupiah maka akan menyebabkan penurunan kelemahan 

pengendalian intern sebanyak 3,704. 

 Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) yang menyimpulkan bahwa sumber 

pendapatan dalam organisasi membuat masalah pengendalian intern 

meningkat. Pendapatan Asli Daerah diantaranya berasal dari retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan alam, dan pajak daerah. Nilai dari setiap satu 

sumber PAD biasanya tidak terlalu besar namun total dari jumlah PAD 

memiliki jumlah yang banyak, hal ini dikarenakan banyaknya pos-pos 

penerimaan daerah. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu 

menjalankan sistem pengendalian terhadap pendapatan daerah yang memiliki 

banyak pos-pos penerimaan dengan baik. Pendapatan daerah merupakan salah 

satu pemasukan bagi daerah yang digunakan untuk menjalankan 

pembangunan. Tingginya angka pendapatan membuat pemerintah lebih ketat 

dalam melakukan pengawasan, karena mereka yakin dengan pendapatan yang 

tinggi maka pembangunan daerah akan tercapai. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan teori stewardship, dimana pemerintah sebagai steward bertindak 

sesuai dengan  pemilik yaitu masyarakat. Masyarakat menghendaki 

pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah, pajak, 
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dan retribusi digunakan untuk menjalankan pembangunan daerah untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

4.2.4 Pengaruh PDRB terhadap Pengendalian Intern dengan PAD sebagai 

variabel Intervening 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah PDRB berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengendalian intern dengan PAD sebagai variabel 

intervening. Nilai pengaruh langsung PDRB terhadap pengendalian intern 

sebesar 4,872 sedangkan nilai mediasi atau pengaruh PDRB terhadap 

pengendalian intern melalui PAD sebesar -0,033. Bedasarkan perhitungan 

tersebut nilai pengaruh langsung lebih besar jika dibandingkan dengan nilai 

mediasi atau tidak langsung, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

hipotesis lima ditolak karena tidak ada pengaruh PDRB terhadap 

pengendalian intern dengan PAD sebagai variabel mediasi. 

Penggunaan variabel intervening dalam penelitian ini adalah ingin 

mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel PDRB 

terhadap kelemahan pengendalian intern melalui PAD. Penggunaan variabel 

intervening dimaksudkan untuk mengetahui apakah PDRB dapat memberikan 

pengaruh terhadap PAD, sehingga dapat meningkatkan jumlah PAD yang 

kemudian berdampak terhadap kelemahan pengendalian intern pemda. 

Pengaruh PDRB terhadap PAD memiliki nilai 0,009 sedangkan nilai PAD 

terhadap pengendalian intern sebesar -3,704 sehingga diperoleh nilai total 

mediasi sebesar -0,033. Tingginya angka aktivitas ekonomi yang tercermin 

dari nilai PDRB akan ikut menaikkan angka PAD. PDRB yang tinggi 
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diakibatkan oleh banyaknya aktivitas-aktivitas ekonomi yang secara langsung 

memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah, misalkan dari pajak dan 

retribusi.  

Kenaikan pendapatan daerah memiliki pengaruh yang berlawanan 

terhadap pengendalian intern. Semakin tinggi sumber pendapatan daerah 

maka akan semakin kecil masalah terkait kelemahan pengendalian intern. Hal 

ini karena pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan 

pengendalian intern guna melindungi pos-pos penerimaaan pendapatan 

daerah. 

4.2.5 Pengaruh Ukuran terhadap Pengendalian Intern dengan PAD sebagai 

variabel Intervening 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah ukuran berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengendalian intern dengan PAD sebagai variabel 

intervening. Nilai pengaruh langsung ukuran terhadap pengendalian intern 

sebesar -1,132 sedangkan nilai mediasi atau pengaruh ukuran terhadap 

pengendalian intern melalui PAD sebesar 7,185. Berdasarkan perhitungan 

tersebut nilai pengaruh langsung lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai 

mediasi atau tidak lansung, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

hipotesis enam diterima karena terdapat pengaruh ukuran terhadap 

pengendalian intern dengan PAD sebagai variabel mediasi. 

Penggunaan variabel intervening dalam hipotesis enam ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah ukuran yang dihitung berdasarkan nilai aset mampu 

menaikkan nilai PAD, sehingga dari pengaruh nilai tersebut juga akan 
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memberikan pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemda. 

Pengaruh ukuran yang dihitung berdasarkan nilai aset tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pengendalian intern. Pemasukan daerah 

yang diwakili oleh Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang ikut 

berpengaruh terhadap masalah pengendalian intern pemerintah daerah . 

Melalui perhitungan dapat diketahui bahwa ukuran pemda mampu 

meningkatkan nilai pendapatan daerah yang kemudian juga berdampak 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemda.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Secara parsial dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB berpengaruh secara 

signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Doyle, Ge, dan McVay 

(2007), Ashbaugh-skife, Collins, dan Kinney (2007), dan Petrovits, 

Shakespeare, dan Shih (2010) yang menyimpulkan bahwa tingkat 

pertumbuhan berhubungan positif dengan masalah pengendalian intern. 

2. Secara parsial dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran yang diukur 

melalui total aset tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian 

intern. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ge, dan McVay (2005) dan Doyle, Ge, dan McVay (2007) yang 

menemukan hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan dengan 

kelemhan pengendalian intern. 

3. Secara parsial dapat diambil kesimpulan bahwa PAD tidak berpengaruh 

positif terhadap kelemahan pengendalian intern . Hal ini berlawanan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi martini, Fazri Zaelani 

(2011) yang menemukan hubungan positif antara PAD dengan kelemahan 

pengendalian intern. 
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4. Melalui uji jalur (path) dapat diambil kesimpulan bahwa variabel PDRB 

tidak mampu memberikan pengaruh terhadap variabel PAD secara 

signifikan sebagai variabel intervening, sehingga pengaruh PAD terhadap 

variabel kelemahan pengendalian intern tidak signifikan, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa PAD sebagai variabel intervening ditolak.   

5. Melalui uji jalur (path) dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran mampu 

memberikan pengaruh terhadap variabel intervening PAD secara 

signifikan. Pengaruh tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah PAD 

yang ikut berpengaruh terhadap variabel kelemahan pengendalian intern, 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa PAD sebagai variabel 

intervening diterima. 

6. Secara simultan dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB, ukuran dan PAD 

berpengaruh secara signifikan terhadap variable kelemahan  pengendalian 

intern. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Dwi Martini (2011) dimana PDRB dan PAD sebagai 

variabel independen memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Angka PDRB berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai PDRB, maka semakin tinggi pula 

kelemahan pengendalian intern pada pemerintah daerah.  Pemerintah 

daerah diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan kontrol 
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terhadap aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya untuk menekan 

kelemahan pengendalian yang diakibatkan oleh tingginya angka PDRB. 

2. Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh 

terhadap kelemahan pengendalian intern. Hal ini membuktikan bahwa 

pemerintah daerah telah mampu mengelola aset daerahnya dengan baik 

sehingga tingkat kecurangan dalam penggunaan aset dapat diminimalisir. 

Akan tetapi pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap 

asset pemerintah agar nilai kecurangan terhadap asset dapat ditekan.  

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap 

kelemahan pengendalian intern. Hal ini berarti semakin tinggi nilai PAD 

maka tingkat kelemahan terhadap pengendalian intern akan semakin 

menurun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah mampu 

meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan daerah, akan tetapi 

pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap 

penerimaan daerah yang memiliki banyak pos-pos penerimaan. 
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LAMPIRAN 1 

DATA TAHUN 2008 

No. PROVINSI PI PDRB ASET PAD 

1 ACEH 151 54,210,000,000,000 15,782,321,000,000 795,710,000,000 
2 SUMUT 162 212,145,000,000,000 6,110,304,000,000 132,053,000,000 
3 SUMBAR 162 70,955,000,000,000 9,386,972,000,000 562,292,000,000 
4 RIAU 91 149,125,000,000,000 16,417,041,000,000 1,089,591,000,000 
5 JAMBI 114 31,271,000,000,000 3,540,315,000,000 55,219,000,000 
6 SUMSEL 115 89,101,000,000,000 11,449,770,000,000 964,675,000,000 
7 BENGKULU 62 14,916,000,000,000 7,144,989,000,000 245,641,000,000 
8 LAMPUNG 102 72,261,000,000,000 12,855,304,000,000 707,993,000,000 
9 DKI 36 673,866,000,000,000 384,629,035,000,000 10,381,543,000,000 
10 JABAR 174 596,917,000,000,000 76,279,521,000,000 4,055,119,000,000 
11 JATENG 258 315,546,000,000,000 13,393,161,000,000 3,365,223,000,000 
12 DIY 54 38,102,000,000,000 503,675,000,000 498,264,000,000 
13 JATIM 264 619,531,000,000,000 27,826,267,000,000 3,584,134,000,000 
14 KALBAR 178 49,133,000,000,000 1,144,956,000,000 438,518,000,000 
15 KALTENG 164 32,760,000,000,000 3,827,522,000,000 336,566,000,000 
16 KALSEL 90 45,205,000,000,000 5,731,520,000,000 695,608,000,000 
17 KALTIM 152 134,228,000,000,000 29,605,510,000,000 1,257,530,000,000 
18 SULUT 61 28,664,000,000,000 1,723,264,000,000 238,949,000,000 
19 SULTENG 184 28,053,000,000,000 3,408,103,000,000 183,000,000,000 
20 SULSEL 258 84,966,000,000,000 9,769,897,000,000 1,113,291,000,000 
21 SULTENG 48 22,203,000,000,000 1,892,057,000,000 219,690,000,000 
22 BALI 66 51,916,000,000,000 2,801,564,000,000 732,037,000,000 
23 NTB 89 35,315,000,000,000 3,292,623,000,000 349,748,000,000 
24 NTT 148 21,656,000,000,000 3,099,113,000,000 204,256,000,000 
25 MALUKU 141 6,252,000,000,000 3,596,334,000,000 124,881,000,000 
26 PAPUA 114 61,516,000,000,000 10,567,736,000,000 311,983,000,000 
27 MALUKU 

UTARA 111 3,862,000,000,000 642,553,000,000 58,611,000,000 
28 BANTEN 78 152,556,000,000,000 3,392,422,000,000 1,367,391,000,000 
29 BANGKA 

BELITUNG 53 20,846,000,000,000 1,881,659,000,000 210,471,000,000 
30 GORONTALO 92 5,907,000,000,000 1,048,898,000,000 60,793,000,000 
31 KEP. RIAU 46 53,842,000,000,000 1,769,138,000,000 520,231,000,000 
32 PAPUA 

BARAT 116 9,779,000,000,000 1,134,863,000,000 30,000,000,000 
33 SULAWESI 

BARAT 47 8,297,000,000,000 897,352,000,000 46,681,000,000 
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LAMPIRAN 2 

DATA TAHUN 2009 

No. PROVINSI PI PDRB ASET PAD 

1 ACEH 150 71,987,000,000,000 17,566,315,000,000 795,872,000,000 
2 SUMUT 220 236,354,000,000,000 6,380,633,000,000 2,104,203,000,000 
3 SUMBAR 202 76,753,000,000,000 6,270,157,000,000 723,758,000,000 
4 RIAU 94 297,173,000,000,000 16,926,364,000,000 1,276,253,000,000 
5 JAMBI 100 44,127,000,000,000 4,348,342,000,000 480,310,000,000 
6 SUMSEL 141 137,332,000,000,000 11,924,022,000,000 1,171,643,000,000 
7 BENGKULU 50 16,385,000,000,000 1,595,830,000,000 421,731,000,000 
8 LAMPUNG 90 88,935,000,000,000 5,429,640,000,000 798,874,000,000 
9 DKI 38 757,697,000,000,000 395,619,875,000,000 11,134,548,000,000 
10 JABAR 197 689,841,000,000,000 17,180,360,000,000 5,176,292,000,000 
11 JATENG 290 397,904,000,000,000 15,610,687,000,000 3,624,720,000,000 
12 DIY 60 41,407,000,000,000 3,716,315,000,000 596,851,000,000 
13 JATIM 424 686,848,000,000,000 29,131,560,000,000 3,886,986,000,000 
14 KALBAR 163 54,281,000,000,000 2,307,502,000,000 514,889,000,000 
15 KALTENG 185 37,162,000,000,000 4,338,979,000,000 502,270,000,000 
16 KALSEL 137 51,460,000,000,000 11,962,088,000,000 853,488,000,000 
17 KALTIM 176 285,591,000,000,000 51,549,004,000,000 1,588,513,000,000 
18 SULUT 59 33,034,000,000,000 1,982,515,000,000 309,720,000,000 
19 SULTENG 109 32,461,000,000,000 3,566,104,000,000 231,784,000,000 
20 SULSEL 251 99,955,000,000,000 9,815,547,000,000 1,301,646,000,000 
21 SULTENG 182 25,656,000,000,000 1,871,517,000,000 472,992,000,000 
22 BALI 80 60,292,000,000,000 3,856,923,000,000 851,118,000,000 
23 NTB 99 44,015,000,000,000 3,438,428,000,000 468,210,000,000 
24 NTT 273 24,179,000,000,000 4,771,710,000,000 223,848,000,000 
25 MALUKU 167 7,070,000,000,000 5,684,834,000,000 157,725,000,000 
26 PAPUA 105 76,887,000,000,000 16,726,504,000,000 345,498,000,000 
27 MALUKU 

UTARA 122 4,691,000,000,000 5,162,261,000,000 80,630,000,000 
28 BANTEN 81 152,556,000,000,000 4,184,664,000,000 1,526,456,000,000 
29 BANGKA 

BELITUNG 63 22,998,000,000,000 2,381,135,000,000 255,263,000,000 
30 GORONTALO 77 7,069,000,000,000 1,159,448,000,000 76,980,000,000 
31 KEP. RIAU 78 63,893,000,000,000 6,439,906,000,000 424,687,000,000 
32 PAPUA 

BARAT 95 18,144,000,000,000 2,042,066,000,000 64,920,000,000 
33 SULAWESI 

BARAT 56 9,403,000,000,000 1,160,141,000,000 64,000,000,000 
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LAMPIRAN 3 

DATA TAHUN 2010 

No. PROVINSI PI PDRB ASET PAD 

1 ACEH 196 77,984,000,000,000 21,424,287,083,464 795,487,000,000 
2 SUMUT 253 275,700,000,000,000 38,231,258,784,095 2,226,498,000,000 
3 SUMBAR 265 87,221,000,000,000 6,483,495,799,892 845,916,000,000 
4 RIAU 131 345,661,000,000,000 18,909,603,793,790 1,330,053,000,000 
5 JAMBI 100 53,817,000,000,000 4,454,830,468,608 503,810,000,000 
6 SUMSEL 134 157,535,000,000,000 13,271,032,108,653 1,496,643,000,000 
7 BENGKULU 53 18,650,000,000,000 1,799,234,503,622 442,804,000,000 
8 LAMPUNG 137 108,379,000,000,000 5,791,835,791,222 853,470,000,000 
9 DKI 48 862,090,000,000,000 407,096,408,253,177 11,824,970,000,000 
10 JABAR 216 771,594,000,000,000 18,726,528,340,623 5,622,865,000,000 
11 JATENG 284 444,692,000,000,000 17,382,872,628,271 3,729,062,000,000 
12 DIY 46 45,626,000,000,000 4,925,003,511,086 621,738,000,000 
13 JATIM 377 778,566,000,000,000 31,455,579,854,213 5,143,999,000,000 
14 KALBAR 154 60,502,000,000,000 2,799,828,736,237 630,540,000,000 
15 KALTENG 139 42,621,000,000,000 4,920,908,398,607 709,123,000,000 
16 KALSEL 161 59,821,000,000,000 7,146,556,894,063 1,090,111,000,000 
17 KALTIM 213 321,905,000,000,000 18,533,120,907,797 2,070,873,000,000 
18 SULUT 158 36,912,000,000,000 2,223,253,008,353 350,031,000,000 
19 SULTENG 231 37,319,000,000,000 3,803,104,438,166 278,233,000,000 
20 SULSEL 277 117,862,000,000,000 10,251,192,105,460 1,430,079,000,000 
21 SULTENG 83 28,369,000,000,000 2,011,556,814,390 361,282,000,000 
22 BALI 105 66,691,000,000,000 4,344,432,564,513 1,004,103,000,000 
23 NTB 77 49,560,000,000,000 3,539,615,811,727 529,182,000,000 
24 NTT 289 27,739,000,000,000 4,799,163,428,486 247,965,000,000 
25 MALUKU 263 8,085,000,000,000 4,698,912,410,349 196,266,000,000 
26 PAPUA 172 87,777,000,000,000 13,900,151,227,022 357,802,000,000 
27 MALUKU 

UTARA 135 5,390,000,000,000 1,100,677,281,969 101,727,000,000 
28 BANTEN 78 171,690,000,000,000 7,184,290,850,623 1,607,549,000,000 
29 BANGKA 

BELITUNG 69 26,565,000,000,000 2,693,893,896,901 267,242,000,000 
30 GORONTALO 45 8,057,000,000,000 1,251,730,011,904 103,283,000,000 
31 KEP. RIAU 109 71,615,000,000,000 7,496,773,645,169 400,884,000,000 
32 PAPUA 

BARAT 133 26,880,000,000,000 3,333,281,577,007 75,220,000,000 
33 SULAWESI 

BARAT 62 10,987,000,000,000 807,502,920,799 82,200,000,000 
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Lampiran 4 Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PI 99 36 424 139.27 78.796 

PDRB 99 4.E12 9.E14 1.39E14 2.052E14 

ASET 99 5.E11 4.E14 2.07E13 6.758E13 

PAD 99 3.E10 1.E13 1.26E12 2.112E12 

Valid N (listwise) 99     
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Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Descriptive Statistics 

 N Mean Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 

99 

-

1.1501488

E-14 

.758 .243 -.154 .481 

Valid N (listwise) 99      

 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 119.219 8.096  14.725 .000   

PDRB 4.872E-13 .000 1.269 6.324 .000 .181 5.538 

ASET -1.132E-15 .000 -.110 -1.240 .218 .923 1.083 

PAD -3.704E-11 .000 -.993 -5.035 .000 .187 5.348 

a. Dependent Variable: PI       

 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .556
a
 .309 .287 66.524 1.746 

a. Predictors: (Constant), PAD, ASET, PDRB  

b. Dependent Variable: PI   
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Uji Heteroskedastisitas 

 

  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 1 (Constant) 50.779 4.496  11.295 .000 

PDRB 6.868E-14 .000 .378 1.605 .112 

ASET -9.457E-16 .000 -.194 -1.866 .065 

PAD -4.774E-12 .000 -.270 -1.169 .246  

a. Dependent Variable: abresid      
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Lampiran 6 Uji Regresi 

Uji Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 119.219 8.096  14.725 .000 

PDRB 4.872E-13 .000 1.269 6.324 .000 

ASET -1.132E-15 .000 -.110 -1.240 .218 

PAD -3.704E-11 .000 -.993 -5.035 .000 

a. Dependent Variable: PI     

 

Uji Simultan 

 

  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 188043.525 3 62681.175 14.164 .000
a
 

Residual 420418.111 95 4425.454   

Total 608461.636 98    

a. Predictors: (Constant), PAD, ASET, PDRB    

b. Dependent Variable: PI     
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Lampiran 7 Analisis Path 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .902
a
 .813 .809 9.228E11 

a. Predictors: (Constant), ASET, PDRB  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .556
a
 .309 .287 66.524 

a. Predictors: (Constant), PAD, ASET, PDRB 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.190E10 1.123E11  -.284 .777 

PDRB .009 .000 .915 20.175 .000 

ASET -1.940E-5 .000 -.070 -1.551 .124 

a. Dependent Variable: PAD     

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 119.219 8.096  14.725 .000 

PDRB 4.872E-13 .000 1.269 6.324 .000 

ASET -1.132E-15 .000 -.110 -1.240 .218 

PAD -3.704E-11 .000 -.993 -5.035 .000 

a. Dependent Variable: PI     
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Lampiran 8 Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .556
a
 .309 .287 66.524 

a. Predictors: (Constant), PAD, ASET, PDRB 

b. Dependent Variable: PI 
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