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SARI

Adi, Eko. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kelemahan 
Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Amir Mahmud, S.Pd., 
M.Si

Kata Kunci: Ukuran, PAD, Kompleksitas, Belanja Modal, Kelemahan 
Pengendalian Intern, Otonomi Daerah

Diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 
UU No. 33 Tahun 2004 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 pengendalian intern 
yang mampu mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah oleh 
pemerintah pusat. Sistem pengendalian intern yang diterapkan pemerintah 
meliputi sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sistem pengendalian 
APBD, dan kelemahan pengendalian intern. Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah: adakah pengaruh Ukuran, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal 
terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan hasil 
pemeriksaan kabupaten/kota di wilayah Indonesia Tengah yang berjumlah 104 
sampel. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Ukuran, PAD, 
Kompleksitas, Belanja Modal, dan Kelemahan Pengendalian Intern. Sumber data 
yang digunakan adalah data sekunder, dan pengumpulan data dilakukan dengan 
metode dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi berganda.

Hasil penelitian diperoleh melalui pengujian parsial yang menunjukkan 
bahwa Ukuran, PAD, Kompleksitas, dan Belanja Modal tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Pengujian simultan 
menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel 
dependen. Hasil uji koefisien determinasi secara simultan sebesar 0.4% 
Kelemahan Pengendalian Intern dipengaruhi oleh Ukuran, PAD, Kompleksitas, 
dan Belanja Modal, sisanya 99,6% 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

Adi, Eko. 2015. The Factors Analysis that Influence toward Regency Internal 
Control Weakness. Thesis. Accounting Departement. Economic Faculty of 
Semarang State University. Supervisor: Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.

Keywords: Size, PAD, Complexity, Capital Expenditure, 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 autonomy 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 system, budget control system, and the weakness of the internal 
control structure. The problem in this study: is there any influence Size, PAD, 
Complexity, and Capital Expenditure to Regional Government Internal Controls 
Weakness.

The population in this research is annual report and regency examine 
report in Central Indonesia area that amounted to 104 sample. The examined 
variable in this research is Size, PAD, Complexity, Capital Expenditure, and 
Internal Control Weakness. The data resource that used is secondary data and the 
data collection in done by documentation method. The anlysis instrument that 
used in this research is double regression.

The research analysis result come by partial trial that show the Size, 
PAD, Complexity, and Capital Expenditure in influential significanly toward 
Internal Control Weakness. The simultan trial show that there is no significan 
influential betwen independent variable toward dependent variable. The 
experiment result determination coefficient simultanly in the amount of 0,4% 
Internal Control Weakness that influenced by Size, PAD, Complexity, and Capital 
Expenditure, and the residu of 99,6% influenced by the other factors outside this 
research.

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 estabilished 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 Masalah

Sejak era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 berbagai perubahan telah 

terjadi di Indonesia. Perubahan tersebut terjadi pada pemerintahan yang ada di 

pusat maupun yang berada di tingkat daerah. Setelah terjadinya masa reformasi di 

Indonesia, sistem pemerintahan yang semula memakai sistem sentralisasi atau 

terpusat kini mengalami perubahan menjadi sistem desentralisasi. Munculnya 

sistem desentralisasi menjadikan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun

kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri. 

Adanya wewenang yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah ini menunjukkan adanya kepercayaan dari pemerintah pusat bahwa 

pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-

masing. Adanya sistem desentralisasi itu ditandai dengan keluarnya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sekarang telah 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dikeluarkannya 

regulasi tersebut akan menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang 

lebih besar kepada daerah.

Otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah mengharuskan 

seorang kepada daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

yang berada di bawah naungannya secara adil, rasional, transparan, partisipatif 

dan bertanggungjawab. Tujuan adanya otonomi daerah adalah mewujudkan
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kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, karena segala urusan yang berkaitan 

dengan masyarakat berada dalam naungan pemerintah daerah. Selain itu dengan 

adanya otonomi daerah maka pelayanan publik dari pemerintah bisa lebih dekat 

dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pelayanan publik yang merata dan 

ada di setiap daerah diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antar daerah, seperti 

halnya yang terjadi sebelum masa reformasi. Kesenjangan antar daerah terjadi di 

Indonesia dikarenakan wilayahnya yang sangat luas dari ujung barat Sabang 

sampai di ujung timur Merauke. Selain itu bentuk negara Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan turut andil menjadi penyebab kesenjangan antar 

daerah. Melalui desentralisasi atau otonomi daerah ini diharapkan dapat 

memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan dari otonomi daerah perlu 

memperhatikan berbagai aspek sesuai dengan kemampuan dari daerahnya masing-

masing dalam penyusunan rencana anggaran belanja daerah. Aspek yang harus 

tercakup dalam anggaran sektor publik yang terkait dengan belanja daerah adalah: 

aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik 

(Mardiasmo 2002 dalam Hartono 2014)

Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

atau yang lebih populer disebut dengan otonomi daerah menjadikan kebutuhan 

akan pengendalian dalam menjalankan otonomi daerah sangat penting. 

Pengendalian dalam sebuah organisasi mutlak diperlukan untuk menanggulangi 

terjadinya kecurangan (fraud). Kecurangan (fraud) dalam sebuah organisasi baik 

itu profit oriented maupun nonprofit oriented biasanya terjadi karena lemahnya 
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sistem pengendalian intern yang ada di dalam organisasi tersebut. Adanya 

kelemahan sistem pengendalian intern ini mengakibatkan munculnya celah yang 

dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan 

kecurangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Maka dari itu untuk 

mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi dalam sebuah organisasi khususnya 

pada pemerintah daerah dilakukanlah penelitian ini. 

Menurut Petrovits (2010) lemahnya pengendalian intern menjadi faktor 

utama penyebab terjadinya kecurangan, dan faktor keduanya adalah diabaikannya 

sistem pengendalian intern yang telah ada. Berdasarkan dua faktor tersebut maka 

pengendalian intern sangatlah dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk

mencegah terjadinya kecurangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 56 ayat 4 tentang 

Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus 

didukung dengan sistem pengendalian intern yang bagus dan memadai. 

Implementasi dari Undang-Undang ini menekankan bahwa untuk mencapai tujuan 

dari pemerintah daerah maka harus memiliki pengendalian intern yang baik dan 

sesuai dengan regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 

58 ayat 1 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SPIP, harus diselenggarakan secara menyeluruh baik di 

lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang ini 

menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, 

efisien, transparan, dan akuntabel, maka menteri atau pimpinan lembaga, 
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gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas 

penyelenggaraan kegitan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menjelaskan 

bahwa, pengendalian intern adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai 

untuk memberikan keyakinan yang memadai atau tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Secara khusus SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi 

tercapainya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, 

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi sistem 

pengendalian intern dengan kerangka dari Commitee of Sponsoring Organizations 

of the Trethway Commissions (COSO) ini berbeda dengan internal control versi 

sebelumnya dari Government Accountability Office (GAO). COSO lebih 

menekankan pengendalian intern dalam bentuk pelaku sebagai inti daripada 

pengendalian intern hard control. Pengendalian intern menurut COSO merupakan 

suatu kerangka kontrol internal dengan mengintegrasikan semua aspek operasi 

dan keuangan perusahaan, termasuk antara pimpinan puncak maupun tenaga 

kerja, tujuan dan risiko usaha, serta meliputi semua unit kegiatan perusahaan. 

Penerapan pengendalian intern versi COSO ini diharapkan dapat mengurangi 

berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi (Riandari 2013)
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Proses adopsi pengendalian intern menurut COSO ke dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut terlihat dalam unsur-unsur yang

termasuk dalam SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian 

intern. Sebagaimana pengendalian intern versi COSO, SPIP juga menempatkan 

control environment (lingkungan pengendalian) pada urutan pertama dari elemen-

elemen pengendalian yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa SPIP lebih 

menekankan pada soft control dengan membangun komitmen dan integritas 

perilaku dan etika, nilai-nilai luhur serta komunikasi yang lebih baik sebelum 

mencoba menerapkan hard control dengan melakukan penyusunan perencanaan, 

pencatatan, pelaporan organisasi dan sebagainya (Riandari, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan Coe dan Curtis (1991) dalam Martani 

dan Zaelani (2011), menemukan total 127 kelemahan pengendalian intern di 

Carolina Utara Amerika Serikat sebagian besar (42%) terjadi di lembaga 

pemerintah. Sementara itu menurut hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 

2012 terhadap 415 LKPD, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian 

(WTP) atas 113 entitas (termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini wajar 

dengan pengecualian (WDP) atas 267 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 4 

entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 31 entitas. Hasil 

evaluasi atas 415 LKPD tahun 2012 menunjukkan terdapat 4.412 kasus 

kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) seperti disajikan dalam tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Kasus Kelemahan SPI Tahun 2012

No. Sub Kelompok Temuan Jumlah Kasus

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan 

Pelaporan

1.586

2 Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja

1.935

3 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 891

Jumlah 4.412

Sumber: BPK RI 2013

Berdasarkan tabel di atas, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 

4.412 kasus temuan SPI, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 

pelaporan sebanyak 1.586 kasus, terjadi di provinsi sebanyak 105 kasus, 

kabupaten 1.184 kasus, dan kota sebanyak 297 kasus. Kelemahan sistem 

pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 1.935 

kasus, terjadi di provinsi sebanyak 160 kasus, kabupaten 1.384 kasus, dan kota 

sebanyak 391 kasus. Sedangkan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 

891 kasus, terjadi di pemerintah provinsi sebanyak 70 kasus, kabupaten 646. 

kasus, dan kota sebanyak 175 kasus. Beberapa kasus tersebut di atas terjadi dan 

ditemukan pada 415 entitas.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan 

oleh BPK pada semester 2 tahun 2013, telah memeriksa LKPD tahun 2012 yang 

terdiri atas 108 LKPD kabupaten/kota se-Indonesia telah menemukan 1.251 kasus 

kelemahan pengendalian intern. Kasus kelemahan pengendalian intern tersebut 

terdiri atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 520 kasus, 



7

kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

sebanyak 499 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 232 

kasus. Banyaknya kasus pengendalian intern yang terjadi pada pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Indonesia ini diduga terjadi karena belum maksimalnya 

penerapan pengendalian intern pada sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan dari BPK tersebut, temuan kasus pada pemerintah kabupaten/kota 

yang berada di wilayah Indonesia Tengah sebanyak 416 kasus. Wilayah Indonesia 

bagian Tengah tersebut meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi 

Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi 

Tenggara. Presentase besarnya temuan kasus kelemahan pengendalian intern di 

Indonesia Tengah berdasarkan IHPS II Tahun 2013 sebesar 33% atau 416 kasus. 

Presentase temuan kasus kelemahan pengendalian intern di wilayah Indonesia 

Tengah tersebut menempati urutan terbesar kedua setelah Indonesia Timur sebesar 

43 % atau 533 kasus. Sementara itu wilayah Indonesia Barat berada pada 

peringkat tiga dengan presentase temuan kasus kelemahan pengendalian intern 

sebesar 24 % atau 302 kasus.

Menurut BPK dalam IHPS semester 2 tahun 2013, kasus-kasus kelemahan 

SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat atau pelaksana yang 

bertanggungjawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, 

belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tugas 

masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah 

dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, kurangnya koordinasi 
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dengan pihak-pihak terkait, lemahnya sistem aplikasi yang digunakan, dan 

prosedur stock opname yang kurang memadai. Selain itu, kasus kelemahan SPI 

terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan 

kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta 

kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (Hartono 

2014). Contoh kasus yang terjadi di atas tentunya sangat merugikan negara, dan

hal ini menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan dari Undang-Undang

Bidang Keuangan Negara yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah 

merekomendasikan kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai 

ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam metaati 

dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan rekonsiliasi untuk 

menentukan nilai persediaan yang sebenarnya dan melakukan stock opname

persediaan secara periodik, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam 

perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan 

pihak terkait. BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang 

bertanggungjawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku serta segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang 

formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
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Terdapat beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi 

penyebab kelemahan pengendalian internal. Doyle et al (2007) meneliti hubungan 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, kesehatan keuangan, kompleksitas, 

pertumbuhan, dan restrukturisasi terhadap kelemahan pengendalian intern 

perusahaan. Petrovits (2010) meneliti pengaruh ukuran, auditor, pertumbuhan, 

umur perusahaan, dan risiko organisasi terhadap kelemahan pengendalian intern. 

Martani dan Zaelani (2011) meneliti hubungan ukuran, pertumbuhan, PAD, 

jumlah kecamatan dan jumlah penduduk terhadap pengendalian intern pemerintah 

daerah. Kristanto (2009) meneliti hubungan ukuran, PAD dan belanja modal 

terhadap kelemahan pengendalian intern.  Sari dkk (2008) meneliti hubungan 

umur perusahaan, profitabilitas, ukuran dan pertumbuhan terhadap kelemahan 

pengendalian intern. Hartono (2014) meneliti hubungan pertumbuhan, ukuran, 

PAD dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan 

Puspitasari (2013) meneliti hubungan antara pertumbuhan, PAD dan kompleksitas 

daerah terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Penelitian dari Doyle et al (2007), Petrovits (2010), dan Martani (2011) 

menyatakan bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian 

intern. Sedangkan penelitian dari Kristanto (2009) menyatakan bahwa ukuran 

pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian 

intern. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2008) dan Hartono (2014)

menyatakan bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian 

intern, hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Doyle et al (2007), Petrovits (2010), dan Martani (2011).
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Beberapa penelitian telah menjelaskan hubungan antara PAD dengan 

kelemahan pengendalian intern. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Petrovits (2010) yang menyatakan sumber pendapatan membuat masalah 

pengendalian internal dalam suatu organisasi meningkat. Martani dan Zaelani 

(2011) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. Sedangkan Hartono (2014), Puspitasari 

(2013), dan Kristanto (2009) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap 

kelemahan pengendalian intern.

Penelitian mengenai hubungan kompleksitas dengan kelemahan 

pengendalian intern oleh Doyle et al (2007) menemukan bahwa perusahaan 

dengan kompleksitas transaksi memiliki kelemahan pengendalian intern yang 

tinggi. Martani dan Zaelani (2011) tidak menemukan adanya pengaruh jumlah 

kecamatan terhadap kelemahan pengendalian intern. Kristanto (2009) menemukan 

bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kelemahan 

pengendalian intern. Hartono (2014) dan Puspitasari (2013) menyatakan bahwa 

kompleksitas berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. 

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh belanja modal terhadap kelemahan 

pengendalian intern yang dilakukan Mauro (1998) dalam Kristanto (2009) 

menemukan bahwa korupsi lebih mudah dilakukan pada belanja anggaran yang 

memudahkan terjadinya suap, mark up dan membuat tindakan tersebut tidak 

terdeteksi. 

Ukuran pemerintah daerah akan dijadikan variabel bebas dalam penelitian 

ini. Pengambilan ukuran (size) menjadi variabel bebas didasarkan atas hasil 
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penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Hartono (2014) yang menganggap bahwa jumlah 

penduduk yang banyak pada suatu daerah akan menyebabkan perbedaan dalam 

penyusunan anggaran dibandingkan dengan daerah yang memiliki jumlah 

penduduk sedikit. Alasan ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 Pasal 28 yang menyatakan bahwa, jumlah penduduk menjadi variabel 

dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk menentukan kebijakan 

dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah penduduk 

menjadi pertimbangan dalam melihat tingkat kebutuhan pelayanan umum disuatu 

daerah. Semakin banyak jumlah penduduk disuatu pemerintah daerah berarti 

semakin banyak dan beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal itu diduga akan 

menyebabkan meningkatkan masalah jumlah kelemahan pengendalian intern. Dari 

beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh ukuran (size) hasilnya 

masih belum konsisten sehingga menarik untuk diteliti kembali lebih lanjut.

PAD diduga memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. Pernyataan tersebut telah merujuk dari beberapa penelitian 

terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan pengaruh PAD 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Hasil dari beberapa 

penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten 

sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian kembali. 

Variabel bebas berikutnya dalam penelitian ini adalah kompleksitas 

daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya kompleksitas daerah 

berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Tingkat 
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kompleksitas daerah yang semakin tinggi di dalam sebuah organisasi 

menyebabkan masalah salah satunya adalah pengendalian intern. Organisasi 

menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan

pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda. 

Kompleksitas daerah biasanya dapat dilihat dari jumlah kecamatan. Semakin  

besar jumlah segmen atau cabang organisasi kasus kelemahan pengendalian intern 

yang terjadi akan semakin banyak. Kecamatan dalam pemerintah daerah 

diasosiasikan dengan jumlah segmen dalam perusahaan atau cabang dalam 

organisasi. Banyaknya jumlah kecamatan di suatu daerah diduga menyebabkan 

masalah seperti kesulitan implementasi sistem pengendalian intern pada 

lingkungan kecamatan yang berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah 

daerah, sampai saat pelaporan keuangan. Berdasarkan beberapa penelitian 

terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten, sehingga menarik untuk 

dilakukan penelitian kembali.

Menurut Kristanto (2009) belanja modal merupakan pengeluaran negara 

yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk 

operasional sehari-hari suatu satuan kerja atau dalam rangka memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. 

Semakin besar anggaran untuk belanja modal pada institusi pemerintah daerah 

maka risiko kebocoran dari anggaran untuk belanja modal tersebut semakin 

tinggi. Adanya pengadaan barang fisik pada pemerintah juga menyebabkan 

seringnya terjadi praktik korupsi dalam proses tendernya. Anggaran yang besar 
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untuk belanja modal akan menyebabkan kesulitan penerapan sistem pengendalian 

internal sesuai dengan prosedur yang benar. Alasan pengambilan belanja modal 

sebagai variabel bebas dalam penelitian ini dikarenakan masih sangat sedikit 

penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah, sehingga masih sangat menarik untuk diteliti kembali.

Berdasarkan dari latar belakang, perbedaan proksi dan perbedaan hasil 

penelitian sebelumnya, dan berbagai permasalahan yang ada terkait dengan 

pengendalian intern yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian “Analisis 

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Intern 

Pemerintah Daerah” perlu dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah ?

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah ?

3. Apakah kompleksitas daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah ?

4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah ?



14

5. Apakah ukuran pemerintah daerah, PAD, kompleksitas daerah, dan belanja 

modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran pemerintah daerah 

berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah ?

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah ?

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah kompleksitas daerah berpengaruh 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah ?

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah belanja modal berpengaruh terhadap 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah ?

5. Untuk menguji dan mengalisis apakah ukuran pemerintah daerah, PAD, 

kompleksitas daerah, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah ?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat praktis bagi pemerintah daerah adalah 

dapat memberikan informasi mengenai pentingnya penerapan pengendalian intern 

pada pemerintahan daerah, agar potensi yang dimiliki oleh daerah dapat 

dioptimalkan untuk mensejahterakan rakyat dan untuk memajukan daerah 
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tersebut. Selain itu manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan 

informasi terkait dengan topik penelitian ini kepada pihak yang membutuhkannya.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan bagi para 

pembaca tentang pengaruh ukuran, PAD, kompleksitas, dan belanja modal 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Bagi pemerintah 

daerah, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur pada 

bidang akuntansi sektor publik khususnya pada masalah kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan rujukan 

pada penelitian berikutnya.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency theory membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu 

pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) 

yang melakukan pekerjaan. Agency theory memandang bahwa agent tidak dapat 

dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal 

(Tricker 1984 dalam Puspitasari 2013). Sedangkan penelitian Fama dan Jensen 

(1983) dalam Puspitasari (2013) menyatakan bahwa, masalah agensi dikendalikan 

oleh sistem pengambilan keputusan yang memisahkan fungsi manajemen dan 

fungsi pengawasan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan 

dan implementasi terhadap kebijakan perusahaan serta fungsi pengendalian yang 

melakukan ratifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi 

akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut. 

Diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah 

keagenan (Halim dan Abdullah 2006a). Penelitian Lane (2000) dalam Puspitasari 

(2013) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi 

publik menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian 

hubungan prinsipal dengan agen. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah 

daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh 

kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri, serta memandang bahwa pemerintah
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daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi 

kepentingan masyarakat. Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi 

information asymmetry antara pihak agent (pemerintah) yang mempunyai akses 

langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya 

information asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan 

atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat 

meningkatkan pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme 

checks and balances agar dapat mengurangi information asymmetry.  

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan principal dan agent berakar 

pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori 

keagenan menganalisis hubungan kontraktual diantara dua atau lebih individu, 

kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, 

baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan 

bahwa agent akan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh principal. 

Lupia dan Mc Cubbins (2000) dalam Halim dan Abdullah (2004) menyatakan: 

delegation occurs when one person or group a principal, select another person or 

group, an agent, to act on the principal’s behalf yang berarti delegasi terjadi 

ketika seseorang atau kelompok (principal) memilih orang atau kelompok lain 

(agent) bertindak atas nama (principal). 

Berdasarkan agency theory, pengelolaan pemerintah daerah harus 

diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan 

kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Meningkatnya 

akuntabilitas pemerintah daerah menjadikan informasi yang diterima masyarakat 
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lebih berimbang, yang artinya information asymmetry yang terjadi dapat 

berkurang. Kemungkinan untuk melakukan korupsi menjadi lebih kecil 

dikarenakan semakin berkurangnya information asymmetry (Puspitasari 2013).

2.2. Sistem Pengendalian Intern

2.2.1. Pengertian Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dijalankan oleh dewan 

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

keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: efektivitas 

dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuanagan, dan ketaatan pada 

peraturan serta perundangan yang berlaku (Standar Profesional Akuntan Publik, 

SA Seksi 319). Pengendalian intern menurut COSO adalah suatu proses yang 

dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu 

perusahaan yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai 

berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut, yaitu 

keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 

berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Waren (2008) 

mendefinisikan pengendalian intern sebagai kebijakan dan prosedur yang 

melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa 

informasi usaha yang disajiakan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta 

peraturan telah diikuti. 

COSO menjelaskan bahwa, pengendalian intern dipercaya dapat mencegah 

kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian 

intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja dari 
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sebuah perusahaan dan manajemen perusahaan, serta menyediakan informasi yang 

akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Komponen pengendalian 

intern meliputi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, 

pemantauan, serta informasi dan komunikasi. 

Pengendalian intern yang dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya 

tidak dapat dikatakan sepenuhnya efektif, karena keberhasilannya tetap tergantung 

dari kompetensi dan keandalan pelaksanaannya. Meskipun pengendalian intern 

telah diterapkan dalam suatu entitas tidak berarti kesalahan dan penyelewengan 

tidak akan terjadi. Sebab tidak ada satupun pengendalian intern yang dapat 

mencapai kata ideal, karena ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak mungkin 

pengendalian intern tersebut tercapai (Santika 2005 dalam Kristanto 2009)

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pengendalian intern di atas 

dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang terdiri 

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

untuk memberikan keyakinan kepada para pengguna informasi yang memadai 

dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang saling berkaitan. Penerapan 

pengendalian intern dalam suatu entitas diharapkan akan mengurangi tindakan-

tindakan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya 

penggelapan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. 

2.2.2. Tujuan Pengendalian Intern

Pencapaian tujuan dari suatu pemerintahan dengan tetap menjaga 

keuangan negara agar tetap efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, lembaga 

atau organisasi wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 
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pemerintahan. Pengendalian tersebut dilakukan atas dasar sistem pengendalian 

intern pemerintah yang berlaku sesuai dengan regulasi yang ada. Menurut Arens 

(2012) dalam Puspitasari (2013) tujuan dari pengendalian intern ada 3, yaitu:

1. Keandalan laporan keuangan

Agar dapat menjalankan aktivitas operasinya dengan baik manajemen 

memerlukan informasi yang akurat, oleh karena itu dengan adanya 

pengendalian intern diharapkan dapat menyediakan data yang akurat dan 

dapat dipercaya, sebab dengan adanya data atau catatan yang handal 

memungkinkan tersusunnya laporan keuangan yang dapat diandalkan dan 

isinya dapat dipertanggungjawabkan.

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

Tujuan pengendalian intern yang berhubungan dengan efisiensi dan 

efektivitas operasi ditunjukkan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak 

perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk 

mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Tujuan pengendalian intern adalah memastikan bahwa segala peraturan dan 

hukum telah ditetapkan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan telah 

ditaati oleh karyawan perusahaan tersebut.

Menurut Mulyadi (2002) tujuan pengendalian intern terbagi menjadi dua 

yaitu: menjaga kekayaan perusahaan dan melakukan pengecekan atas ketelitian 

dan keandalan data akuntansi. Menjaga kekayaan perusahaan meliputi: 

penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah 
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ditetapkan dan pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat 

dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya. Melakukan pengecekan atas 

ketelitian dan keandalan data akuntansi yang meliputi: pelaksanaan transaksi 

melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan dan pencatatan transaksi yang 

terjadi tercatat dengan benar dan di dalam catatan akuntansi perusahaan.

2.2.3. Komponen Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2002), komponen pengendalian intern terdiri dari :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas,

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan, yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya,

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi,

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian tersebut sangat ditentukan oleh 

lingkungan pengendalian (control environment), dimana lingkungan pengendalian 

tersebut memiliki empat unsur sebagai berikut :

1. Filosofi dan gaya operasi

2. Berfungsinya dewan komisaris dan komite pemeriksaan

3. Metode pengendalian manajemen

4. Kesadaran pengendalian

Menurut PP. No. 60 Tahun 2008 komponen pengendalian intern terdiri 

dari: lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, prosedur pengendalian, 
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pemantauan pengendalian, dan sistem informasi. Sedangkan menurut COSO 

(1992) dalam Krismiaji (2002) komponen pengendalian intern terdiri dari: 

lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 

komunikasi, dan pemantauan. Secara garis besar komponen pengendalian intern 

menurut PP. No. 60 Tahun 2008 dan COSO sama. Menurut keduanya komponen 

pengendalian intern terdiri dari lima komponen. Penjabaran dari masing-masing 

komponen menurut keduanya secara garis besar sama. Hal ini terjadi dikarenakan 

konsep komponen pengendalian intern menurut PP. No. 60 Tahun 2008 

mengadopsi dari sistem yang dimiliki oleh COSO.

Menurut PP. No. 60 Tahun 2008, lingkungan pengendalian suatu 

perusahaan mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan mengenai 

pentingnya pengendalian. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan 

pengendalian adalah falsafah dan gaya operasi manajemen. Lingkungan 

pengendalian adalah “tone at the top” perusahaan. Tone at the top dalam hal ini 

diartikan sebagai tindakan yang dilakukan atasan dalam sebuah perusahaan.

Contoh tindakan yang baik dalam sebuah perusahaan harus dimulai dari pemilik 

dan manajer puncak. Mereka harus berprilaku secara terhormat untuk memberikan 

contoh yang baik kepada para karyawan perusahaan. Pemilik menunjukkan 

pentingnya pengendalian internal jika dia mengharapkan para karyawan 

menjalankan pengendaliannya secara serius. Struktur organisasi usaha merupakan 

kerangka dasar untuk perencanaan dan pengendalian operasi juga mempengaruhi 

lingkungan pengendalian, karena setiap manajer toko bertanggungjawab untuk 

membentuk lingkungan pengendalian yang efektif. Kebijakan personalia juga 
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mempengaruhi lingkungan pengendalian. Kebijakan personalia meliputi 

perekrutan, pelatihan, evaluasi, penetapan gaji, dan promosi karyawan. Selain itu 

uraian pekerjaan, kode etik karyawan, dan kebijakan mengenai masalah perbedaan 

kepentingan merupakan bagian dari kebijakan personalia. Kebijakan dan prosedur 

tersebut dapat memperkokoh pengendalian internal bila memberikan jaminan 

yang wajar bahwa hanya karyawan yang kompeten dan jujurlah yang direkrut dan 

dipertahankan.

Menurut COSO (1992) dalam Krismiaji (2002), lingkungan pengendalian 

menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian 

orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua 

komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan 

pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran 

pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Beberapa 

faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain integritas 

dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, 

gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan 

tanggung jawab, praktik dan kebijkan SDM. Auditor harus memperoleh 

pengetahuan memadai tentang lingkungan pengendalian untuk memahami sikap, 

kesadaran, dan tindakan manajemen, dan dewan komisaris terhadap lingkungan 

pengendalian intern, dengan mempertimbangkan baik substansi pengendalian 

maupun dampaknya secara kolektif.

Komponen pengendalian intern yang kedua menurut PP. No. 60 Tahun 

(2008) adalah pengendalian risiko, sedangkan menurut COSO (1992) dalam 
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Krismiaji (2002) adalah penaksiran risiko. Secara umum penjelasan mengenai 

pengendalian risiko dan penaksiran risiko sama. Pengendalian risiko merupakan 

tahap identifikasi risiko yaitu memperhitungkan risiko yang mungkin akan 

dialami oleh perusahaan  agar dapat diperkirakan besarnya pengaruh risiko 

tersebut serta tingkat kemungkinan terjadinya. Sedangkan penaksiran risiko 

adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk 

mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko 

harus dikelola. Penentuan risiko tujuan laporan keuangan adalah identifkasi 

organisasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan 

laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima 

Umum (PABU). Manajemen risiko menganalisis hubungan risiko asersi spesifik 

laporan keuangan dengan aktivitas seperti pencatatan, pemrosesan, 

pengikhtisaran, dan pelaporan data-data keuangan. Risiko yang relevan dengan 

pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang 

dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk 

mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan 

asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah 

karena berbagai keadaan, antara lain perubahan dalam lingkungan operasi, 

personel baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, 

lini produk, produk, atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar 

negeri, dan standar akuntansi baru.

Komponen pengendalian intern yang ketiga adalah prosedur pengendalian. 

Prosedur pengendalian menurut PP. No. 60 Tahun 2008 merupakan suatu 
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rangkaian atau tahapan yang dijalankan dan dirancang untuk memastikan bahwa 

tujuan perusahaan dapat tercapai. Contoh dari prosedur pengendalian adalah 

membebankan tanggung jawab, memisahkan tugas, dan menggunakan alat 

keamanan untuk melindungi persediaan dari pencurian. Menurut COSO (1992) 

dalam Krismiaji (2002), aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan 

diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas 

pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai 

kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pemantauan terhadap kinerja, 

pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

Komponen pengendalian intern yang keempat adalah pemantauan 

pengendalian. Menurut PP. No. 60 Tahun 2008, perusahaan mempekerjakan

auditor untuk memantau penegndalian intern dalam perusahaan. Auditor internal 

akan memonitor pengendalian perusahaan demi mengamankan aktiva, dan auditor 

eksternal memonitor pengendalian untuk memastikan bahwa catatan akuntansi 

sudah akurat. Sedangkan menurut COSO (1992) dalam Krismiaji (2002), 

pemantauan merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian 

intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi 

pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini 

dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi 

secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Auditor intern 

atau personel yang melakukan pekerjaan serupa dalam suatu entitas memberikan 

kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat 

mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti 
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keluhan pelanggan dan respon dari badan pengatur yang dapat memberikan 

petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Komponen 

pengendalian intern tersebut berlaku dalam audit setiap entitas. Komponen 

tersebut harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan ukuran entitas, 

karakteristik kepemilikan dan organisasi entitas, sifat bisnis entitas, keberagaman 

dan kompleksitas operasi entitas, metode yang digunakan oleh entitas untuk 

mengirimkan, mengolah, memelihara, dan mengakses informasi, serta penerapan 

persyaratan hukum dan peraturan

Komponen pengendalian intern yang kelima menurut PP. No. 60 Tahun 

2008 adalah sistem informasi, sedangkan menurut COSO (1992) dalam Krismiaji 

(2002) adalah informasi dan komunikasi. Secara keseluruhan penjelasan dari 

keduanya mengenai sistem informasi atau informasi dan komunikasi sama. 

Informasi dan komunikasi dijelaskan sebagai proses pengidentifikasian, 

penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang 

memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi 

yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang 

berisi metode untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, 

mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga 

akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas 

individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam 

pelaporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang 

sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami 

berbagai hal berikut ini, yaitu:
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1. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan 

keuangan,

2. Bagaimana transaksi tersebut dimulai,

3. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan 

keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi,

4. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan 

dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang 

digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses 

informasi.

2.2.4. Prosedur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2002), terdapat beberapa prosedur pengendalian 

intern, yaitu sebagai berikut :

1. Karyawan yang kompeten, dapat diandalkan, dan etis

Sebuah sistem akuntansi dapat dikatakan baik apabila dapat memastikan 

bahwa prosedur dapat dijalankan dengan baik dan para karyawan dapat 

menjalankan tanggung jawabnya. Atas dasar tersebut maka karyawan harus 

kompeten, dapat diandalkan, dan etis. Memberikan kompensasi upah yang 

tinggi kepada karyawan harus sebanding dengan kualitas yang tinggi dari 

karyawan yang diberikan kepada entitas.

2. Pemberian tanggung jawab

Untuk mengurangi ketidakefektifan, kesalahan, dan kecurangan dalam 

perusahaan maka harus ada pembagian tanggung jawab operasi kepada dua 

orang atau lebih. Pembagian tanggung jawab ini dimaksudkan agar semua 
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tugas penting dari entitas dapat dijalankan dengan baik tanpa ada yang 

terlewati dan karyawan dapat bertanggungjawab dan mengontrol terhadap 

tugas yang harus dijalankannya.

3. Pemisahan tugas

Manajemen yang baik akan membagi tanggung jawab kepada dua orang atau 

lebih. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan terkontrol dengan baik, sehingga 

dapat mengurangi terjadinya kasus penipuan atau penyalahgunaan wewenang 

dan untuk meningkatkan keakuratan catatan akuntansi.

4. Audit

Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan dan sistem akuntansi 

perusahaan. Sebuah entitas memerlukan audit untuk melakukan validasi 

catatan akuntansinya. Proses audit dapat dilakukan secara internal maupun 

eksternal. Proses audit ini berakhir dan nantinya auditor akan menyarankan 

perbaikan yang akan membantu entitas berjalan dengan baik dan mulus.

5. Dokumen

Dokumen menyediakan rincian tentang transaksi bisnis. Dokumen meliputi 

faktur dan pesanan melalui faks. Dokumen harus diberi penomoran untuk 

mencegah pencurian dan ketidakefisienan. Apabila terjadi kesenjangan dalam 

urutan nomor itu akan menarik perhatian.

6. Perangkat elektronik

Sistem akuntansi saat ini memiliki kualitas yang semakin menurun terutama 

dilihat dari segi kualitas dokumennya karena mengandalkan pada perangkat 

penyimpan digital.
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7. Pengendalian lainnya

Perusahaan menyimpan dokumen penting dalam brankas tahan api. Alarm 

anti pencuri akan melindungi bangunan, dan kamera keamanan akan 

melindungi properti lainnya. Para spesialis pencegahan kerugian melatih 

karyawan agar waspada dengan aktivitas yang mencurigakan. Karyawan yang 

menangani kas sangat rentan terhadap godaan. Banyak perusahaan membeli 

fidelity bonds terhadap para kasir. Fidelity bond adalah polis asuransi yang 

akan memberi ganti rugi kepada perusahaan atas setiap kerugian akibat 

pencurian oleh karyawan. Sebelum menerbitkan fidelity bond, perusahaan 

asuransi menyelidiki catatan karyawan. Cuti wajib (mandatory vacations) dan 

rotasi tugas (job rotation) akan memperbaiki pengendalian internal. 

Perusahaan merotasi karyawannya dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. 

Hal ini dapat meningkatkan moral dengan memberikan para karyawan 

pandangan yang lebih luas mengenai perusahaan. Selain itu, dengan 

mengetahui bahwa orang lain akan menggantikan tugas karyawan tersebut

pada waktu mendatang juga akan mempertahankan kejujuran karyawan.

Menurut Krismiaji (2002), prosedur pengendalian adalah kebijakan dan 

prosedur yang ditambahkan ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi 

yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang layak 

bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. Cakupan prosedur pengendalian 

intern tersebut adalah sebagai berikut:

1. Otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas,
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2. Pemisahan tugas untuk mengurangi peluang bagi seseorang untuk melakukan 

kesalahan dalam tugas rutinnya, yaitu dengan menempatkan orang yang 

berbeda pada fungsi otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan penjagaan 

aktiva,

3. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan untuk membantu 

menjamin pencatatan transaksi secara tepat,

4. Penjagaan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan,

5. Pengecekan independen terhadap kinerja dan penilaian yang tepat terhadap 

nilai yang tercatat.

2.2.5. Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD tahun 1945 Badan Pengawas 

Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang independen memiliki tugas 

untuk mengawasi dan mengaudit lembaga pemerintah serta mengawasi jalannya 

sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah. Kelemahan 

pengendalian intern dinilai BPK melalui tiga aspek, yang dijelaskan sebagai 

berikut:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:

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 

yang memadai



31

2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan APBD terdiri dari:

a. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan 

penerimaan daerah dan hibah sesuai dengan ketentuan

b. Penyimpangan terhadap peraturan bidang teknis tertentu atau ketentuan 

intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja

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

f. Atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja

3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terdiri dari:

a. Entitas tidak memiliki prosedur standar operasi formal

b. Prosedur standar operasi yang ada pada entitas tidak berjalan secara 

optimal atau tidak taat

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

Menurut Mulyadi (1998) dalam Kristanto (2009), kelemahan dan 

keterbatasan pengendalian intern antara lain:

1. Kesalahan dalam pertimbangan: Seringkali manajemen dan personel lain 

dapat salah paham mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam 
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melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan 

waktu dan adanya tekanan lain.

2. Gangguan: Gangguan dalam pengendalian intern yang telah ditetapkan terjadi 

karena personil secara keliru memahami perintah atau membuat kelalaian, 

tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan bersifat sementara atau 

permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedur dapat pula 

mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi: Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan. Kolusi 

dapat mengakibatkan kerusakan pengendalian intern dan tidak terdeteksinya 

kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaikkan oleh manajemen: Manajemen dapat mengabaikkan kebijakan 

dan prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah, seperti 

keuntungan pribadi manajer, penyajian kolusi keuangan yang berlebihan.

5. Biaya lawan manfaat: Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan 

pengendalian intern melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian 

tersebut.

2.3. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah adalah sebuah skala yang dapat menunjukkan 

besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah (Hartono 2014). Ukuran dalam sebuah 

entitas lazimnya digunakan sebagai suatu skala ukur dimana dapat 

diklasifikasikan ukuran besar kecilnya suatu entitas. Ukuran sebuah entitas dapat 

dijadikan sebuah gambaran secara umum yang bisa dilihat secara fisik luar 

organisasi. Penelitian yang dilakukan Doyle et al (2007) menggunakan nilai pasar 
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ekuitas untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut Ferry dan 

Jones dalam Panjaitan (2004), tolok ukur yang bisa dijadikan dasar untuk 

menunjukkan besar kecilnya suatu entitas atau perusahaan antara lain: total 

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

ke dalam ukuran besar pada umumnya memiliki aset yang besar pula, sehingga 

dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 

Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan 

yang sah antara lain:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis,

2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak,

3. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMD sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari:

1. Barang yang dimiliki Pemerintah Daerah yang penggunaannya berada pada 

SKPD/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan,

2. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau BUMD lainnya yang 

status barangnya dipisahkan.

BMD merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang berwujud. 

BMD termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang 

diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 

waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap 
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adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, 

meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan 

uraian di atas dapat diketahui bahwa aset daerah terdiri dari aset lancar, aset tetap, 

dan aset lainnya, sedangkan barang daerah adalah persediaan (bagian dari aset 

lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah. 

Suatu entitas yang memiliki total aktiva besar menunjukkan entitas 

tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas 

perusahaan sudah mencapai suatu kondisi 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 dalam Putro 

2013). Posisi arus kas memiliki peran penting dalam menentukan kestabilan 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai arus kas positif menunjukkan bahwa 

aliran kas yang masuk kedalam perusahaan maupun yang keluar dari perusahaan 

tersebut baik yang memperlihatkan kestabilan dan kelancaran. Nilai positif dari 

arus kas perusahaan ini menunjukkan prospek perusahaan kedepannya. Nilai ini 

bisa dijadikan investor dalam menentukan langkah untuk berinvestasi dalam 

perusahaan tersebut.

Perusahaan 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 
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lebih sedikit, hal ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran besar mempunyai 

sumber daya manusia yang berkualitas serta sistem pengawasan yang baik. Pihak 

manajemen perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga aset 

perusahaannya dari kecurangan yang akan merugikan perusahaan. Pengawasan ini 

dilakukan dengan menerapkan Standart Operating Procedure (SOP) perusahaan 

yang mampu melindungi aset perusahaan.

Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya ukuran suatu pemerintahan 

dapat dilihat dari total pendapatan yang diperoleh dalam setahun dan jumlah 

penduduk. Total pendapatan suatu daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan lain-lain dari pendapatan 

daerah yang sah (Kristanto 2009). Dalam konteks pemerintahan daerah, 

pemerintah kabupaten/kota yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki 

sumber daya yang besar pula. Besarnya sumber daya yang dimiliki suatu daerah 

memungkinkan daerah tersebut untuk menerapkan tertib administrasi dan 

pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, tekanan politis yang dialami oleh 

birokrasi pemerintah daerah yang besar cenderung lebih tinggi sehingga membuat 

para birokrat harus lebih transparan dalam pengelolaan keuangan (Laswad et al

2005 dalam Kristanto 2009). Sedangkan menurut Baber (2010) dalam Hartono 

(2014) ukuran organisasi atau entitas dalam hal ini pemerintah daerah dapat 

diukur dengan jumlah penduduk. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Manik 

(2013) dalam Hartono (2014), ia juga menggunakan populasi jumlah penduduk 

sebagai proksi dari ukuran. Kedua penelitian di atas sangat sejalan dengan Pasal 

28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan: jumlah penduduk 
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menjadi variabel dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk 

menentukan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebutuhan akan anggaran untuk setiap daerah berbeda-beda, misalnya 

daerah yang mempunyai jumlah penduduk besar akan memperoleh jumlah 

anggaran yang tidak sama dengan daerah yang memiliki jumlah penduduk sedikit. 

Penggunaan proksi populasi penduduk karena setiap daerah mempunyai jumlah 

penduduk dan jumlah anggaran yang berbeda-beda, hal ini akan menimbulkan 

masalah dalam hal memajukan daerahnya dengan indikator jumlah penduduk. 

Semakin besar jumlah penduduk dari suatu daerah maka semakin besar pula 

pendanaan yang digunakan untuk layanan publik dan permasalahan yang timbul 

dari daerah tersebut juga semakin kompleks.

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah salah satu

pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola dan memanfaatkan potensi 

daerahnya. PAD dapat berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dari sumber lain yang sah.

Pengertian Daerah adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari Undang-Undang

Nomor 22 tahun 1999 yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya 

sendiri (daerah otonom) yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah dalam hal ini diwajibkan menggali sumber-

sumber keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menciptakan sumber pajak 
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atau retribusi daerah yang baru, sehingga kemajuan suatu daerah akan dapat 

tercapai dengan baik.

Menurut Kristanto (2009) PAD memiliki peranan penting dalam 

membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Semakin besar PAD yang dimiliki 

suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan yang dimiliki daerah untuk 

mencapai tujuan dari otonomi daerah yaitu dalam hal peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sumber pendapatan 

daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang 

sah. Jenis penerimaan PAD terdiri dari: 

1. Pajak Daerah 

Menurut Mardiasmo (2011), dasar hukum pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah adalah Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.  Pajak daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang 

sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 

daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah 

terdiri atas:
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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 (PKB), Bea balik 

nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak 

air permukaan, dan Pajak rokok.

b. Pajak kabupaten atau kota

Pajak kabupaten atau kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh 

bupati atau walikota selaku kepala daerah tingkat II sebagai bagian dari 

pendapatan kabupaten atau kota. Pajak kabupaten dan kota terdiri dari: 

Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak 

penerangan jalan, Pajak mineral bukan logan dan batuan, Pajak parkir, 

Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan 

(PBB), dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

2. Retribusi Daerah 

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 

1997. Menurut Mardiasmo (2011), pengertian retribusi daerah adalah 

pungutan derah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 
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3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang 

diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. 

Jika atas pengelolaan kekayaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat 

dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup: 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD),

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah. 

Lain-lain PAD meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat 

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potongan atau bentuk 

lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh 

daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut 

obyek pendapatan antara lain adalah:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahakan secara tunai 

atau angsuran

b. Jasa giro

c. Pendapatan bunga

d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
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e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

h. Pendapatan denda pajak

i. Pendapatan denda retribusi

j. Pendapatan hasil eksekusi dan jaminan

k. Pendapatan hasil pengembalian

l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

n. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2.5. Kompleksitas Daerah

Kompleksitas daerah adalah tingkatan deferensiasi yang ada di suatu 

daerah yang dapat menimbulkan suatu konflik yang dampaknya akan 

mengganggu pencapaian tujuan dari suatu daerah untuk mensejahterakan 

masyarakatnya (Hartono 2014). Kompleksitas merupakan tingkatan yang ada 

dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian 

kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi serta tingkat sejauh mana 

unit-unit organisasi bersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya yaitu 

mengimplementasikan pengendalian intern. Kompleksitas pemerintah daerah 

menjadi penentu terjadinya kelemahan pengendalian intern. Doyle et al (2007)
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menemukan bahwa perusahaan dengan kompleksitas tinggi akan memiliki 

kelemahan pengendalian intern yang tinggi pula. 

Kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, 

diantaranya adalah jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jumlah 

kecamatan, dan jumlah penduduk. Jumlah SKPD menjadi salah satu ukuran 

kompleksitas pemerintahan daerah. Jumlah SKPD juga menjadi pertimbangan 

dalam melihat tingkat kebutuhan pelayanan umum di suatu daerah. Semakin 

kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja 

yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan. Organisasi akan 

menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengimplementasikan 

pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi yang berbeda. Jumlah 

kecamatan juga menjadi pengukur kompleksitas pemerintah daerah. Banyaknya 

jumlah kecamatan yang ada di suatu daerah akan menyebabkan sulitnya 

mengimplementasikan pengendalian intern dari suatu daerah. Kesulitan ini 

dialami karena setiap kecamatan yang ada di suatu daerah memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda. Banyaknya jumlah kecamatan yang ada di suatu daerah juga 

akan membebani tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal pengawasan. 

Selain itu masalah yang timbul dari banyaknya jumlah kecamatan adalah pada 

saat pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah (Martani dan Zaelani 2011). 

Jumlah penduduk dari suatu daerah dapat dijadikan ukuran dari kompleksitas 

pemerintahan daerah. Jumlah penduduk menjadi faktor penentu banyaknya 

tingkat kebutuhan layanan umum yang dibutuhkan di suatu daerah. Berdasarkan 

Pasal 28 UU No. 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam 
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menentukan jumlah pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar 

umum. Semakin banyak jumlah penduduk berarti semakin beragam jumlah 

kebutuhan yang harus dipenuhi dan dilakukan pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat (Martani dan Zaelani 2011).

Menurut Wood (1980) dalam Puspitasari (2013) kompleksitas tugas 

dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu :

1. Kompleksitas komponen

Kompleksitas komponen mengacu pada jumlah komponen informasi yang 

harus diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk 

menyelesaikan sebuah pekerjaan. Suatu pekerjaan dianggap rumit jika 

informasi yang harus diproses jumlahnya semakin banyak.

2. Kompleksitas Koordinatif

Kompleksitas koordinatif mengacu pada jumlah koordinasi atau hubungan 

antar bagian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Suatu 

pekerjaan dianggap semakin rumit ketika pekerjaan tersebut memiliki 

keterkaitan dengan pekerjaan lainnya.

Boner (1994) dalam Puspitasari (2013) mengatakan ada tiga alasan yang 

mendasari perlunya pengujian terhadap kopleksitas tugas dalam suatu institusi. 

Ketiga alasan tersebut adalah:

1. Kompleksitas tugas ini diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja,

2. Sarana dan teknik pembuatan keputusan dan latihan tertentu diduga telah 

dikondisikan sedemikian rupa ketika para peneliti memahami keganjilan pada 

kompleksitas tugas,
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3. Pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim 

manajemen audit perusahaan menemukan solusi.

Meningkatnya kompleksitas suatu tugas atau sistem berakibat pada 

menurunnya tingkat keberhasilan tugas itu. Tingginya kompleksitas pada proses 

audit dapat mengakibatkan akuntan berperilaku disfungsional sehingga 

berpengaruh dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan audit (Restu dan 

Indrianto 2000 dalam Puspitasari 2013).

2.6. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu satuan 

kerja, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai 

tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat. Menurut Halim dan Abdullah (2006b),

belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut 

Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akuntansi 

Standar (BAS), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan 

dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang 

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 

kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut PP 

Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang 

manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan 

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya 

pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal 
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digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, 

infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapat belanja modal dengan 

membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah 

daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mengalokasikan 

dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset 

tetap. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai 

dengan prioritas anggaran dan pelayanan kepada masyarakat yang memberikan 

dampak jangka panjang secara financial (Ardhani 2011).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang 

Klasifikasi Anggaran, komponen pengeluaran yang dapat digolongkan ke dalam 

belanja modal adalah pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

Komponen-komponen belanja modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama atau sewa tanah, 

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, 

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan 

sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan 

dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 

bulan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
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3. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan 

untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan 

bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud 

dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan 

untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan dan pembangunan 

serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, 

dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap 

pakai.

5. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pengadaan, penambahan, penggantian, pembangunan serta perawatan fisik 

lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi, dan jaringan, 

termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, 

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk 

museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Setiap tahun anggaran pemerintah daerah pasti akan melakukan 

pengeluaran yang bernama belanja modal, hal ini dilaksanakan dalam rangka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat dan memajukan daerahnya. Belanja modal sendiri seharusnya 

dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Setiap daerah akan 

memanfaatkan pemasukan dari potensi yang dimilikinya untuk menyusun rencana 
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belanja modalnya. Setiap daerah mempunyai sumber pemasukan untuk belanja 

modal yang berbeda-beda dan alokasi belanja modal yang berbeda-beda pula. 

Latar belakang dari setiap daerah akan menentukan arah dari alokasi dari dana 

belanja modalnya. Menurut Ardhani (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan alokasi belanja modal adalah pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Abdullah dan Halim (2006), alokasi belanja modal yang 

didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit 

organisasi di pemerintahan daerah melakukan pengadaan aset tetap. Pelaksanaan 

pengadaan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan 

kerja. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja, ada satuan kerja 

yang menyediakan sarana dan prasarana fisik seperti fasilitas pendidikan (gedung 

sekolah, peralatan laboratorium, perpustakaan), jalan raya, dan jembatan, 

sementara satuan kerja lain ada yang hanya memberikan pelayanan jasa langsung 

berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas 

kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan 

kesehatan.

Agar alokasi dari dana belanja modal yang dimiliki suatu daerah dapat 

tepat sasaran dan tujuan utama dari belanja modal yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah bisa tercapai maka perlu adanya sistem pengawasan yang baik. 

Sistem pengawasan atau kontrol harus diterapkan dalam rangka untuk 

meminimalisir anggaran belanja modal yang bocor sehingga merugikan keuangan 

daerah. 
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2.7. Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.7.1. Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah dengan Kelemahan 

Pengendalian Intern

Ukuran sebuah entitas dapat dijadikan sebuah gambaran secara umum 

yang bisa dilihat secara fisik luar organisasi. Organisasi yang mempunyai ukuran 

besar diindikasikan memiliki kemapanan ekonomi sehingga mampu 

mengembangkan serta mengimplementasikan pengendalian intern dengan baik. 

Ukuran dalam suatu organisasi juga memperlihatkan tingkatan aktivitas yang ada 

di dalamnya. Organisasi yang memiliki ukuran besar biasanya memiliki tingkat 

aktivitas yang tinggi, sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran kecil biasanya 

memiliki tingkat aktivitas yang rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) menemukan 

bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah. Sari dkk (2008) juga menemukan pengaruh hubungan 

negatif antara ukuran perusahaan terhadap kelemahan pengendalian intern 

perusahaan. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Hartono (2014) yang 

menyatakan bahwa ukuran pemerintah yang diukur dengan jumlah penduduk 

berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 

Sementara itu Kristanto (2009) menemukan bahwa ukuran pemerintahan 

berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern.

Penelitian di luar negeri yang dilakukan oleh Doyle et al (2006) 

menemukan adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan terhadap 

kelemahan pengendalian intern. Petrovits (2010) menemukan bahwa masalah 
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pengendalian intern meningkat untuk organisasi nirlaba yang total asetnya 

berukuran lebih kecil.

Proksi dari ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah jumlah 

penduduk. Proksi tersebut diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Baber (2010) dalam Hartono (2014). Menurut Baber (2010) 

dalam Hartono (2014) ukuran organisasi atau entitas dalam hal ini pemerintah 

daerah dapat diukur dengan jumlah penduduk. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 

28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyatakan: jumlah penduduk 

menjadi variabel dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk 

menentukan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Semakin besar jumlah penduduk dari suatu daerah maka semakin besar pula 

pendanaan yang digunakan untuk layanan publik, dan permasalahan yang timbul 

dari daerah tersebut juga semakin kompleks. Pemerintah daerah yang memiliki 

jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian intern dengan 

baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Berdasarkan penjelasan 

yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah 

daerah akan berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah.

2.7.2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kelemahan 

Pengendalian Intern

PAD adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan 

mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya. PAD menjadi sumber 

pendapatan yang ada dalam lingkup pemerintah daerah baik itu pemerintah daerah 
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tingkat I atau provinsi maupun pemerintah daerah tingkat II atau kabupaten/ kota. 

PAD dapat berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dari sumber lain yang sah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) 

menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah. Kristanto (2009) menemukan bahwa PAD berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hartono (2014) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Hal serupa juga 

terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2013) yang tidak 

menemukan pengaruh hubungan antara PAD terhadap kelemahan pengendalian 

intern.

Semakin banyak jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu daerah, 

maka membuat masalah pengendalian intern meningkat. Banyaknya sumber 

pendapatan yang ada di suatu daerah akan menyebabkan meningkatnya 

kecurangan yang berimbas pada kerugian suatu daerah. Pengendalian intern 

sangat dibutuhkan untuk mencegah dan mengurangi tindakan kecurangan yang 

ada di suatu daerah. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar sumber PAD maka akan berpengaruh positif terhadap 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.
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2.7.3. Hubungan Kompleksitas Daerah dengan Kelemahan Pengendalian 

Intern

Kompleksitas suatu daerah dapat dilihat dari aspek jumlah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD), jumlah kecamatan, dan jumlah penduduk yang ada di 

daerah tersebut. Jumlah SKPD dan jumlah kecamatan dalam hal ini diibaratkan 

sebagai cabang dari pemerintahan daerah. Semakin banyak jumlah SKPD dan 

jumlah kecamatan yang ada di daerah tersebut mengindikasikan kompleksitas 

suatu daerah semakin tinggi. Kompleksitas dalam hal ini berkaitan dengan 

pengawasan dari pemerintah daerah dan penyatuan laporan keuangan pada saat 

pelaporan laporan keuangan daerah. Selain itu jumlah penduduk juga dapat 

menjadi aspek pengukur kompleksitas daerah. Besarnya jumlah penduduk yang 

ada di suatu daerah menggambarkan besarnya layanan yang harus diberikan 

pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. 

Dengan demikian akan semakin banyak dan beragam kebutuhan yang harus 

dipenuhi pemerintah daerah. Hal ini tentunya akan menambah kompleksitas yang 

ada di lingkungan pemerintah daerah. Semakin kompleks suatu organisasi dalam

menjalankan aktivitas dan lingkungan kerja yang luas maka akan semakin sulit 

mengimplementasikan pengendalian intern. Sebuah oraganisasi akan mengalami 

kesulitan dalam mengimplementasikan pengendalian intern pada lingkungan kerja 

yang luas dan memiliki berbagai divisi. Hambatan juga akan muncul dalam hal 

penyatuan laporan keuangan dari berbagai divisi dan cabang jika organisasi 

tersebut memiliki cabang.
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Doyle et al (2007) 

menemukan hubungan yang positif antara kompleksitas yang diukur dengan 

jumlah segmen usaha atau cabang terhadap kelemahan pengendalian intern. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2014) dan Puspitasari (2013) juga 

menemukan pengaruh hubungan yang positif antara kompleksitas daerah terhadap 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Sementara itu Martani dan 

Zaelani (2011) tidak menemukan hubungan antara kompleksitas yang diukur 

dengan jumlah kecamatan dan jumlah penduduk terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. 

Penelitian ini menggunakan jumlah kecamatan sebagai proksi dari 

kompleksitas daerah. Kecamatan diibaratkan menjadi anak cabang dalam 

pemerintah daerah kabupaten/kota. Banyaknya jumlah kecamatan yang ada dalam

suatu daerah diduga pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam

mengimplementasikan pengendalian intern. Masalah yang biasanya muncul 

adalah dalam hal penyatuan laporan keuangan (Martani dan Zaelani 2011). 

Kesulitan ini dialami karena kecamatan memiliki latar belakang yang berbeda 

antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lainnya dilihat dari berbagai aspek. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah 

cabang (perusahaan) atau kecamatan (pemerintah daerah) maka tingkat kelemahan 

pengendalian intern akan semakin tinggi.

2.7.4. Hubungan Belanja Modal dengan Kelemahan Pengendalian Intern

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari satuan kerja 
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dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan 

yaitu mensejahterakan masyarakat. Komponen pengeluaran yang dapat 

digolongkan ke dalam belanja modal adalah: pembelian tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dalam bentuk fisik 

lainnya. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang fisik atau 

aset tetap. Semakin banyak jumlah belanja modal yang dimiliki suatu daerah 

maka alokasi untuk pengadaan aset tetap semakin tinggi. Proses pengadaan aset 

tetap dalam lingkungan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme lelang 

atau tender. Dalam proses tender, perusahaan yang memenuhi persyaratan dan 

mampu melakukan penawaran terbaik akan dipilih untuk memegang proyek 

pengadaan aset tetap tersebut. Proyek pengadaan barang ini yang sangat rawan 

terjadi kecurangan yang merugikan pemerintah. Logikanya dengan banyaknya 

proyek pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka 

kemungkinan terjadinya kecurang dalam proyek pengadaan tersebut semakin 

tinggi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristanto (2009) menemukan 

pengaruh hubungan negatif tidak signifikan antara belanja modal terhadap 

kelemahan pengendalian intern. Menurut pendapat Mauro (1998) dalam Kristanto 

(2009) korupsi lebih mudah dilakukan pada belanja anggaran yang memudahkan 

terjadinya suap, mark up, dan membuat tindakan tersebut tidak terdeteksi. Harian 

Kompas (2009:34) dalam Kristanto (2009) mencatat delapan belas modus korupsi 

yang dilakukan di daerah, antara lain pengusaha yang mempengaruhi kepala 

daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi pengadaan barang agar 



53

pengusaha tersebut dimenangkan dalam proses tender, kemudian pengusaha 

menaikkan harga barang pengadaan dan keuntungannya dinaikkan. Selain itu 

kepala daerah atau pejabat daerah sering meminta uang jasa yang dibayarkan di

muka kepada pemegang tender sebelum proyeknya dilaksanakan. Berdasarkan 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan dalam kerangka 

berpikir penelitian mengenai pengaruh ukuran, PAD, kompleksitas, dan belanja 

modal terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

UKURAN

PAD

KOMPLEKSITAS

BELANJA MODAL

KELEMAHAN 

PENGENDALIAN 

INTERN 



54

2.7.5. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disajikan di atas, maka 

hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari berbagai asumsi yang ada di atas 

adalah:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah (H1).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah (H2).

3. Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah (H3).

4. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah (H4).

5. Ukuran pemerintah daerah, PAD, kompleksitas daerah, dan belanja modal 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah (H5).
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif, dimana data yang diperoleh dalam wujud angka, skor, dan hasilnya 

menggunakan statistik.

3.2. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah

Tingkat II (Kabupaten/ Kota) yang ada di wilayah Indonesia Tengah yang diaudit 

oleh BPK Republik Indonesia. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 141 

kabupaten/kota yang berada di wilayah Indonesia Tengah.

3.3. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan metode 

purposive sampling, sehingga dalam penelitian ini hanya pemerintah daerah 

tingkat II (kabupaten/ kota) di wilayah Indonesia bagian Tengah tahun 2012 yang 

memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dijadikan sampel. 

Adapun kriteria yang diambil sebagai sampel adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia bagian Tengah 

yang mempublikasikan Laporan Keuangannya pada Tahun Anggaran 2012 

dan telah diaudit oleh BPK.

2. Menyediakan data jumlah kasus kelemahan pengendalian intern yang 

diterbitkan oleh BPK.
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3. Memiliki informasi berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diukur, 

yaitu ukuran (jumlah penduduk), PAD (Pendapatan Asli Daerah),

kompleksitas (jumlah kecamatan), dan belanja modal.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, 

jumlah sampel yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah 104 

kabupaten/kota yang berada di wilayah Indonesia Tengah.

3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 

laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) yang diperoleh dari website BPK (www.bpk.go.id). Data tentang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui website DJPK 

(www.djpk.kemenkeu.go.id) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

kabupaten/kota di wilayah Indonesia Tengah. Sedangkan data jumlah kecamatan 

dan penduduk diperoleh melalui website BPS Provinsi Bali (bali.bps.go.id), 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (ntb.bps.go.id), Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(ntt.bps.go.id), Provinsi Kalimantan Selatan (kalsel.bps.go.id), Provinsi 

Kalimantan Timur (kaltim.bps.go.id), Provinsi Sulawesi Utara (sulut.bps.go.id), 

Provinsi Sulawesi Tengah (sulteng.bps.go.id), Provinsi Sulawesi Selatan 

(sulsel.bps.go.id), Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra.bps.go.id), Provinsi 

Sulawesi Barat (sulbar.bps.go.id), dan Provinsi Gorontalo (gorontalo.bps.go.id).



57

3.5. Variabel Penelitian

3.5.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang 

dipengaruhi board of directors, manajemen, dan pegawai lainnya yang dirancang 

untuk memberikan keyakinan yang layak dapat dicapainya tujuan-tujuan 

organisasi (Standar Profesi Akuntan Publik, SA Seksi 319). Kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dari hasil 

laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa jumlah temuan kasus 

penyimpangan atau pelanggaran terhadap SPI dalam Pemerintah Daerah. Semakin 

banyak temuan kasus penyimpangan SPI yang ditemukan BPK di suatu 

pemerintah daerah maka semakin tinggi kelemahan pengendalian intern dari 

pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan PP. No. 60 Tahun 2008 yang 

mengadopsi sistem dari COSO, komponen pengendalian intern yang menjadi 

indikator kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah adalah: lingkungan 

pengendalian, pengendalian risiko, prosedur pengendalian, pemantauan 

pengendalian, dan sistem informasi.

3.5.2. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran pemerintah 

daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kompleksitas daerah, dan belanja modal.

1. Ukuran Pemerintah Daerah (X1)

Ukuran pemerintah daerah adalah sebuah cara untuk menilai potensi yang 

dimiliki oleh suatu daerah. Dalam konteks organisasi pemerintahan daerah 
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tingkat II yaitu kabupaten atau kota, ukuran pemerintah dapat 

menggambarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Dalam 

penelitian ini ukuran pemerintah dapat digambarkan jumlah penduduk yang 

ada di daerah tersebut.

2. PAD (X2)

PAD adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan mengelola 

dan memanfaatkan potensi daerahnya. PAD dapat diukur dari besarnya nilai 

nominal realisasi penerimaan PAD yang diperoleh suatu kabupaten/kota. 

3. Kompleksitas Daerah (X3)

Kompleksitas suatu daerah adalah sebuah tingkatan deferensiasi yang ada 

pada pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam 

rangka pencapaian tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat. Semakin 

kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area 

kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern dijalankan. 

Kompleksitas suatu daerah dalam penelitian ini diukur dengan jumlah 

kecamatan. Jumlah kecamatan diandaikan sebagai cabang dari pemerintah 

daerah tingkat II. Semakin banyak jumlah kecamatan yang ada di suatu 

daerah, maka dalam hal mengimplementasikan pengendalian intern akan 

semakin sulit. Kesulitan ini biasanya terjadi dalam hal penyatuan laporan 

keuangan dari berbagai kecamatan yang ada di daerah tersebut.

4. Belanja Modal (X4)

Belanja modal adalah pengeluaran negara yang digunakan dalam rangka 

pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu satuan 
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kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja 

modal dalam penelitian ini diukur dengan realisasi belanja modal yang 

dikeluarkan kabupaten/kota pada tahun 2012. Semakin banyak anggaran 

belanja modal dari suatu daerah maka kemungkinan terjadinya kecurangan 

atau korupsi akan semakin besar. Jadi implementasi dari pengendalian intern 

akan lebih sulit diterapkan pada daerah yang memiliki anggaran belanja 

modal yang tinggi. 

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder, 

mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: laporan keuangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota yang diaudit BPK, laporan hasil pemeriksaan BPK atas 

pemerintah daerah, PAD, jumlah penduduk, dan jumlah kecamatan dari daerah 

yang dijadikan obyek penelitian.

3.7. Metode Analisis Data

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dari data 

yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini juga menggunakan analisis kelas 

interval dengan tujuan untuk mengetahui kategori dalam setiap angka yang 

dihasilkan dari hasil analisis statistik deskriptif. Penggolongan kelas interval 

setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:
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1. Kelemahan Pengendalian Intern

Setelah diperoleh data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK terhadap 

pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2012. Jumlah kasus kelemahan 

pengendalian intern di wilayah Indonesia Tengah yang paling sedikit ada 2 

kasus dan jumlah kasus terbanyak ada 24 kasus. Kelas interval akan dibagi 

menjadi 4 kelas yaitu sedikit, sedang, banyak, dan sangat banyak. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuat tabel kelas interval sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kelas Interval Kelemahan Pengendalian Intern

Interval Kriteria
2 – 7 Sedikit
8 – 13 Sedang
14 – 19 Banyak
20 – 25 Sangat Banyak

2. Ukuran Pemerintah Daerah

Setelah diperoleh data jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota  dari 

Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2013. Jumlah penduduk di wilayah 

Indonesia Tengah yang paling sedikit ada 53.657 jiwa dan jumlah penduduk 

terbanyak ada 1.123.488 jiwa. Kelas interval akan dibagi menjadi 4 kelas 

yaitu kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dibuat tabel kelas interval sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kelas Interval Ukuran Pemerintah Daerah

Interval (dalam jiwa penduduk) Kriteria
53.657 - 321.114 Kecil

321.115 – 588.572 Sedang
588.573 - 856.030 Besar

856.031 - 1.123.488 Sangat Besar
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3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setelah diperoleh data jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing 

kabupaten/kota  dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

tahun 2012. Jumlah PAD kabupaten/kota di wilayah Indonesia Tengah yang 

paling kecil Rp 4,9 Milyar dan jumlah PAD terbesar Rp 147,2 Milyar. Kelas 

interval akan dibagi menjadi 4 kelas yaitu kecil, sedang, besar, dan sangat 

besar. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuat tabel kelas interval sebagai 

berikut:

Tabel 3.3 Kelas Interval Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Interval (dalam juta rupiah) Kriteria
4.884 - 40.440 Kecil
40.441 - 76.037 Sedang
76.038 - 111.634 Besar
111.635 - 147.231 Sangat Besar

4. Kompleksitas Daerah

Setelah diperoleh data kompleksitas (jumlah kecamtan) masing-masing 

kabupaten/kota  dari Badan Pusat Statistik Provinsi tahun 2013. Jumlah 

kompleksitas (jumlah kecamatan) kabupaten/kota di wilayah Indonesia 

Tengah yang paling sedikit ada 4 dan jumlah kompleksitas (jumlah 

kecamatan) terbanyak ada 33. Kelas interval akan dibagi menjadi 4 kelas 

yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dibuat tabel kelas interval sebagai berikut:
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Tabel 3.4 Kelas Interval Kompleksitas Daerah

Interval (jumlah kecamatan) Kriteria
4 – 11 Rendah
12 – 19 Sedang
20 – 27 Tinggi
28 – 35 Sangat Tinggi

5. Belanja Modal

Setelah diperoleh data jumlah belanja modal masing-masing kabupaten/kota  

dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2012. Jumlah 

belanja modal kabupaten/kota di wilayah Indonesia Tengah yang paling kecil

Rp 58,2 Milyar dan jumlah belanja modal terbesar Rp 267,5 Milyar. Kelas 

interval akan dibagi menjadi 4 kelas yaitu kecil, sedang, besar, dan sangat 

besar. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuat tabel kelas interval sebagai 

berikut:

Tabel 3.5 Kelas Interval Belanja Modal

Interval (dalam juta rupiah) Kriteria
58.249 - 110.553 Kecil
110.554 - 162.858 Sedang
162.859 - 215.163 Besar
215.164 - 267.468 Sangat Besar

3.7.2. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan analisis grafik dan uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pada uji normalitas dengan 
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menggunakan analisis grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram dari residualnya. Jika  data menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan 

mengikuti  arah  garis  diagonal atau  grafik  histogramnya  menunjukkan  pola  

distribusi  normal,  maka  model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika  data 

menyebar  jauh  dari  diagonalnya  dan  atau  tidak mengikuti  arah  garis  

diagonal  atau grafik histogram  tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Cara  pengambilan  keputusan  pada  uji  statistik  non-parametrik  

Kolmogorov-Smirnov (K-S) : 

1. Jika  nilai Asymp.Sig.  (2-tailed)  <  0,05  artinya  data  residual  tidak  

berdistribusi normal. 

2. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) > 0,05 artinya data residual berdistribusi 

normal. 

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara untuk 

medeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat 

dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 

atau sama dengan nilai VIF > 10. 
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3.7.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi  

terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  

yang  lain. Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  tidak  terjadi  

heterokedastisitas.  Pengujian heterokedastisitas  dilakukan  dengan menggunakan  

grafik  scatterplot. Dasar  analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan, 

sebagai berikut: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti  titik–titik yang ada membentuk pola  tertentu 

yang  teratur  (bergelombang,  melebar  kemudian  menyempit),  maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika  tidak ada pola yang  jelas, serta  titik–titik menyebar di atas dan di

bawah  angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.7.4. Analisis Regresi

3.7.4.1 Uji Statistik t

Menurut Ghozali (2013), tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh variabel penjelasan (independen) secara individual dalam

menjelaskan variasi variabel dependen. Membandingkan antara p value dengan 

tingkat signifikansi 0,05, maka dapat ditentukan apakah H0 ditolak atau diterima 

(Ho diterima apabila p value > 0,05, H0 ditolak apabila p value  < 0,05).  

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

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

maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen.
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2. 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.

3.7.4.2 Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2013), uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menentukan 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:

1. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikansi (Sig ≤ 0,05), 

maka Ha tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel 

independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

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

maka Ha ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7.4.3 Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 
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semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali 

2013). 

Tetapi karena R2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka penelitian 

ini menggunakan adjusted R2 nilai adjusted R2 berkisar antara nol dan satu. Jika 

semakin mendekati satu maka makin baik kemampuan model tersebut dalam 

menjelaskan variabel dependen.

3.7.4.4 Model Regresi

Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk 

mendefinisikan hubungan matematis antara variabel dependen (Y) dengan satu 

atau beberapa variabel independen (X). Hubungan matematis digunakan sebagai 

suatu model regresi yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai 

(Y) berdasarkan nilai (X) tertentu. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui  

variabel independen yang benar-benar signifikan mempengaruhi variabel 

dependen, dan dengan variabel yang signifikan dapat digunakan untuk 

memprediksi nilai variabel dependen dalam suatu penelitian (Hair 1995 dalam

Puspitasari 2013).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda, yaitu dengan melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, 

kompleksitas daerah, dan belanja modal terhadap pengendalian intern pemerintah 

daerah. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Y=  α + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3 + β4 X4 + e

Keterangan:

Y = Kelemahan pengendalian intern

α = Konstanta

β1- β4 = Koefisien regresi

X1 = Ukuran Pemerintah Daerah

X2 = Pendapatan asli Daerah (PAD)

X3 = Kompleksitas Daerah

X4 = Belanja Modal

e = Tingkat kesalahan



97

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara simultan variabel ukuran, PAD, kompleksitas, dan belanja modal tidak 

berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

2. Secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel ukuran terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah.

3. Secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel PAD terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah.

4. Secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel kompleksitas terhadap 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

5. Secara parsial tidak terdapat pengaruh variabel belanja modal terhadap 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran dalam 

penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah diharapkan memperbaiki prosedur pengendalian yang ada 

di daerahnya dan meningkatkan pemantauan pengendalian untuk mencegah 

terjadinya kasus kecurangan, dikarenakan kedua komponen ini menjadi faktor 
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penyebab terbesar kasus kecurangan akibat kelemahan pengendalian intern 

yang ada di daerah.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan cakupan jumlah sampel dan 

periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga hasil yang diperoleh akan 

memberikan gambaran kondisi yang sesungguhnya.

3. Penelitian selanjutnya apabila menggunakan PAD dan belanja modal, 

diharapkan menggunakan banyaknya pos-pos penyusun PAD maupun belanja 

modal sebagai pengukurnya agar diperoleh data yang lebih menggambarkan 

kondisi yang sesungguhnya.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai faktor 

yang dapat mempengaruhi keberadaan pengendalian intern pemerintah 

daerah, seperti jumlah aset, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 

pertumbuhan, dan tingkat pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat 

(DAU).

5. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data primer, seperti 

kuesioner maupun interview ke kantor pemerintah atau institusi pemerintah 

lain untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai keberadaan 

pengendalian intern pemerintah daerah.
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Lampiran 1

DATA TAHUN 2012

No. Kabupaten/Kota Kasus 
SPI Ukuran PAD Kompleksitas Belanja

Modal

1 Bangli 9
       

216.804 
     
40.751 4

     
82.341 

2 Karang Asem 7
       

457.204 
   
144.020 8

   
171.631 

3 Klungkung 4
       

190.867 
     
48.562 4

     
81.223 

4 Bima 11
       

447.286 
     
43.395 18

   
119.735 

5 Dompu 5
       

223.678 
     
26.297 8

   
109.556 

6 Lombok Barat 10
       

613.161 
     
94.444 10

   
151.605 

7 Lombok Tengah 7
       

875.271 
     
78.445 12

   
171.795 

8 Lombok Timur 11
   

1.123.488 
     
88.008 20

   
185.134 

9 Sumbawa 4
       

423.029 
     
61.264 24

   
156.436 

10 Sumbawa Barat 6
       

118.608 
     
34.687 8

   
144.125 

11 Kota Bima 9
       

146.307 
     
14.166 5

     
80.445 

12 Kota Mataram 16
       

413.210 
     
95.877 6

   
135.379 

13 Alor 13
       

196.179 
     
22.348 17

     
99.058 

14 Belu 8
       

370.770 
     
47.086 24

   
140.834 

15 Ende 9
       

267.262 
     
32.785 21

     
99.138 

16 Flores Timur 7
       

241.053 
     
29.108 19

     
94.881 

17 Kupang 12
       

321.384 
     
40.540 24

   
123.908 

18 Lembata 8
       

124.912 
     
21.284 9

     
79.352 

19 Manggarai 14
       

307.140 
     
38.170 11

   
157.598 
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20 Manggarai Barat 11
       

236.604 
     
25.752 10

   
124.076 

21 Manggarai Timur 10
       

263.786 
     
15.267 9

   
225.227 

22 Nagekeo 9
       

135.419 
     
16.761 7

   
124.603 

23 Rote Ndao 6
       

125.035 
     
16.067 10

     
67.585 

24 Sabu Raijua 6
         

75.048 
        
9.317 8

   
135.007 

25 Sikka 6
       

309.074 
     
44.856 21

     
80.029 

26 Sumba Barat 7
       

116.621 
     
20.845 6

   
109.572 

27 Sumba Barat Daya 5
       

302.241 
     
17.746 11

     
91.836 

28 Sumba Tengah 8
         

65.606 
     
13.180 5

   
124.100 

29 Sumba Timur 8
       

238.241 
     
40.194 22

   
100.827 

30
Timor Tengah 
Selatan 10

       
453.386 

     
30.546 32

   
105.762 

31 Timor Tengah Utara 13
       

238.426 
     
17.686 24

   
111.754 

32 Kota Kupang 9
       

362.104 
     
66.068 8

     
58.249 

33 Balangan 10
       

117.248 
     
26.154 8

   
239.569 

34 Banjar 10
       

527.997 
   
147.229 19

   
232.653 

35 Barito Kuala 8
       

286.075 
     
23.235 17

   
198.390 

36 Hulu Sungai Selatan 7
       

219.211 
     
45.107 11

   
206.281 

37 Hulu Sungai Tengah 9
       

251.063 
     
39.015 11

   
119.580 

38 Hulu Sungai Utara 10
       

216.319 
     
33.114 10

   
160.866 

39 Kotabaru 7
       

303.459 
     
54.408 21

   
179.987 

40 Tabalong 11
       

228.051 
     
49.074 12

   
243.073 

41 Tanah Bumbu 14
       

295.358 
     
66.536 10

   
267.466 

42 Tanah Laut 9
       

308.818 
     
78.979 11

   
164.555 
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43 Tapin 6
       

174.156 
     
30.847 12

   
219.456 

44 Kota Banjar Baru 7
       

214.287 
     
62.061 5

   
126.859 

45 Kota Banjarmasin 9
       

648.029 
   
138.086 5

   
161.247 

46 Bulungan 4
       

121.323 
     
76.643 10

   
233.720 

47 Bolmong 6
       

220.093 
     
16.277 15

     
94.707 

48 Bolmongtim 13
         

65.511 
        
9.304 5

   
105.098 

49 Bolmongut 10
         

71.530 
        
6.610 6

     
91.678 

50 Minahasa Selatan 24
       

196.901 
     
10.620 17

   
107.544 

51 Minahasa Tenggara 21
       

101.761 
        
4.844 12

   
124.643 

52 Minahasa Utara 6
       

193.906 
     
25.281 10

   
114.654 

53 Kep. Sangihe 12
       

128.732 
     
27.988 15

   
100.191 

54 Kota Bitung 12
       

193.966 
     
38.435 8

   
129.166 

55 Kota Kotamobagu 19
       

108.794 
   
111.882 4

     
87.533 

56 Kota Tomohon 10
         

93.867 
     
11.242 5

     
73.951 

57 Banggai 2
       

334.561 
     
51.508 23

   
164.321 

58 Buol 9
       

137.479 
     
16.352 11

     
96.150 

59 Donggala 2
       

284.113 
     
36.197 16

   
152.181 

60 Morowali 6
       

214.091 
     
30.528 18

   
173.763 

61 Parigi Moutong 9
       

428.359 
     
28.919 22

   
158.396 

62 Poso 4
       

226.389 
     
26.224 19

   
145.920 

63 Sigi 4
       

220.061 
     
11.582 15

   
127.794 

64 Tojo Una-Una 2
       

141.906 
     
26.766 9

   
179.521 

65 Toli-Toli 3
       

217.543 
     
19.317 10

   
100.169 
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66 Kota Palu 5
       

347.856 
   
109.601 8

   
121.775 

67 Bantaeng 11
       

179.505 
     
21.991 8

     
76.193 

68 Barru 8
       

168.034 
     
29.598 7

   
107.619 

69 Bone 11
       

728.737 
     
52.348 27

   
194.151 

70 Bulukumba 7
       

400.990 
     
25.173 10

   
100.510 

71 Enrekang 11
       

193.683 
     
17.921 12

     
92.860 

72 Gowa 20
       

670.465 
     
78.700 18

   
146.109 

73 Jeneponto 8
       

348.138 
     
14.894 15

     
97.159 

74 Luwu 13
       

338.609 
     
29.322 22

   
109.453 

75 Luwu Timur 7
       

250.608 
     
98.100 11

   
228.946 

76 Luwu Utara 5
       

292.765 
     
37.855 12

   
122.968 

77 Maros 9
       

325.401 
     
60.364 14

   
131.299 

78 Pangkep 6
       

311.604 
     
73.049 13

   
160.017 

79 Pinrang 9
       

357.095 
     
29.605 12

   
141.710 

80 Selayar 15
       

124.553 
     
17.230 11

     
85.078 

81 Sidrap 11
       

227.451 
     
36.159 11

     
80.113 

82 Takalar 16
       

275.034 
     
32.936 9

     
98.101 

83 Tanatoraja 10
       

224.523 
     
31.721 19

   
153.048 

84 Toraja Utara 11
       

220.304 
     
16.615 21

   
141.889 

85 Wajo 7
       

389.552 
     
55.172 14

   
215.353 

86 Kota Palopo 8
       

152.703 
     
36.214 9

     
97.877 

87 Kota Pare-Pare 17
       

132.048 
     
52.629 4

     
79.295 

88 Bombana 5
       

146.072 
     
22.710 22

   
115.275 
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89 Buton 8
       

261.119 
     
20.533 21

   
146.219 

90 Buton Utara 7
         

56.631 
     
10.601 6

   
162.514 

91 Kolaka 5
       

218.164 
     
40.500 20

   
175.627 

92 Kolaka Utara 7
       

126.845 
     
16.387 15

   
140.880 

93 Konawe Selatan 5
       

275.234 
     
18.035 22

   
150.424 

94 Konawe Utara 9
         

53.657 
     
30.437 10

   
147.719 

95 Muna 7
       

276.817 
     
19.383 33

   
164.484 

96 Kota Kendari 19
       

304.862 
     
70.858 10

   
111.199 

97 Boalemo 3
       

136.269 
     
23.638 7

     
93.605 

98 Bone Bolango 6
       

147.692 
     
15.950 18

     
88.616 

99 Gorontalo Utara 9
       

108.079 
        
9.358 11

   
114.475 

100 Pohuwato 7
       

135.338 
     
18.912 13

     
88.348 

101 Kota Gorontalo 7
       

188.761 
     
84.349 9

     
64.056 

102 Mamuju 9
       

368.527 
     
31.214 18

   
166.995 

103 Mamuju Utara 11
       

145.600 
     
11.783 12

   
104.572 

104 Polewali Mandar 10
       

409.848 
     
25.935 18

   
124.358 
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Lampiran 2

DATA PENGELOMPOKAN TEMUAN KASUS SPI

TAHUN 2012

No. Kabupaten/Kota

Komponen Pengendalian Intern

Total 
Kasus

Li
ng

ku
ng

an
Pe

ng
en

da
lia

n

Pe
ng

en
da

lia
n

Ri
si

ko

Pr
os

ed
ur

Pe
ng

en
da

lia
n

Pe
m

an
ta

ua
n

Pe
ng

en
da

lia
n

Si
st

em
In

fo
rm

as
i

1 Bangli 0 2 7 0 0 9
2 Karang Asem 0 0 6 1 0 7
3 Klungkung 0 1 1 2 0 4
4 Bima 1 1 5 4 0 11
5 Dompu 0 1 3 0 1 5
6 Lombok Barat 0 3 5 2 0 10
7 Lombok Tengah 1 0 5 1 0 7
8 Lombok Timur 0 1 7 3 0 11
9 Sumbawa 0 2 2 0 0 4

10 Sumbawa Barat 0 0 6 0 0 6
11 Kota Bima 0 2 4 2 1 9
12 Kota Mataram 1 3 9 3 0 16
13 Alor 1 2 7 1 2 13
14 Belu 0 0 6 0 2 8
15 Ende 1 0 5 2 1 9
16 Flores Timur 0 2 3 2 0 7
17 Kupang 0 1 7 1 3 12
18 Lembata 0 0 7 0 1 8
19 Manggarai 0 3 7 4 0 14
20 Manggarai Barat 0 1 7 1 2 11
21 Manggarai Timur 1 1 6 1 1 10
22 Nagekeo 0 1 6 1 1 9
23 Rote Ndao 1 0 3 0 2 6
24 Sabu Raijua 0 2 3 1 0 6
25 Sikka 1 0 3 1 1 6
26 Sumba Barat 0 1 4 1 1 7
27 Sumba Barat Daya 0 2 2 0 1 5
28 Sumba Tengah 1 1 3 1 2 8
29 Sumba Timur 1 0 6 0 1 8
30 Timor Tengah Selatan 1 1 3 4 1 10
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31 Timor Tengah Utara 1 1 8 2 1 13
32 Kota Kupang 1 2 5 1 0 9
33 Balangan 1 2 6 1 0 10
34 Banjar 0 2 7 1 0 10
35 Barito Kuala 0 1 7 0 0 8
36 Hulu Sungai Selatan 1 1 5 0 0 7
37 Hulu Sungai Tengah 0 1 8 0 0 9
38 Hulu Sungai Utara 1 2 4 3 0 10
39 Kotabaru 0 1 5 1 0 7
40 Tabalong 0 0 8 3 0 11
41 Tanah Bumbu 1 1 9 2 1 14
42 Tanah Laut 0 3 3 3 0 9
43 Tapin 1 0 4 1 0 6
44 Kota Banjar Baru 1 1 2 2 1 7
45 Kota Banjarmasin 0 2 6 1 0 9
46 Bulungan 0 2 0 2 0 4
47 Bolmong 0 0 3 3 0 6
48 Bolmongtim 0 4 6 1 2 13
49 Bolmongut 2 2 2 3 1 10
50 Minahasa Selatan 1 1 11 11 0 24
51 Minahasa Tenggara 0 9 11 1 0 21
52 Minahasa Utara 0 3 2 1 0 6
53 Kep. Sangihe 1 1 7 3 0 12
54 Kota Bitung 0 3 6 2 1 12
55 Kota Kotamobagu 0 2 8 9 0 19
56 Kota Tomohon 0 3 7 0 0 10
57 Banggai 0 0 1 1 0 2
58 Buol 1 2 5 1 0 9
59 Donggala 0 0 1 1 0 2
60 Morowali 1 2 2 1 0 6
61 Parigi Moutong 1 4 3 1 0 9
62 Poso 0 0 0 4 0 4
63 Sigi 0 0 3 1 0 4
64 Tojo Una-Una 0 0 2 0 0 2
65 Toli-Toli 0 0 2 1 0 3
66 Kota Palu 1 2 2 0 0 5
67 Bantaeng 0 0 6 5 0 11
68 Barru 1 0 2 4 1 8
69 Bone 0 1 8 2 0 11
70 Bulukumba 0 1 5 1 0 7
71 Enrekang 1 2 4 4 0 11
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72 Gowa 1 2 8 9 0 20
73 Jeneponto 0 1 6 1 0 8
74 Luwu 0 1 9 3 0 13
75 Luwu Timur 0 4 3 0 0 7
76 Luwu Utara 0 1 2 2 0 5
77 Maros 0 1 4 4 0 9
78 Pangkep 0 1 4 1 0 6
79 Pinrang 0 1 6 2 0 9
80 Selayar 0 0 5 10 0 15
81 Sidrap 1 3 2 5 0 11
82 Takalar 0 1 6 9 0 16
83 Tanatoraja 0 1 3 6 0 10
84 Toraja Utara 0 3 3 5 0 11
85 Wajo 0 1 2 4 0 7
86 Kota Palopo 0 0 3 4 1 8
87 Kota Pare-Pare 1 0 9 6 1 17
88 Bombana 0 1 4 0 0 5
89 Buton 0 1 3 4 0 8
90 Buton Utara 0 1 0 6 0 7
91 Kolaka 0 0 4 1 0 5
92 Kolaka Utara 0 2 4 1 0 7
93 Konawe Selatan 0 2 2 1 0 5
94 Konawe Utara 0 1 5 3 0 9
95 Muna 0 2 4 1 0 7
96 Kota Kendari 0 3 6 10 0 19
97 Boalemo 0 1 2 0 0 3
98 Bone Bolango 0 1 3 2 0 6
99 Gorontalo Utara 0 2 5 2 0 9

100 Pohuwato 0 1 3 3 0 7
101 Kota Gorontalo 0 1 2 4 0 7
102 Mamuju 0 2 7 0 0 9
103 Mamuju Utara 0 0 6 4 1 11
104 Polewali Mandar 0 1 6 3 0 10

TOTAL 32 141 485 239 35 932
PRESENTASE 3% 15% 52% 26% 4% 100%
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Lampiran 3. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

SPI 104 2 24 8,96 4,055

Ukuran 104 53657 1123488 264512,83 168858,825

PAD 104 4844 147229 39842,94 30003,021

Kompleksitas 104 4 33 13,26 6,393

BModal 104 58249 267466 133315,12 45225,722

Valid N (listwise) 104



Lampiran 4. Uji Asumsi KlasikLampiran 4. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data
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Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig. Collinearity 

Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 3,305 ,344 9,611 ,000

Ukuran ,001 ,001 ,174 1,162 ,248 ,435 2,301

PAD -,001 ,001 -,086 -,607 ,545 ,485 2,062

Kompleksitas -,103 ,093 -,136 -1,109 ,270 ,648 1,543

BModal -1,868E-006 ,000 -,128 -1,180 ,241 ,828 1,208

a. Dependent Variable: SPI

Uji Heterokedastisitas
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Lampiran 5. Uji Regresi Berganda

Uji Parsial t

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 3,305 ,344 9,611 ,000

Ukuran ,001 ,001 ,174 1,162 ,248

PAD -,001 ,001 -,086 -,607 ,545

Kompleksitas -,103 ,093 -,136 -1,109 ,270

BModal -1,868E-006 ,000 -,128 -1,180 ,241

a. Dependent Variable: SPI

Uji Simultan F

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 1,565 4 ,391 ,895 ,470b

Residual 43,277 99 ,437

Total 44,842 103

a. Dependent Variable: SPI

b. Predictors: (Constant), BModal, Kompleksitas, PAD, Ukuran
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Lampiran 6. Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R 

Square

Std. Error of the 

Estimate

1 ,187a ,035 -,004 ,66117

a. Predictors: (Constant), BModal, Kompleksitas, PAD, Ukuran

b. Dependent Variable: SPI


