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SARI 

Putri, Novi Kumala. 2015. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah, Ukuran, dan Kompleksitas Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern 

Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Wilayah 

Indonesia Bagian Barat Tahun 2012)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi. Univeritas Negeri Semarang. Pembimbing Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran, Kompleksitas dan 

Kelemahan Pengendalian Intern. 

 

Sistem otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat telah 

memberikan tanggung jawab kepada daerah. Hal ini berkaitan dengan 

diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang 

merupakan regulasi baru untuk melaksanakan otonomi daerah di Indonesia. 

Banyaknya pemerintah daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, 

membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan 

sehingga diperlukannya sistem pengandalian intern. Permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: adakah pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, ukuran dan 

kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 

Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota wilayah 

Indonesia bagian barat. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 

76 sampel dari laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2012 dan data dari BPS 

tahun 2012. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertumbuhan 

ekonomi, PAD, ukuran, kompleksitas dan kelemahan pengendalian intern. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dan pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pengujian asumsi klasik lalu dilakukan 

pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 21. 

Hasil penelitian diperoleh melalui uji t yang menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi, PAD dan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap 

kelemahan pengendalian intern, sedangkan ukuran berpengaruh secara signifikan. 

Pengujian simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen dan dependen. Hasil uji koefisien determinasi secara simultan sebesar 

11,6% kelemahan pengendalian intern dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, 

PAD, ukuran dan kompleksitas sisanya 88,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

diluar penelitian ini.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

ukuran pemerintah daerah maka dapat mengurangi kelemahan pengendalian 

intern. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus selalu meningkatkan pengawasan 

terhadap sumber daya yang dimiliki dengan memberikan kegiatan pelatihan. 

Pelatihan pada setiap pegawai bertujuan untuk meningkatkan mutu sistem 

pengendalian intern dan mewujudkan tujuan otonomi daerah. 
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ABSTRACT 

 

Putri, Novi Kumala. 2015. The Influence of Economic Growth, PAD, Size and 

Complexity of the Internal Control Weaknesses in Local Goverment (Empirical 

Study on the District/ City Region Western Indonesia in 2012). Final Project. 

Accounting Departement. Economics Faculty. Semarang State University. 

Adviser Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 

 

Keywords: Economic Growth, PAD, Size, Complexity dan Internal Control 

Weaknesses 

 

The system of regional autonomy granted by the central government has 

given responsibility to the region. This relates to the issuance of Law No. 32 of 

2004 on Local Government which is a new regulation to implement regional 

autonomy in Indonesia. The number of local governments in Indonesia with 

greater autonomy, making good supervision is necessary to prevent fraud so that 

the need for internal pengandalian system. The problem in this study is: is there 

any influence of economic growth, PAD, size and complexity of the internal 

control weaknesses of local government. 

The population in this study is the District / City western part of Indonesia. 

This study used purposive sampling with 76 samples of reports the results of 

BPK-RI in 2012 and data from BPS in 2012. Variables that were examined in this 

study are: economic growth, PAD, size, complexity and internal control 

weaknesses. Source of data used is secondary data, and data collection is done by 

using the method of documentation. Analyzer used in this research is multiple 

linear regression. The data have been collected and analyzed by the classical 

assumption test the hypothesis testing by means of SPSS 21. 

The results were obtained through t test showed that the economic growth, 

PAD and complexity does not affect the internal control weaknesses, whereas the 

effect size significantly. Simultaneous testing showed significant relationship 

between independent and dependent variables. The result of the simultaneous 

determination coefficient of 11.6% of internal control weaknesses are influenced 

by economic growth, revenue, size and complexity of the remaining 88.4% is 

influenced by other factors outside of this research. 

Based on the results of this study concluded that very large the size of the 

local government can reduce the internal control weaknesses. Therefore, local 

governments must increase to oversight the resources by providing training 

activities. Training for every employee to improve the quality of internal control 

systems and realize the goal of regional autonomy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di Indonesia. 

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

daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat 

terpusat atau sentralisasi mulai mengalami desentralisasi (Martani dan Zaelani, 

2011). Desentralisasi atau otonomi daerah yang memiliki pengertian pelimpahan 

wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah atau ke pihak 

swasta dalam bentuk privatisasi (Putro, 2013). Hal ini ditandai dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan 

daerah yang sekarang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 yang bersangkutan adanya perubahan setiap kebijakan dalam sistem 

pemerintahan daerah.  

Sistem otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat telah 

memberikan tanggung jawab kepada daerah. Setiap daerah harus mampu 

mempertanggung jawabkan segala pengelolaan keuangan daerah yang mampu 

memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparansi, 

partisipatif dan bertanggung jawab. Otonomi daerah menjadi hal yang sangat 

penting di era reformasi ini, dengan adanya otonomi daerah akan tercipta harapan 

baru bagi jalannya pemerintahan di setiap daerah. Otonomi daerah diharapkan 

mampu membuka jalan bagi setiap daerah untuk lebih kreatif dalam
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mengeksplorasi sumber-sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia (Sholikhah, 2014). Tujuan yang ingin dicapai dengan 

adanya desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui pelayanan publik 

yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan 

masyarakat lokal. Pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk 

mengelola keuangan daerah secara mandiri, bukan hanya pada aspek keuangan 

saja namun juga mampu menggali potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. 

Banyaknya pemerintah daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin 

besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi 

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

pemerintahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya 

pengendalian intern. Berdasarkan KPMG Fraud Survey 2006 ditemukan bahwa 

lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya 

kecurangan yaitu sebesar 33% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Faktor 

kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang telah ada sebesar 

24%. Dari dua faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan 

pengendalian intern sangat penting (Martani dan Zaelani, 2011). Untuk 

menciptakan pengendalian intern yang baik, pemerintah harus menetapkan 

tanggung jawab secara jelas dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk 

tugas yang diberikan padanya. Apabila perumusan tanggung jawab tidak jelas dan 

terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung 

jawab atas kesalahan tersebut (Riandari, 2013). Hal ini juga didukung dengan 

Pasal 47 PP No. 60 Tahun 2008 bahwa Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan 
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bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing (Syafrudin, 2012). 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan 

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi 

sistem pengendalian intern dengan kerangka Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commissions (COSO). Unsur-unsur Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi lingkungan pengendalian, 

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta 

pemantauan pengendalian intern (Riandari, 2013). 

Isu tentang sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) tersebut 

mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap 

pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (scope) 

pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (watch) juga 

mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka 

peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan 

anggaran (APBN/APBD) (Nurillah, 2014). 
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Pada penelitian Coe dan Curtis (1991) dalam Martani dan Zaelani (2011) 

menemukan dari total 127 kasus kelemahan pengendalian intern di Carolina Utara 

AS sebagian besar (42%) terjadi di lembaga pemerintah. Menurut Abbot et al., 

dalam Wilopo (2006) pengendalian intern yang efektif mengurangi 

kecenderungan kecurangan dalam organisasi. Hal ini senada dengan survey 

KPMG tahun 2006 dimana sebagian besar kecurangan (33%) terdeteksi karena 

adanya pengendalian intern. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pengendalian 

intern memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi, termasuk 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mampu menjalankan pengendalian 

intern yang baik agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai dalam 

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

Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus 

didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai. 

Kasus akibat lemahnya pengendalian intern masih banyak terjadi baik itu di 

instansi pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan Indonesia sebagaimana 

terlihat pada tabel ikhtisar hasil pemeriksaan BPK dibawah ini: 

Tabel 1.1 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) 

Tahun 2012 

Semester 
Perusahaan/ 

Instansi 

Objek 

Pemeriksaan 

Jumlah 

Kasus 
Keterangan 

I/2012 BUMN 14 Objek 

Pemeriksaan 

Kinerja 
702 

Kasus 

ketidakpatuhan 

terhadap undang-

undang  

80 

Kasus 

ketidakhematan, 

ketidakefisienan, dan 

ketidakefektifan  

104 Kasus kelemahan SPI 
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(Sistem Pengendalian 

Internal)  

11 

Kasus 

ketidakpatuhan yang 

mengakibatkan 

indikasi kerugian, 

potensi kerugian, 

kekurangan 

penerimaan  

 

Lingkungan 

Pemerintah 

Pusat, daerah, 

dan BUMN, 

BUMD, serta 

lembaga lain 

yang 

mengelola 

keuangan 

Negara 

Pemeriksaan 

atas Laporan 

Keuangan  

 

5.036 

Kasus kelemahan 

SPI, yang terdiri atas 

tiga kelompok 

temuan, yakni 

kelemahan sistem 

pengendalian 

akuntansi dan 

pelaporan, kelemahan 

sistem pengendalian 

pelaksanaan 

anggaran pendapatan 

dan belanja, serta 

kelemahan struktur 

pengendalian 

internal.  

6.904 

Kasus 

ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan 

perundang-undangan  

3.543 

Kasus 

ketidakpatuhan yang 

mengakibatkan 

kerugian, potensi 

kerugian, dan 

kekurangan 

penerimaan  

3.361 

Kasus penyimpangan 

administrasi, 

ketidakhematan dan 

ketidakefektifan  

II/2012 Lingkungan 

Pemerintah 

Pusat, daerah, 

dan BUMN, 

BUMD, serta 

lembaga lain 

Pemeriksaan 

Kinerja, 

PDTT, dan 

Pemeriksaan 

Laporan 

Keuangan 

3.990 

Kasus merupakan 

temuan yang 

berdampak financial 

yaitu temuan 

ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan 
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yang 

mengelola 

keuangan 

Negara 

perundang-undangan 

yang mengakibatkan 

kerugian, potensi 

kerugian, kekurangan 

penerimaan  

4.815 
Kasus merupakan 

kelemahan SPI  

1.901 
Kasus penyimpangan 

administrasi  

2.241 

Kasus 

ketidakhematan, 

ketidakefisienan, dan 

ketidakefektifan  

Sumber: BPK RI (2012) 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan Pemeriksaan Kinerja 

dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester I tahun 2012 dan 

menemukan bahwa terdapat 702 kasus ketidakpatuhan terhadap undang-undang 

senilai Rp5,26 triliun. 80 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan 

ketidakefektifan senilai Rp125,43 triliun. Sebanyak 104 kasus kelemahan SPI 

(Sistem Pengendalian Internal) dan 11 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan 

indikasi kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan senilai Rp86,47 

miliar. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan semester I tahun 2012 

menunjukan adanya 5.036 kasus kelemahan SPI, yang terdiri atas tiga kelompok 

temuan, yakni kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 

kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 

serta kelemahan struktur pengendalian internal. 6.904 kasus ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp7 triliun yang diantaranya 

sebanyak 3.543 kasus senilai Rp5,21 triliun merupakan kasus ketidakpatuhan 

yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. 
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Sedangkan sebanyak 3.361 kasus senilai Rp1,79 triliun merupakan kasus 

penyimpangan administrasi, ketidakhematan dan ketidakefektifan. 

Semester II tahun 2012 mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus senilai 

Rp9,27 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.990 kasus merupakan temuan 

yang berdampak financial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan 

penerimaan senilai Rp5,83 triliun. Adapun sebanyak 4.815 kasus merupakan 

kelemahan SPI, sebanyak 1.901 kasus penyimpangan administrasi, dan sebanyak 

2.241 kasus ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai 

Rp3,88 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI 

dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.  

Pengendalian intern dibuat untuk semua tindakan pada sebuah organisasi 

guna memberikan keamanan terhadap aset dari pemborosan, kecurangan dan 

ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat 

kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, undang-undang di bidang 

keuangan negara membawa implikasi tentang perlunya sistem pengelolaan 

keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai 

pengendalian internal yang memadai. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah 

tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana 

perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen 

atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu mewujudkan good governance 

(Puspitasari, 2013). Perwujudan good governance merupakan upaya pemulihan 

ekonomi nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, 
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nasional maupun internasional terhadap pemerintah Indonesia, mengharuskan 

pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan adanya 

pengendalian intern (Sembiring dalam Puspitasari 2013). 

Sistem pengendalian internal pemerintah belum seluruhnya diperbaiki, 

kerjasama seluruh pihak pemerintah, wakil rakyat dan lembaga masyarakat untuk 

memperbaiki sistem dalam pengelolaan keuangan negara. Banyak ditemukan 

dalam organisasi sektor publik yang pengelolaan keuangannya belum memperkuat 

pengendalian intern yang ditandai dengan makin banyak terjadi penyelewengan 

dana anggaran demi kepentingan pribadi (Suprayogi, 2010 dalam Simanungkalit, 

2013). Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi meningkatnya kelemahan 

pengendalian intern diantaranya melalui Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) dan pembentukan Forum Bersama Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (Forbes APIP). Melalui cara itu menuntut pemerintah daerah 

agar bisa berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan amanah yang telah diberikan 

(BPKP, 2013). 

Ada beberapa penelitian yang menganalisis mengenai faktor-faktor yang 

menjadi penentu kelemahan pengendalian intern. Ge dan McVay (2005) 

menemukan bahwa kelemahan pengendalian internal berhubungan positif dengan 

kompleksitas usaha yang diukur dengan adanya transaksi mata uang asing, 

berhubungan negatif dengan ukuran perusahaan yang diukur dengan kapitalisasi 

pasar, dan berhubungan dengan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan 

Return on Asset. Puspitasari (2013) telah meneliti hubungan tingkat pertumbuhan 
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ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kompleksitas pemerintah daerah 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Martani dan Zaelani 

(2011) meneliti mengenai pengaruh ukuran, pertumbuhan dan kompleksitas 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah. Nirmala (2012) telah 

meneliti tentang pengaruh profitabilitas, ukuran, pertumbuhan dan kompleksitas 

transaksi terhadap kelemahan pengendalian internal. Kristanto (2009) meneliti 

tentang pengaruh ukuran pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja 

modal sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal. Sedangkan Hartono 

(2014) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan, size, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah 

daerah. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern 

adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dari sebuah 

organisasi menyebabkan banyak terjadi perubahan. Berbagai perubahan tersebut 

menuntut penyesuaian dari pengendalian intern. Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011) menemukan bahwa 

pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah memiliki hubungan positif dengan 

kelemahan sistem pengendalian intern. Hartono (2014) menemukan bahwa 

pertumbuhan memiliki hubungan negatif dengan kelemahan pengendalian intern. 

Sedangkan Puspitasari (2013) tidak menemukan tingkat pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya tidak konsisten maka cukup menarik untuk 

dilakukan penelitian kembali. 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penentu terjadinya kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. Fakta ini dibuktikan oleh penelitian 

Martani dan Zaelani (2011) menemukan bahwa PAD memiliki hubungan positif 

dengan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Kristanto (2009) 

menemukan bahwa PAD memiliki hubungan negatif dengan kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. Sedangkan Puspitasari (2013) dan 

Hartono (2014) tidak menemukan adanya hubungan antara PAD dengan 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Setelah dicermati hasil 

penelitian terdahulu yang tidak konsisten, sehingga menarik untuk dilakukan 

penelitian kembali. 

Ukuran sebuah entitas dapat mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. 

Hal tersebut didasari dengan penelitian yang dilakukan oleh Doyle et al., (2007) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif terhadap 

kelemahan pengendalian internal perusahaan. Kristanto (2009) menemukan  

bahwa ukuran pemerintahan memiliki pengaruh positif terhadap kelemahan 

pengendalian internal. Martani dan Zaelani (2011) dan Hartono (2014) 

menemukan bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian 

intern. Sedangkan Nirmala (2012) tidak menemukan pengaruh ukuran terhadap 

kelemahan pengendalian intern. Adanya ketidak konsistenan pada hasil penelitian 

sebelumnya maka akan dilakukan penelitian kembali. 

Penelitian ini menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran pemerintah 

daerah. Alasan penggunaan total aset sebagai proksi dari ukuran pemerintah 

daerah atas dasar penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Martani dan 
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Zaelani, 2011) yang mengemukakan bahwa kelemahan pengendalian intern pada 

sebuah organisasi dipengaruhi oleh ukuran organisasi tersebut. Hal ini berkaitan 

dengan sumber daya yang dimiliki dalam mengimplementasikan sistem 

pengendalian intern. Organisasi besar memiliki prosedur pelaporan keuangan 

yang baku dan memiliki cukup sumber daya manusia untuk pembagian tanggung 

jawab sehingga lebih teratur. Organisasi yang besar juga memiliki sumber daya 

ekonomi yang lebih banyak untuk melakukan implementasi sistem pengendalian 

intern seperti melakukan training dan konsultasi sistem pengendalian intern. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin besar total aset suatu organisasi tersebut maka 

masalah pengendalian intern akan semakin kecil. 

Kompleksitas juga dapat mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. Ge 

dan Mc Vay (2005) menemukan bahwa perusahaan dengan kompleksitas 

transaksi memiliki kelemahan pengendalian intern tinggi. Puspitasari (2013) 

menemukan adanya pengaruh antara kompleksitas pemerintah daerah (jumlah 

SKPD) terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Hartono 

(2014) menemukan bahwa adanya hubungan antara kompleksitas pemerintah 

daerah (jumlah kecamatan) dengan kelemahan pengendalian intern pemerintah 

daerah. Sedangkan Martani dan Zaelani (2011) tidak menemukan hubungan 

antara kompleksitas pemerintah daerah (jumlah kecamatan) dengan kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. Perbedaan proksi pada penelitian 

sebelumnya serta hasil yang tidak konsisten menjadi menarik untuk dilakukan 

penelitian. 
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Pada penelitian ini kompleksitas pemerintah daerah akan diproksikan 

dengan jumlah SKPD. Penggunaan jumlah SKPD sebagai proksi dari 

kompleksitas pemerintah daerah atas dasar penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Puspitasari (2013). Banyaknya jumlah SKPD pada pemerintah daerah akan 

memiliki banyak diversifikasi sehingga akan menyebabkan semakin kompleksnya 

pengendalian intern yang dilakukan, seperti kesulitan implementasi sistem 

pengendalian intern di lingkungan SKPD yang berbeda.  

Penelitian ini akan berfokus pada pemerintah daerah yang berada di wilayah 

indonesia bagian barat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang sangat 

kompleks sehinngga sangat sulit dalam implementasi sistem pengendalian intern. 

Disamping itu, kondisi sistem pengendalian intern pada masing-masing 

pemerintah daerah masih tergolong lemah dan tidak efektif. Pernyataan tersebut 

disebabkan oleh mutu pegawai tidak sesuai dengan tanggungjawabnya, kurangnya 

pengawasan baik dari atasan maupun badan yang bertugas mengawasi kinerja 

pegawai pemerintah derah. Selain itu, dengan adanya peraturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah pusat dirasa sulit untuk diterapkan pada beberapa pemerintah 

daerah dan kurangnya fasilitas pengamanan aset daerah (Rimba, 2009). 

Permasalahan terkait kelemahan pengendalian intern juga dapat disebabkan oleh 

pelaksanaan pengawasan penagihan atas kewajiban pajak penghasilan migas yang 

tidak optimal, inkonsistensi penggunaan tarif pajak dan perhitungan bagi hasil 

migas (BPK RI, 2012). 

Berdasarkan dari latar belakang, perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan 

berbagai permasalahan yang terkait pengendalian intern yang mana telah 
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disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian 

sebagai berikut:“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, 

Ukuran dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah 

Daerah”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah? 

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah? 

3. Apakah ukuran berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah? 

4. Apakah kompleksitas 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 pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompleksitas terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini adapun manfaat yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi sebagai berikut: 

1. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana 

tentang kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

literaturakuntansi sektor publik terutama pada masalah kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah yang selanjutnya dapat dijadikan 

acuan guna penelitian lain. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 

terhadap peningkatan pengendalian intern di lingkup pemerintah daerah 

serta mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah guna 

meningkatkan kemajuan daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) merupakan basis yang mendasari praktik 

bisnis organisasi yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang 

dengan pihak yang menerima wewenang.  

Teori keagenan (agency theory) merupakan hubungan agensi yang muncul 

ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Halim 

dan Abdullah (2006) agency theory terdapat dua pihak yang melakukan 

kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang 

disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent. 

Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal 

dan agent. 

Agency theory akan relevan dalam memahami hubungan principal dan 

agent ketika program yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan agent sulit 

untuk diukur keberhasilannya (Eisenhardt, 1989). 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 
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dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan principal (Tricker 1984 dalam 

Puspitasari 2013).  

Agency problem muncul ketika principal mendelegasikan kewenangan 

pengambilan keputusan kepada agent (Zimmerman 1977 dalam Syafitri dan 

Setyaningrum 2012). Hubungan keagenanini menimbulkan permasalahan, yaitu 

adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang 

lebih banyak daripada pihak lainnya. Sedangkan pada penelitian Fama dan Jensen 

(1983) 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 (Puspitasari, 

2013). 

Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik yang menyatakan 

bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan 

prinsipal-agen. Teori keagenan telah dipraktikkan, termasuk daerah di Indonesia 

apalagi sejak otonomi dan desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah 

pada tahun 1999. Sejak otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasar UU Nomor 

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, peluang penelitian dengan 

menggunakan perspektif keagenan (agency theory) terbuka lebar (Aji, 2011). 

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi 

masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan 
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mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya 

untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Hal ini 

dikarenakan, Indonesia sebagai negara kesatuan yang mana pemerintah daerah 

bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada 

pemerintah pusat (Fadzil dan Nyoto, 2011 dalam Martani dan Hilmi, 2012). 

Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry 

antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap 

informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya information asymmetry 

inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. 

Selain itu, pemerintah dapat juga melakukan kebijakan yang hanya mementingkan 

pemerintah yang nantinya akan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan 

rakyat. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan 

pengendalian internalnya atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances 

agar dapat mengurangi information asymmetry (Lane, 2000 dalam Puspitasari, 

2013). 

Berdasar 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 informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang 

terhadap pemerintah daerah yang itu artinya information asymmetry yang terjadi 

dapat berkurang. Kemungkinan untuk melakukan korupsi menjadi lebih kecil 

dikarenakan semakin berkurangnya information asymmetry (Puspitasari, 2013). 
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2.2 Pengendalian Intern 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern  

Menurut IAI (2011) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu 

proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas 

yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 

golongan tujuan berikut ini: a) keandalan pelaporan keuangan, b) efektivitas dan 

efisiensi operasi, dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

Pengendalian internal menurut laporan COSO (Comitte of Sponsoring 

Treadway Organization Comission) 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 berikut, yaitu keandalan pelaporan keuangan, 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan 

efisiensi operasi perusahaan. 

Laporan COSO (Comitte of Sponsoring Treadway Organization Comission) 

juga menyatakan bahwa konsep fundamental dari pengendalian internal 

dinyatakan dalam definisi berikut: 

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang berarti alat untuk 

mencapai suatu akhir, bukan pada akhir itu sendiri. Pengendalian internal 

terdiri atas serangkaian tindakan yang tergabung dan terintegrasi dengan 

infrastruktur perusahaan. 

2. Pengendalian internal dilaksanakan oleh individu. Pengendalian internal 

bukan hanya suatu kebijakan dan formulir-formulir, tetapi individu pada 
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berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan 

personil lainnya. 

3. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan keyakinan yang 

memadai, bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan 

direksi suatu perusahaan karena keterbatasan yang melekat dalam semua 

sistem pengendalian internal dan keperluan untuk mempertimbangkan biaya 

dan manfaat relatif dari pengadaan pengendalian. 

4. Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori yang 

saling berkaitan dari pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi perusahaan. 

Menurut Tunggal (1995) dalam Nirmala (2012), pengendalian internal 

meliputi organisasi dan semua metode serta ketentuan-ketentuan yang 

terkoordinasi dalam suatu perusahaan untuk mengamankan kekayaan, memelihara 

ketelitian dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, dan 

meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah 

ditetapkan. Jadi pengendalian internal meliputi pengendalian akuntansi dan 

pengendalian administrasi. 

Pengendalian akuntansi adalah pengendalian meliputi pengamanan terhadap 

kekayaan perusahaan sehingga diperlukannya catatan akuntansi. Pengendalian 

akuntansi pada umumnya meliputi persetujuan, pemisahan antara fungsi 

operasional penyimpangan dan pencatatan, serta pengawasan fisik atau kekayaan. 

Sedangkan, pengendalian administrasi adalah pengendalian meliputi peningkatan 

efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan. 

Pengendalian administrasi pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan 
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catatan akuntansi, misalnya analisis statistik, studi waktu dan gerak, program 

pelatihan karyawan, dan pengendalian mutu (Nirmala, 2012). 

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu sistem pengendalian internal 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan. Yang 

mana tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi. Ada empat tujuan organisasi yang ingin dicapai dengan dibangunnya 

SPIP yaitu melalui: a) kegiatan yang efektif dan efisien, b) keandalan pelaporan 

keuangan, c) pengamanan aset negara, dan d) ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan.  

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya SPIP ialah kegiatan yang efektif 

dan efisien merupakan kegiatan instansi pemerintah telah ditangani sesuai dengan 

rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai berjalan 

efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset 

untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu 

menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan 

baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Keandalan laporan keuangan memiliki tujuan yang didasarkan pada 

pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk 

pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus tepat sesuai dengan 

kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, 
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dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan 

yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat 

mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi. 

Pengamanan aset negara adalah aset negara diperoleh dengan 

membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan 

pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. 

Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat 

karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi 

pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset 

tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan 

merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara 

lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses 

penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan 

sebagainya.  

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dilihat pada setiap 

kegiatan dan transaksi yang merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap 

transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, 

prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap 

aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa 

kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Setiap 

kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap 

transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, 

prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap 
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aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa 

kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat 

tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-

pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah untuk mencapai satu tujuan. 

Berdasar pengertian pengendalian intern diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian intern adalah sebuah proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur 

yang dibuat oleh pemegang kepentingan dan nantinya akan dilaksanakan oleh 

entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-

tujuan. Penerapan pengendalian intern dalam kegiatan operasi suatu entitas 

diharapkan mampu mengurangi penyelewengan serta tindakan-tindakan yang 

dapat merugikan entitas tersebut.  

 

2.2.2 Pemahaman Atas Pengendalian Intern 

Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) berguna untuk 

mengidentifikasi prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang 

mempunyai resiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan 

laporan keuangan. Penilaian atas SPI dilakukan oleh pihak yang mempunyai 

wewenang sebagai pengawas (inspektorat atau BPKP) atau auditor (BPK) 

Puspitasari (2013). 

Sudjono dan Hoesada (2009) dalam Kawedar (2010) menyatakan bahwa 

untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI perlu dilakukan: 

1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah 

termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern tersebut 
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dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui audit, 

review, evaluasi, pemantau, dan kegiatan pengawasan lainnya.  

2. Pembinaan penyelenggaraan SPI pemerintah. Berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan, organisasi yang diberi kewenangan dalam pembinaan 

SPI adalah Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP). Pembinaan dapat 

dilakukan dalam bentuk: penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, 

sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, 

dan peningkatan kompetensi auditor APIP.  

Permendagri nomor 04 tahun 2008 memberikan pedoman tentang tata cara 

penilaian SPI atas review laporan keuangan pemerintah. Tata cara tersebut dapat 

dilakukan dengan proses sebagai berikut: a) memahami sistem dan prosedur 

pengelolaan keuangan daerah, b) melakukan observasi dan atau wawancara 

dengan pihak yang terkait, c) melakukan analisis atas resiko yang telah 

diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji, 

dan d) melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah 

kesimpulan tentang arah pelaksanaan pengujian SPI. 

 

2.2.3 Kelemahan Pengendalian Intern 

Menurut Warren (2003), kelemahan pengendalian intern dapat dilihat dari 

tingkat kesesuaian pengendalian intern terhadap standar audit yang telah 

ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Badan Pengawas 

Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi 

dan mengaudit lembaga pemerintah memiliki tugas untuk mengawasi jalannya 
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sistem pengendalian intern dalam organisasi pemerintah. Hasil audit yang 

dilakukan oleh BPK dapat dijadikan indikator untuk menilai sejauh mana 

pengendalian intern pemda telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh audit BPK dapat 

menentukan tingkat audit intern. Kelemahan pengendalian intern dinilai BPK 

melalui tiga aspek, yaitu: a) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan 

pelaporan, b) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD kelemahan 

struktur pengendalian intern dan c) kelemahan stuktur pengendalian intern. 

Menurut Standar Audit No. 02, masalah pengendalian internal dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu kelemahan material, kekurangan yang signifikan, dan 

kekurangan pengendalian. Kelemahan material adalah kekurangan yang 

signifikan, atau kombinasi dari kekurangan yang signifikan, yang menghasilkan 

kemungkinan salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat 

dicegah atau dideteksi. Kekurangan signifikan adalah kekurangan pengendalian, 

atau kombinasi dari kekurangan pengendalian, yang mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk memulai, otorisasi, catatan, proses, atau laporan data keuangan 

eksternal yang andal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti 

adanya lebih dari satu kemungkinan salah saji laporan keuangan tahunan atau 

interim perusahaan yang tidak akan dicegah atau dideteksi. Kekurangan 

pengendalian terjadi ketika desain atau operasional pengendalian tidak 

memungkinkan untuk dilakukan manajemen atau karyawan, dalam kegiatan 

normal melakukan fungsi-fungsi yang ditugaskan untuk mencegah atau 

mendeteksi salah saji secara tepat waktu. 
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2.3 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian 

suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama 

periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan 

pembangunan ekonomi (Sularno, 2013). Menurut Sukirno (1996), pertumbuhan 

ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah 

kenaikan tersebut cukup besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan 

penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. 

Guna melihat laju pertumbuhan suatu negara dan perkembangan tingkat 

kesejahteraan masyarakat, pertambahan pendapatan penting diperhatikan. 

Pertumbuhan yang cepat dari sebuah entitas usaha mungkin menimbulkan 

masalah pengendalian internal yang besar di dalamnya dan mungkin dibutuhkan 

waktu untuk membangun prosedur yang baru (Sari, 2008). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang ingin 

dicapai pemerintah daerah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dapat 

mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur dan 

menjalankan kegiatan ekonominya dengan baik. Meningkatnya tingkat aktivitas 

ekonomi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi diduga akan meningkatkan 

jumlah kecurangan di pemerintah daerah (Hartono, 2014). Adapun aspek penting 

dalam pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (Putro, 

2013). 

PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui 

perkembangan perekonomian yang terjadi disuatu daerah (Putro, 2013). PDRB 
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juga merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan 

ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung 

PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar 

harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan 

pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi 

yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada 

(Saggaf, 1999 dalam Puspitasari, 2013). 

Ada dua metode untuk menghitung PDRB yaitu metode langsung dan tak 

langsung. Metode langsung adalah metode perhitungan dengan menggunakan data 

yang bersumber dari data dasar masing-masing daerah. Metode langsung tersebut 

dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam pendekatan yaitu: a) 

pendekatan produksi, b) pendekatan pendapatan dan c) pendekatan pengeluaran. 

Sedangkan metode tak langsung adalah alternatif terakhir yang dapat digunakan 

untuk menghitung PDRB. Biasanya digunakan untuk mengalokasikan PDRB 

suatu wilayah ke tingkat wilayah yang lebih kecil (Hartono, 2014). 

 

2.4 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam 

pembiayaan daerah. Semakin besar PAD yang dimiliki suatu daerah maka 

semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk mencapai tujuan otonomi 

daerah. Tujuan yang dicapai yakni dalam hal peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan 

demokrasi keadilan dan pemerataan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD 
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merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD dapat 

berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

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. PAD yaitu 

pendapatan dari suatu daerah dimana pengelolaaannya diurus sendiri oleh rumah 

tangga/ pemerintah daerah itu sendiri. Jenis penerimaan ini terdiri dari: pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang diakukan oleh 

orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah (Putro, 2013). 

Menurut Mardiasmo (2006), pengertian retribusi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. Menurut Yani (2008) dalam Puspitasari (2013), 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 
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sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan ini mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas 

penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan 

daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil 

pengelolaan daerah yang dipisahkan (Yani, 2008) dalam Puspitasari, 2013). 

 

2.5 Ukuran 

Ukuran mencerminkan besar kecilnya perusahaan, untuk menentukan besar 

kecilnya perusahaan bisa dilihat dari berapa banyak lapangan usaha yang 

dijalankan. Perusahaan yang mempunyai ukuran besar cenderung lebih mudah 

memperoleh pinjaman dibandingkan perusahaan yang kecil (Pradana, 2014). 

Ukuran suatu entitas merupakan skala dimana entitas tersebut dapat 

dikelompokan berdasar besar kecilnya dengan beberapa cara tolok ukur. Menurut 

Ferry dan Jones dalam Hartono (2014), tolok ukur yang bisa dijadikan dasar 

ukuran untuk menunjukkan besar kecilnya perusahaan antara lain: total penjualan, 

rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Perusahaan dengan ukuran yang lebih 

besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari 

berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan 

lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih 

besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, 
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perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, 

karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak 

(Nirmala, 2012). 

Entitas yang memiliki ukuran besar memberikan harapan kepada publik 

untuk memberikan kontribusi dan pelayanan yang tinggi. Entitas besar baik di 

sektor swasta maupun sektor publik akan mendapat sorotan lebih dari semua 

pihak yang berkepentingan dengan entitas tersebut (Surepno, 2013). Pemerintah 

daerah dengan ukuran besar sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan 

yang optimal kepada publik. Harapan serta tuntutan terhadap pemerintah daerah 

akan memacu kinerja pemerintah daerah lebih baik. 

Ukuran entitas atau organisasi dalam hal pemerintah daerah dapat juga 

diukur dengan total aset. Dalam penelitian Martani dan Zaelani (2011) 

menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran, Petrovits, Shakespeare, dan 

Shih (2010) menemukan bahwa masalah pengendalian intern meningkat untuk 

organisasi nirlaba yang lebih kecil ukuran total asetnya. Organisasi yang besar 

juga memiliki sumber daya ekonomi yang lebih banyak untuk melakukan 

implementasi sistem pengendalian intern seperti melakukan training dan 

konsultasi sistem pengendalian intern. 

 

2.6 Kompleksitas  

Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan 

memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian intern 

dijalankan. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi salah satu 
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ukuran kompleksitas pemerintahan daerah dalam penelitian ini. Jumlah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menjadi pertimbangan dalam melihat 

tingkat kebutuhan pelayanan umum di suatu daerah.  

Organisasi akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam 

mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap divisi 

yang berbeda. Kesulitan akan muncul ketika akan memulai konsolidasi laporan 

keuangan dari berbagai divisi atau cabang organisasi. Kompleksitas didasarkan 

pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas atau pekerjaan. Persepsi ini 

menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas/ pekerjaan sulit bagi seseorang, 

namun mungkin juga mudah bagi orang lain. Kompleksitas muncul dari 

ambiguitas dan struktur yang lemah, baik dalam tugas utama maupun tugas lain 

(Restu dan Indriantoro 2000 dalam Puspitasari 2013).  

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

tugas dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu: kompleksitas komponen dan 

kompleksitas koordinatif. Kompleksitas komponen yaitu mengacu pada jumlah 

informasi yang harus diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk 

menyelesaikan sebuah pekerjaan. Suatu pekerjaan dianggap semakin rumit jika 

informasi yang harus diproses dan tahap-tahap yang dilakukan semakin banyak. 

Kompleksitas koordinatif yaitu mengacu pada jumlah koordinasi (hubungan 

antara satu bagian pekerjaan dengan bagian lain) yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan sebuah pekerjaan. Suatu pekerjaan dianggap semakin rumit ketika 

pekerjaan tersebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan lainnya atau pekerjaan 
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yang dilaksanakan tersebut terkait dengan pekerjaan yang sebelum dan 

sesudahnya. 

2.7 Kerangka Berfikir 

2.7.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kelemahan Pengendalian 

Intern 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam 

jangka panjang, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut cukup besar atau 

lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan dalam 

struktur ekonomi berlaku atau tidak. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan salah 

satu indikator atas keberhasilan pembangunan daerah. Laju pertumbuhan 

dijadikan ukuran kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan, dengan 

demikian semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula 

kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak 

terjadi perubahan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai 

perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki. 

Dengan naiknya aktivitas bisnis yang besar, perusahaan cenderung memiliki 

pengendalian intern yang kurang baik. Hal ini tidak jauh berbeda dalam 

pemerintah daerah yang memiliki jumlah pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu 

akan menaikan tingkat aktivitas ekonomi dalam pemerintah daerah tersebut. 

Organisasi nirlaba yang sedang tumbuh memiliki masalah kelemahan 

pengendalian intern yang lebih banyak (Petrovits, Shakespeare dan Shih, 2010). 

Hal tersebut yang dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 
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semakin tinggi berpotensi menyebabkan tingginya kelemahan pengendalian 

intern. 

Dalam pemerintah daerah pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besar 

kecilnya angka PDRB. PDRB yang tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan 

ekonomi daerah berjalan dengan baik, dengan begitu nilai pemasukan terhadap 

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

akan mempengaruhi pengawasan yang dijalankan oleh pemerintah, ini 

menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah lebih kompleks. Hal 

ini dikarenakan pemerintah daerah harus melakukan tindakan pengawasan secara 

luas. Meningkatnya aktivitas ekonomi juga dapat mengakibatkan angka 

kecurangan yang terjadi menjadi tinggi. Dapat ditarik kesimpulan dengan semakin 

besar PDRB dalam pemerintah daerah maka memerlukan adanya pengawasan 

internal yang lebih baik untuk mengantisipasi adanya kecurangan dan 

penyelewengan.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Doyle, Ge dan Mc Vay (2007) 

menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki hubungan positif dengan 

kelemahan pengendalian intern. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan di 

Indonesia oleh Martani dan Zaelani (2011) menemukan bahwa pertumbuhan 

daerah berhubungan positif terhadap kelemahan pengendalian intern. Penelitian 

Hartono (2014) menemukan bahwa pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap 

kelemahan pengendalian intern. Sedangkan Puspitasari (2013) tidak menemukan 

adanya pengaruh antara pertumbuhan dengan kelemahan pengendalian intern. 

Adanya pertumbuhan yang cepat dalam organisasi akan mempengaruhi adanya 
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perubahan yang memerlukan adanya penyesuaian. Berbagai perubahan tersebut 

menuntut penyesuaian dari pengendalian intern yang dimiliki. Berdasarkan 

penjelasan dan hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh positif terhadap 

kelemahan pengendalian intern. 

 

2.7.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kelemahan Pengendalian 

Intern 

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha  

pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang  

bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang 

terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan 

lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah biasanya diperoleh 

dalam jumlah yang tidak terlalu besar untuk setiap kali transaksi, tetapi frekuensi 

transaksi tersebut sangat tinggi. 

Semakin banyak jumlah sumber pendapatan yang terdapat pada 

Pendapatan Asli Daerah, justru akan membuat masalah pada pengendalian intern 

(Petrovits, Shakespeare dan Shih, 2010). Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli 

Daerah dapat menjadi sebuah ladang terjadinya tindak kecurangan dan 

penyelewengan pada pos-pos rawan. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah 

pendapatan yang tinggi dan banyaknya pos-pos rawan akan sulit melakukan 

pengawasan terhadap pendapatan yang diterima. Perlunya pengawasan terhadap 

pos-pos rawan tersebut dapat dicegah dengan adanya implementasi sistem 
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pengendalian intern baik dari pihak dalam maupun luar organisasi agar 

meminimalisir tindak kecurangan yang terjadi. Kecurangan yang terjadi dalam hal 

pengunaan pendapatan daerah dapat berupa penggunaan uang daerah yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjurus pada tindak korupsi 

atau penggelapan.   

Penelitian yang dilakukan Petrovits, Shakespeare dan Shih (2010) 

mengemukakan bahwa kompleksitas organisasi dapat diukur melalui jumlah 

sumber pendapatan. Penelitian Martani dan Zaelani (2011) yang meneliti 

pengaruh PAD mempunyai hasil adanya pengaruh positif antara PAD dengan 

kelemahan pengendalian intern. Puspitasari (2013) dan Hartono (2014) tidak 

menemukan adanya pengaruh PAD terhadap kelemahan pengendalian intern. 

Berdasarkan penjelasan penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar pendapatan asli daerah akan berpengaruh positif terhadap 

kelemahan pengendalian intern.  

 

2.7.3 Hubungan Ukuran dengan Kelemahan Pengendalian Intern 

Ukuran sebuah entitas merupakan tingkat aktivitas yang ada di dalam 

entitas tersebut. Apabila perusahaan yang memiliki aktivitas bisnis yang lebih 

besar tentu perusahaan tersebut memiliki jumlah ukuran yang besar. Perusahaan 

yang lebih besar memiliki akses yang besar pula untuk mendapat sumber 

pendanaan dari berbagai sumber, yang mana sumber pendanaan tersebut 

cenderung memiliki kelebihan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan 
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pengendalian intern. Ukuran perusahaan biasanya diukur dengan jumlah aset, total 

penjualan dan rata-rata penjualan. 

Pemerintah daerah selaku organisasi pemerintah yang termasuk dalam 

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

mampu menggambarkan ukuran pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang 

memiliki jumlah aset yang banyak berarti mampu mendukung kegiatan ekonomi 

daerahnya. Banyaknya aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan 

menyadarkan pihak manajemen pemerintah terkait dengan peningkatan 

pengawasan terhadap aset. Pemerintah akan berusaha mengelola sumber daya 

yang dimiliki untuk mengawasi aset daerahnya, sehingga mampu menurunkan 

tingkat kecurangan yang terjadi. Dibutuhkan sebuah pengawasan intern yang baik 

terhadap aset agar dapat terjaga dengan baik.  

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ge dan Mc Vay (2005), Doyle, 

Ge dan Mc Vay (2007),  Martani dan Zaelani (2011) dan Hartono (2014) 

menemukan adanya hubungan yang negatif antara ukuran terhadap kelemahan 

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

bahwa masalah pengendalian intern meningkat untuk organisasi nirlaba yang 

lebih kecil ukuran total asetnya.  

Dalam penelitian ini ukuran pemerintah daerah diukur dengan total aset 

sebagai proksi ukuran pemerintah daerah. Penggunaan total aset sebagai proksi 

dari ukuran karena mampu menentukan kebijakan pemerintah daerah dalam 

mengalokasikan anggaran untuk kepentingan organisasi. Organisasi yang besar 

juga memiliki sumber daya ekonomi yang lebih banyak untuk melakukan 
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implementasi sistem pengendalian intern seperti melakukan training dan 

konsultasi sistem pengendalian intern. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah akan berpengaruh 

negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 

 

2.7.4 Hubungan Kompleksitas dengan Kelemahan Pengendalian Intern 

Kompleksitas pemerintah daerah merupakan tingkat diferensiasi yang ada 

di pemerintah daerah sehingga dapat menyebabkan konflik atau masalah dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Hal ini didasarkan pada persepsi yang berbeda di 

setiap individu tentang kesulitan menerima suatu tugas atau pekerjaan yang telah 

diamanahkan. Selain itu, kompleksitas juga dapat disebabkan oleh struktur 

organisasi yang lemah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya urusan yang menjadi 

prioritas pemerintah daerah untuk menerapkan pengendalian intern pada setiap 

pemerintah daerah.  

Kompleksitas pemerintahan daerah dapat dilihat dari lingkup dalam 

maupun luar organisasi. Semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan 

kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian 

intern dijalankan. Organisasi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam 

mengimplementasikan pengendalian intern secara konsisten untuk setiap bagian 

yang berbeda. Kompleksnya jumlah segmen atau cabang organisasi pemerintah 

daerah mengandung resiko kelemahan yang lebih besar dan membutuhkan 

pengendalian intern yang lebih canggih dan baik. 
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Penelitian Doyle, Ge dan Mc Vay (2007) menemukan hubungan positif 

antara jumlah segmen usaha atau cabang organisasi dengan kelemahan 

pengendalian intern. Puspitasari (2013) dan Hartono (2014) menemukan adanya 

pengaruh kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern. Sedangkan 

Martani dan Zaelani (2011) tidak menemukan adanya pengaruh antara 

kompleksitas dengan kelemahan pengendalian intern. 

Penelitian ini menerapkan segmen usaha atau cabang organisasi dalam 

suatu perusahaan menjadi jumlah SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang 

dimiliki pemerintah daerah. Karena diduga banyak masalah yang timbul dari 

banyaknya jumlah SKPD seperti terdapap kesulitan implementasi sistem 

pengendalian intern pada lingkungan SKPD yang berbeda, masalah pengawasan 

dari pemerintah daerah dan masalah mengenai pelaporan keuangan. Dari hasil 

penelitian Doyle, Ge dan Mc Vay (2007) dapat disimpulkan bahwa semakin 

banyak jumlah segmen atau cabang usaha, jumlah SKPD maka jumlah kelemahan 

pengendalian intern akan semakin meningkat. 

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini mengungkapkan beberapa 

faktor yang diprediksi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

Pemerintah Daerah. Faktor-faktor tersebut adalah Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, Ukuran dan Kompleksitas. 

Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi  information asymmetry 

antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap 

informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya information asymmetry 

inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dalam pelaporan keuangan 
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Pemerintah Daerah. Tindak pencegahan atas hal penyelewengan adalah dengan 

pelaksanaan pengendalian intern Pemerintah Daerah yang baik. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat digambarkan 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.8 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan diatas, maka hipotesis 

penelitian yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 

H1:  Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. 

H2:  Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. 

Pendapatan Asli Daerah 
Kelemahan 

Pengendalian Intern 

Pertumbuhan Ekonomi 

Ukuran 

Kompleksitas  
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H3: Ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. 

H4: Kompleksitas berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian ini memiliki sifat yang induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang 

diperoleh berupa angka-angka (skor, nilai) atau pernyataan-pernyataan yang 

dinilai. Hasil yang akan diperoleh menggunakan analisis statistik. 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah 263 pemerintah daerah kabupaten/ kota 

di wilayah Indonesia bagian barat. Data akan diperoleh dari Laporan Hasil 

Pemeriksaan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 

2012. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive 

sampling dan jumlah data yang diperoleh sebanyak 76 pemerintah daerah 

kabupaten/ kota. Kriteria pengambilan sampel adalah Laporan Hasil Pemeriksaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Laporan Hasil Pemeriksaan yang memiliki data jumlah temuan/ kasus atas 

lemahnya pengendalian intern. 

2. Laporan Hasil Pemeriksaan yang memiliki jumlah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD). 
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3. Laporan Hasil Pemeriksaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian 

atau opini wajar dengan pengecualian. 

4. Data Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari website Badan Pusat 

Statistik (www.bps.go.id). 

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 

Kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah merupakan variabel 

dependen dalam penelitian ini. Kelemahan pengendalian intern adalah 

ketidakhadiran kendali yang cukup dan dapat meningkatkan resiko dari salah saji 

dalam laporan keuangan. Berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kelemahan pengendalian intern atas laporan 

keuangan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu: kelemahan sistem pengendalian 

akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan APBD dan 

kelemahan struktur pengendalian intern. Kelemahan pengendalian intern di 

pemerintah daerah dilihat dari temuan/ kasus yang terjadi. 

 

3.3.2 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah variabel independen dalam penelitian ini. 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang 

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan 

penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi yang terjadi atau tidak 

http://www.bps.go.id/
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(Arsyad, 2004 dalam Puspitasari 2013). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui 

dengan membandingkan PDRB dengan rumus:   

Pertumbuhan Ekonomi = 
               

       
        

 

Ket : PDRB t1 = PDRB tahun sekarang 

      PDRB t0 = PDRB tahun sebelumnya 

 

3.3.3 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari 

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan variabel independen pada penelitian ini. Pendapatan Asli Daerah pada 

penelitian ini diukur menggunakan jumlah PAD yang terdapat di Laporan 

Realisasi Anggara (LRA) pemerintah daerah. 

 

3.3.4 Ukuran 

Ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini adalah gambaran seberapa 

besar atau kecil skala dari pemerintah daerah tersebut. Ukuran pemerintah daerah 

dalam penelitian ini sebagai variabel independen. Ukuran pemerintah daerah 

diukur dengan total aset yang dimiliki oleh pemerintah tersebut. 
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3.3.5 Kompleksitas  

Kompleksitas pemerintah daerah adalah tingkatan diferensiasi yang ada di 

pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka 

pencapaian tujuan, kompleksitas merupakan variabel independen. Kompleksitas 

pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan jumlah SKPD. Banyaknya 

cabang dari entitas atau pemerintah daerah akan menyebabkan kesulitan dalam 

implementasi pengendalian intern pemerintah daerah. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder, mencatat dan mengolah data 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut adalah laporan hasil 

pemeriksaan dari BPK atas pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia 

bagian barat tahun 2012 yang telah diaudit. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum dan range (Ghozali, 2011). Mean digunakan untuk memperkirakan 

besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan 

untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan 

untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu 
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dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik dalam setiap variabel agar 

lebih mudah memahami pengukuran pada variabel yang diungkap 

(Kusumawardani, 2012). Oleh karena itu, untuk semakin memperjelas gambaran 

dari data yang diteliti, peneliti memutuskan untuk menambah tabel kategori 

setelah dilakukan analisis statistik deskriptif. 

Dalam menetapkan range/jenjang kategori variabel independen dan 

dependen, dikelompokkan menjadi tiga kategori. Penentuan kelas interval dalam 

kategori menurut Suryahadi dan Purwanto (2008) adalah sebagai berikut : 

1. Kelemahan Pengendalian Intern 

Setelah diperoleh data dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap 

pemerintah daerah tahun 2012. Jumlah kasus kelemahan pengendalian intern 

yang paling sedikit sebanyak tiga temuan dan jumlah kasus terbanyak 

sebanyak sembilan temuan. Kelas interval akan dibagi menjadi tiga kelas 

yaitu baik, cukup dan lemah. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuat kelas 

interval sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kelas Interval Kelemahan Pengendalian Intern 

 

 

 

 

Interval  Kategori 

3 – 5 Baik 

6 – 8  Cukup 

9 – 11  Lemah 
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2. Pertumbuhan Ekonomi 

Setelah diperoleh data PDRB dari Badan Pusat Statistik tahun 2011 dan 2012 

Perhitungan jumlah pertumbuhan ekonomi yang terendah ada 1,53 persen dan 

jumlah pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah 7,59 persen. Kelas interval 

akan dibagi menjadi tiga kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat dibuat kelas interval sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kelas Interval Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

 

3. Pendapatan Asli Daerah 

Setelah diperoleh data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laporan Hasil 

Pemeriksaan BPK terhadap pemerintah daerah tahun 2012. Jumlah PAD yang 

paling sedikit adalah Rp5.743.484.323,56 dan jumlah PAD terbanyak 

Rp631.519.353.723,00. Kelas interval akan dibagi menjadi tiga kelas yaitu 

tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuat kelas 

interval sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kelas Interval Pendapatan Asli Daerah 

 

Interval  Kategori 

1,53 – 3,55 Rendah 

3,56 – 5,58  Sedang 

        5,59 - 7,61    Tinggi 

Interval  Kategori 

5.743.484.323,56 - 214.335.440.790,04  Rendah 

214.335.440.790,05 – 422.927.397.256,53 Sedang 

422.927.397.256,54 – 631.519.353.723,02 Tinggi 
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4. Ukuran 

Setelah diperoleh data dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap 

pemerintah daerah tahun 2012. Jumlah ukuran yang paling sedikit adalah 

Rp488.493.500.041,68 dan jumlah ukuran terbanyak 

Rp7.844.199.200.745,95. Kelas interval akan dibagi menjadi tiga kelas yaitu 

kecil, sedang dan besar. Berdasarkan hasil tersebut dapat dibuat kelas interval 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kelas Interval Ukuran 

 

5. Kompleksitas 

Setelah diperoleh data dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap 

pemerintah daerah tahun 2012. Jumlah kompleksitas yang paling sedikit 

adalah 23 SKPD dan jumlah ukuran terbanyak 140 SKPD. Kelas interval 

akan dibagi menjadi tiga kelas yaitu banyak, sedang dan sedikit. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat dibuat kelas interval sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kelas Interval Kompleksitas 

 

 

 

Interval  Kategori 

488.493.500.041,68  – 2.940.395.400.276,44 Kecil 

2.940.395.400.276,45 – 5.392.297.300.511,20 Sedang 

5.392.297.300.511,21 – 7.844.199.200.745,97 Besar 

Interval Kategori 

23 – 62 Sedikit 

63 – 102 Sedang 

103 – 142 Banyak 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi berganda 

menggunakan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi: uji 

normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas yang secara rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.5.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011). 

Untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan metode 

yang handal dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

suatu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Uji lain yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov (K-

S), data dikatakan berdistribusi normal yaitu nilai K-S memiliki nilai probabilitas 

di atas α = 5% (Ghozali, 2011). 

 

3.5.2.2 Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 
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Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya yaitu Variance 

Inflation Factor (VIF). Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau 

tidaknya multikolinearitas yaitu dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Jika nilai VIF > 10 atau jika nilai tolerance < 0, 1 maka ada 

multikolinearitas dalam model regresi. 

2. Jika nilai VIF < 10 atau jika nilai tolerance > 0, 1 maka tidak ada 

multikolinearitas dalam model regresi. 

 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heterokedastisitas berarti penyebaran titik data 

populasi pada bidang regresi tidak konstan. Gejala ini ditimbulkan dari 

perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam model regresi. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut sebagai 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui korelasi variabel independen dengan nilai absolute residual. Uji 

heteroskedastisitas menggunakan  uji glejser dengan tingkat signifikansi α =  

5%. Jika hasilnya lebih besar dari t-signifikansi (α = 5%) maka tidak 

mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2011) 
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3.5.3 Analisis Regresi 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh 

dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 

2011). Ghozali (2011) menjelaskan untuk mengetahui kebenaran prediksi dari 

pengujian regresi yang dilakukan, maka dilakukan pencarian nilai koefisien 

determinasi, uji simultan dan uji parsial. 

 

3.5.3.1 Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2011) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

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

dibangdingkan dengan nilai t tabel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

signifikan level 0,05 (α=5%). Suatu hipotesis dapat ditolak atau diterima dengan 

melihat 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. 

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. 
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3.5.3.2 Uji Simultan (Statistik F) 

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang 

dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen.  

Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan 

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

dimana n adalah jumlah sampel, kriteria yang digunakan adalah : 

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

maka Ha diterima, hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel 

independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

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

maka Ha ditolak, hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel 

independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.5.3.3 Model Regresi 

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis pada regresi linier 

berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan pertumbuhan ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, ukuran dan kompleksitas terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah dengan melihat kekuatan hubungan antar 

kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, ukuran dan kompleksitas. Model regresi linier berganda 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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Y KPI = α+β1X1+β2X2-β3X3+β4X4+e 

Keterangan : 

YKPI = Kelemahan pengendalian intern 

α  = Konstanta 

β 1 – β 4 = Koefisien regresi 

X1 = Pertumbuhan daerah 

X2 = Pendapatan Asli Daerah 

X3 = Ukuran 

X4 = Kompleksitas  

E  = Error term, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian 

 

3.5.3.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

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

variabelin dependen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi ariabel 

dependen (Ghozali 2011). 

Kelemahan  mendasar  penggunaan  koefisien  determinasi  adalah   bisa 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat. Oleh karena itu, 

banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R² pada saat 
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mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R², nilai Adjusted R² 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 

model regresi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut ini: 

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah. 

2. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah.  

3. Ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka dapat 

mengurangi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.  

4. Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah. 

5. Pertumbuhan ekonomi, PAD, ukuran dan kompleksitas berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 

Keempat variabel tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah sebesar 11,6%, sedangkan 88,4% dijelaskan oleh variabel 

lain di luar penelitian ini. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka saran dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Pemerintah daerah dengan ukuran besar membuktikan bahwa telah mampu 

mengelola sumber daya dengan baik sehingga tingkat kecurangan dapat 

diminimalisir. Namun pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan 

terhadap sumber daya yang dimiliki. 

2. Penelitian berikutnya dapat menggunakan pengukuran yang berbeda pada 

kelemahan pengendalian intern dengan cara melihat lebih spesifik dari 

klasifikasi kelemahan pengendalian intern.  

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 

tahun yang terbaru sehingga akan menggambarkan kondisi sesungguhnya. 

Selain itu, untuk kriteria pengambilan sampel tidak perlu menggolongkan 

opini pada Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diberikan oleh BPK. 
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Lampiran 1 Rekap Data Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Ukuran, Kompleksitas dan KPI Tahun 2012 

 

NO 
NAMA 

PROVINSI 
KABUPATEN/KOTA 

PDRB 

(%) 
PAD (Rp) 

UKURAN (Total 

Aset dlm Rp) 

KOMPLEKSITAS 

(Jumlah SKPD) 

KPI 

(Temuan) 

1 Prov. Aceh Kabupaten Aceh Barat 4,99 24.727.256.869,07 3.314.875.845.202,74 40 7 

2 
 

Kabupaten Aceh Utara 1,53 61.832.710.342,35 4.082.483.093.560,84 66 5 

3 
 

Kabupaten Gayo Lues 4,42 14.218.424.575,73 910.480.785.636,09 101 5 

4 
 

Kota Banda Aceh 6,17 99.022.803.954,00 3.481.288.478.908,63 36 4 

5 
 

Kota Langsa 4,62 16.666.942.465,89 1.009.752.087.331,24 23 5 

6 
 

Kota Sabang 4,28 24.927.274.093,35 1.931.696.430.055,43 36 5 

7 
 

Kota Subulussalam 6,16 6.099.446.461,29 579.359.941.745,70 39 6 

8 
Prov. Sumatera 

Utara 
Kabupaten Asahan 5,56 37.894.587.647,36 1.657.137.846.372,00 60 6 

9 
 

Kabupaten Dairi 5,42 20.911.510.364,37 1.565.296.650.076,23 52 6 

10 
 

Kabupaten Humbang Hasundutan 6,00 17.901.926.972,32 1.207.679.958.696,11 106 6 

11 
 

Kabupaten Labuhanbatu 6,12 69.439.168.712,70 1.691.746.207.529,58 40 6 

12 
 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan 6,31 18.976.643.017,23 1.049.603.153.827,09 34 6 

13 
 

Kabupaten Langkat 5,66 129.242.580.780,08 2.560.852.328.073,79 58 4 

14 
 

Kabupaten Samosir 6,06 16.542.682.535,66 1.343.730.899.573,63 47 6 

15 
 

Kabupaten Serdang Bedagai 5,99 39.274.569.799,20 989.376.046.201,27 47 8 

16 
 

Kabupaten Simalungun 6,06 61.246.499.256,80 1.740.066.094.697,46 96 4 

17 
 

Kabupaten Tapanuli Selatan 5,27 56.160.143.106,59 1.530.288.961.801,43 47 6 

18 
 

Kota Pematangsiantar 5,69 49.915.366.002,98 2.227.194.224.460,97 43 8 

19 Prov. Sumatera Kabupaten Kepulauan Mentawai 5,17 34.639.147.838,00 1.257.643.336.122,51 37 5 
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Barat 

20 
 

Kabupaten Lima Puluh Kota 6,38 24.936.552.495,07 1.550.798.841.171,55 32 4 

21 
 

Kabupaten Padang Pariaman 6,03 31.287.086.222,00 1.550.798.841.171,55 29 7 

22 
 

Kabupaten Pasaman 6,13 33.037.265.533,05 1.934.053.288.385,35 42 3 

23 
 

Kabupaten Pasaman Barat 6,46 32.850.806.054,30 1.696.770.025.144,78 43 3 

24 
 

Kabupaten Sijunjung 6,13 33.176.079.388,00 1.518.677.470.972,92 33 4 

25 
 

Kabupaten Solok 6,25 26.679.471.522,19 1.415.839.638.402,09 140 3 

26 
 

Kota Padang 6,61 189.450.840.075,36 3.867.900.182.288,62 44 5 

27 
 

Kota Padang Panjang 6,26 32.420.607.300,28 773.390.831.111,52 29 4 

28 
 

Kota Pariaman 6,01 17.578.732.431,94 922.862.028.527,29 29 4 

29 
 

Kota Sawahlunto 6,00 34.887.767.757,46 825.323.898.551,59 27 4 

30 Prov. Jambi Kabupaten Muaro Jambi 7,59 36.387.016.128,09 1.827.943.234.329,70 50 4 

31 
Prov. Sumatera 

Selatan 
Kabupaten Lahat 6,05 70.937.920.402,18 2.312.087.231.984,05 48 5 

32 
 

Kabupaten Musi Banyuasin 4,01 96.732.351.086,79 7.844.199.200.745,95 52 3 

33 
 

Kabupaten Ogan Komering Ilir 6,57 54.618.205.118,00 2.909.299.450.293,00 60 5 

34 
 

Kota Lubuklinggau 6,49 38.255.546.692,28 1.494.897.239.914,65 39 6 

35 
 

Kota Prabumulih 5,64 40.674.603.066,67 1.887.725.476.079,25 35 8 

36 
 

Kabupaten Bengkulu Tengah 6,80 5.743.484.323,56 728.741.067.937,60 39 6 

37 
 

Kabupaten Kaur 5,45 7.781.828.801,72 878.447.997.050,39 43 7 

38 
 

Kabupaten Lebong 6,07 7.749.144.879,31 1.339.114.161.131,63 40 4 

39 
 

Kabupaten Muko-muko 6,60 9.217.503.958,91 1.181.138.497.616,14 44 4 

40 
 

Kabupaten Seluma 5,87 10.721.155.674,78 1.179.212.737.570,41 70 8 

41 
 

Kota Bengkulu 6,78 41.709.552.051,54 1.717.032.437.509,97 40 7 

42 Prov. Lampung Kabupaten Tanggamus 6,47 18.672.610.974,23 1.541.628.238.774,53 32 6 
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43 
 

Kabupaten Lampung Barat 6,65 25.278.217.607,12 1.957.103.124.658,17 57 6 

44 
 

Kabupaten Lampung Selatan 6,28 80.459.249.972,74 2.090.556.404.901,08 53 4 

45 
 

Kabupaten Lampung Tengah 6,38 101.060.354.429,19 2.461.895.279.808,50 63 6 

46 
 

Kabupaten Lampung Timur 5,30 49.362.536.451,27 2.122.569.582.947,63 62 7 

47 
 

Kabupaten Mesuji 6,92 8.269.164.538,94 488.493.500.041,68 37 6 

48 
 

Kabupaten Pesawaran 6,37 27.692.628.973,18 744.120.097.577,27 38 6 

49 
 

Kabupaten Way Kanan 5,65 10.148.122.569,52 2.037.224.506.238,77 44 5 

50 
Prov. Bangka 

Belitung 
Kabupaten Bangka Barat 5,92 30.402.629.649,92 1.521.830.781.891,66 33 7 

51 
 

Kabupaten Bangka Selatan 4,85 20.854.440.232,57 1.420.910.936.642,88 40 6 

52 
 

Kabupaten Belitung Timur 6,07 47.623.492.083,79 1.281.512.239.641,74 33 9 

53 Prov. Kep.Riau Kabupaten Bintan 6,02 136.751.503.929,87 2.500.340.775.964,87 37 5 

54 
 

Kabupaten Lingga 6,71 17.423.239.128,81 1.392.205.474.520,93 40 6 

55 
 

Kota Batam 6,78 413.178.934.109,29 2.933.418.741.428,61 44 5 

56 
 

Kota Tanjungpinang 7,09 82.465.700.950,72 1.360.298.577.263,35 61 7 

57 Prov. Jawa Barat Kabupaten Majalengka 4,75 103.740.974.491,00 2.996.762.852.371,98 53 5 

58 
 

Kota Tasikmalaya 5,90 153.009.410.135,00 2.437.258.481.980,14 35 6 

59 
Prov. Jawa 

Tengah 
Kabupaten Banyumas 5,90 242.106.509.318,00 5.244.131.543.280,85 86 4 

60 
 

Kabupaten Boyolali 5,68 128.206.676.166,00 2.228.560.726.485,37 51 6 

61 
 

Kabupaten Pemalang 5,27 97.951.207.914,00 2.454.450.469.751,22 49 8 

62 
 

Kabupaten Sukoharjo 5,03 164.954.318.824,00 1.598.754.200.437,20 59 9 

63 
 

Kabupaten Wonogiri 5,89 100.037.192.306,00 2.937.724.847.073,66 55 6 

64 
 

Kota Magelang 6,50 91.314.601.697,00 2.021.018.590.283,62 46 5 

65 
Prov. Jawa 

Timur 
Kabupaten Bojonegoro 5,69 159.247.616.976,74 4.365.413.959.238,09 64 4 
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66 
 

Kabupaten Lamongan 7,12 129.284.733.136,02 3.293.331.815.603,03 62 7 

67 
 

Kabupaten Lumajang 6,43 101.173.801.934,62 1.981.961.628.902,44 101 6 

68 
 

Kabupaten Mojokerto 7,21 164.773.746.878,98 3.041.192.522.588,94 50 4 

69 
 

Kabupaten Ngawi 6,58 63.287.007.576,01 2.174.137.483.550,02 55 4 

70 
 

Kota Blitar 6,76 63.640.945.338,63 2.307.998.573.490,66 74 3 

71 
 

Kota Malang 7,57 229.810.290.196,83 4.789.902.739.393,39 101 3 

72 
 

Kota Mojokerto 7,18 53.439.861.756,12 1.513.037.968.452,65 29 8 

73 Prov. Banten Kota Tangerang 6,22 631.519.353.723,00 5.522.345.274.644,47 41 4 

74 
Prov. 

Kalimantan 

Barat 

Kabupaten Ketapang 5,01 64.845.105.143,44 3.929.133.356.566,79 56 3 

75 
 

Kabupaten Sintang 5,82 49.903.179.084,51 1.804.235.410.715,11 43 5 

76 
Prov. 

Kalimantan 

Tengah 

Kabupaten Kapuas 6,29 51.109.572.025,52 2.394.631.694.425,90 42 3 
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Lampiran 2 Tabel Analisis Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PDRB 76 1,53 7,59 5,9726 ,88607 

PAD 
76 5743484323,56 631519353723,

00 

73545685999,7

504 

92781737937,9

5792 

ASET 
76 488493500041,

68 

7844199200745

,95 

2110222349332

,8938 

1254094589572

,40820 

SKPD 76 23,00 140,00 50,5526 20,90830 

KPI 76 3,00 9,00 5,3947 1,53257 

Valid N (listwise) 76     
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Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas Data 

Gambar Analisis Grafik Normal Probability Plot 

 

Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 76 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,40192468 

Most Extreme Differences 

Absolute ,091 

Positive ,091 

Negative -,057 

Kolmogorov-Smirnov Z ,794 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,555 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Uji Multikoliniearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 8,556 1,366  6,264 ,000   

PDRB -,293 ,203 -,169 -1,446 ,153 ,858 1,166 

PAD 2,555E-012 ,000 ,149 1,018 ,312 ,554 1,807 

ASET 
-6,476E-

013 

,000 -,448 -2,979 ,004 ,521 1,920 

SKPD -,009 ,008 -,118 -1,058 ,294 ,955 1,048 

a. Dependent Variable: KPI 

 

Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Glejser 

                                                                   Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,249 ,793  1,576 ,119 

PDRB ,028 ,118 ,030 ,240 ,811 

PAD -2,742E-013 ,000 -,019 -,125 ,901 

ASET -2,123E-013 ,000 -,170 -1,053 ,296 

SKPD -,001 ,005 -,023 -,190 ,850 

a. Dependent Variable: abs_1 
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Lampiran 4 Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Uji Simultan (Uji Statistik F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 28,753 4 7,188 3,462 ,012
b
 

Residual 147,404 71 2,076   

Total 176,158 75    

a. Dependent Variable: KPI 

b. Predictors: (Constant), SKPD, PDRB, PAD, ASET 

 

Uji Parsial (Uji Statistik t) 

                                                                   Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8,556 1,366  6,264 ,000 

PDRB -,293 ,203 -,169 -1,446 ,153 

PAD 2,555E-012 ,000 ,149 1,018 ,312 

ASET -6,476E-013 ,000 -,448 -2,979 ,004 

SKPD -,009 ,008 -,118 -1,058 ,294 

a. Dependent Variable: KPI 
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Lampiran 5 Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,404
a
 ,163 ,116 1,44087 1,485 

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

b. Dependent Variable: KPI 
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Lampiran 6 Kelompok Kelemahan Pengendalian Intern 

No. Provinsi Kabupaten/Kota 

Kelompok Kelemahan Pengendalian Intern 

Total 
Temuan Akuntansi & 

Pelaporan 

Pelaksanaan 
Anggaran 
Belanja & 

Pendapatan 

Struktur 
SPI 

1 Prov. Aceh Kabupaten Aceh Barat  2 1 4 7 

2   Kabupaten Aceh Utara  1 0 4 5 

3   Kabupaten Gayo Lues  2 0 3 5 

4   Kota Banda Aceh  1 1 2 4 

5   Kota Langsa  4 1 0 5 

6   Kota Sabang  0 2 3 5 

7   Kota Subulussalam  2 1 3 6 

8 
Prov. Sumatera 
Utara 

Kabupaten Asahan 2 1 3 6 

9   Kabupaten Dairi  5 1 0 6 

10   
Kabupaten Humbang 
Hasundutan  

5 1 0 6 

11   Kabupaten Labuhanbatu  5 1 0 6 

12   Kabupaten Labuhanbatu Selatan  4 1 1 6 

13   Kabupaten Langkat 4 0 0 4 

14   Kabupaten Samosir  4 1 1 6 

15   Kabupaten Serdang Bedagai  7 1 0 8 

16   Kabupaten Simalungun  4 0 0 4 

17   Kabupaten Tapanuli Selatan  6 0 0 6 

18   Kota Pematangsiantar  7 1 0 8 

19 
Prov. Sumatera 
Barat 

Kabupaten Kepulauan Mentawai  4 1 0 5 

20   Kabupaten Lima Puluh Kota 4 0 0 4 

21   Kabupaten Padang Pariaman  6 0 1 7 

22   Kabupaten Pasaman 3 0 0 3 

23   Kabupaten Pasaman Barat  3 0 0 3 

24   Kabupaten Sijunjung  4 0 0 4 

25   Kabupaten Solok  3 0 0 3 

26   Kota Padang  4 0 1 5 

27   Kota Padang Panjang  3 0 1 4 

28   Kota Pariaman  2 1 1 4 

29   Kota Sawahlunto 4 0 0 4 

30 Prov. Jambi Kabupaten Muaro Jambi  1 0 3 4 

31 
Prov. Sumatera 
Selatan 

Kabupaten Lahat 3 0 2 5 

32   Kabupaten Musi Banyuasin  0 1 2 3 
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33   Kabupaten Ogan Komering Ilir  2 1 2 5 

34   Kota Lubuklinggau  4 1 1 6 

35   Kota Prabumulih  2 5 1 8 

36   Kabupaten Bengkulu Tengah  4 0 2 6 

37   Kabupaten Kaur  4 0 3 7 

38   Kabupaten Lebong  2 0 2 4 

39   Kabupaten Muko-muko  4 0 0 4 

40   Kabupaten Seluma  5 1 2 8 

41   Kota Bengkulu  4 2 1 7 

42 Prov. Lampung Kabupaten Tanggamus   3 1 2 6 

43   Kabupaten Lampung Barat 3 1 2 6 

44   Kabupaten Lampung Selatan  2 1 1 4 

45   Kabupaten Lampung Tengah  4 1 1 6 

46   Kabupaten Lampung Timur  6 1 0 7 

47   Kabupaten Mesuji  5 0 1 6 

48   Kabupaten Pesawaran 3 2 1 6 

49   Kabupaten Way Kanan  3 2 0 5 

50 
Prov. Bangka 
Belitung 

Kabupaten Bangka Barat  6 0 1 7 

51   Kabupaten Bangka Selatan  5 0 1 6 

52   Kabupaten Belitung Timur  8 0 1 9 

53 Prov. Kep.Riau Kabupaten Bintan 4 0 1 5 

54   Kabupaten Lingga 3 1 2 6 

55   Kota Batam 1 0 4 5 

56   Kota Tanjungpinang 6 0 1 7 

57 Prov. Jawa Barat Kabupaten Majalengka  3 0 2 5 

58   Kota Tasikmalaya 3 0 3 6 

59 Prov. Jawa Tengah Kabupaten Banyumas 2 0 2 4 

60   Kabupaten Boyolali 2 1 3 6 

61   Kabupaten Pemalang  4 1 3 8 

62   Kabupaten Sukoharjo 7 1 1 9 

63   Kabupaten Wonogiri 5 1 0 6 

64   Kota Magelang 5 0 0 5 

65 Prov. Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro  3 0 1 4 

66   Kabupaten Lamongan 5 0 2 7 

67   Kabupaten Lumajang  4 1 1 6 

68   Kabupaten Mojokerto 4 0 0 4 

69   Kabupaten Ngawi 4 0 0 4 

70   Kota Blitar 3 0 0 3 

71   Kota Malang 2 0 1 3 

72   Kota Mojokerto 5 2 1 8 

73 Prov. Banten Kota Tangerang 3 0 1 4 
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74 
Prov. Kalimantan 
Barat 

Kabupaten Ketapang 2 1 0 3 

75   Kabupaten Sintang  4 1 0 5 

76 
Prov. Kalimantan 
Tengah 

Kabupaten Kapuas 0 1 2 3 

Jumlah 272 47 91 410 

Prosentase 67% 11% 22% 100% 

 

 


