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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan seluruh metode

koordinasi dan ukuran yang diadopsi dalam suatu usaha atau bisnis untuk melindungi

aset-aset, memeriksa akurasi dan keandalan data akutansi, mendorong efisiensi

kegiatan dan kepatuhan pada kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Pemerhati

pengorganisasian memandang pengendalian internal sebagai salah satu fungsi

manajemen yang penting. Pengendalian dipahami sebagai usaha untuk mengarahkan

agar dapat tercapainya tujuan organisasi. Konsep pengandalian internal

dikembangkan oleh berbagai organisasi profesi auditor baik sektor publik maupun

pemerintah. Mereka menerbitkan standar dan pedoman rancangan pengendalian

internal dan membuat definisi dengan cara berbeda-beda. Masing-masing definisi

menangkap konsep dasar pengendalian internal, tetapi menyatakannya dengan

menggunakan kata-kata yang berbeda (Indra Bastian, 2014).

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem 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



10

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern: (1) menjaga kekayaan

organisasi/mengamankan asset, (2) memeriksa ketelitian dan kebenaran data

akuntansi, (3) mendorong efisiensi, dan (4) mendorong dipatuhinya kebijakan

manajemen.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 merupakan pelaksanaan atas pasal

58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal

tersebut disebutkan:

“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan
pemerintahan secara menyeluruh”

Dalam penyusunannya, PP Nomor 60 Tahun 2008 sebenarnya merupakan

hasil adaptasi dari konsep internal control yang telah direkomendasikan oleh The

Committee of Sponsoring Organization (COSO) pada tahun 1992. Pengendalian

internal didefinisikan oleh COSO sebagain berikut:

“Pengendalian internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan

komisaris, manajemen, personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk

mrndapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal

berikut:

 Keandalan pelaporan keuangan

 Kesesuaian dengan undang-undag dan peraturan yang berlaku

 Efektivitas dan efisiensi operasi”
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Menurut GAO (Government Accounting Organization) sebuah lembaga

Badan Pemeriksa Keuangan di Amerika Serikat, sistem pengendalian intern

mengandung 8 unsur pengendalian manajemen yaitu pengorganisasian, kebijakan,

prosedur, perencanaan, pencatatan/akuntasi, personil, pelaporan dan reviu intern.

Sedangkan menurut COSO (Commitee Of Sponsoring Organization of Treadway

Commision) yaitu komisi yang bergerak di bidang manajemen organisasi

pengendalian mengandung 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, peniliaian risiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian.

Menurut Dettie Adhama (2014) Peranan pengendalian internal sangat

membantu mewujudkan tercapainya motivasi pegawai sehingga akan menghasilkan

kinerja yang baik, karena kinerja pegawai memberikan peranan penting bagi

organisasi, karena suatu organisasi bergantung pada kinerja pegawainya. Pelaksanaan

pengendalian dapat efektif apabila ada komitmen di antara pihak-pihak yang terkait

dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok.

Tujuan dari sistem pengendalian intern secara umum akan membantu suatu

organisasi mencapai tujuan operasional yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan,

keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Sistem

pengendalian intern pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan

pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan asset negara, keterandalan

laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta

kebijakan yang berlaku.
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2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal adalah membantu manajemen agar tujuan suatu

organisasi dapat tercapai, COSO (2013:3) dalam kerangka kerja (framework)

terbarunya menyatakan mengenai tujuan-tujuan pengendalian internal sebagai

berikut:

“The Framework provides for three categories of objectives, wich allow
organization to focus on differing aspects of internal control:

1. Operations Objectives – These pertain to effectiveness and efficiency of the
entity’s operations, including operational and financial performance goals
and safeguarding assets against loss.

2. Reporting Objectives – These pertain to internal and external financial and
non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness,
transparency, or other terms as set forth by regulators, recognize standard
setters, or the entity’s policies.

3. Compliance Objectives – These pertain to adherence to laws and regulation
to which the entity is subject.”

Berdasarkan konsep COSO, dapat dipahami bahwa pengendalian internal

ditunjukan untuk mencapai tugas kategori tujuan yang memungkinkan organisasi

untuk fokus pada aspek pengendalian internal yang berbeda. Tujuan pengendalian

internal tersebut untuk membantu organisasi/instansi dalam aspek operasi, pelaporan

dan ketaatan.

Tujuan pengendalian yang dirumuskan oleh James. A. Hall (2015)

pengendalian internal diterapkan untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu:

1. Untuk menjaga aktiva perusahaan.

2. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan.
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3. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan

informasi akuntansi.

4. Untuk mengatur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang

ditetapkan manajemen.

Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi perlu memahami dengan jelas

tujuan dari pelaksanaan pengendalian internal. Adanya pemahaman mengenai tujuan,

tugas dan tanggungjawab dari pengendalian internal, diharapkan akan mendorong

manajemen atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan dukungan

sepenuhnya terhadap pelaksanaan fungsi dari tujuan pengendalian internal.

2.1.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Lingkungan pengendalian

2. Penilaian resiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

5. Pemantauan pengendalian intern

Adapun penjelasan unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam

suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Dalam lingkup

organisasi pemerintahan maka lingkungan pengendalian terkait dengan integritas,

etika, dan kompetensi pegawai, kepemimpinan manajemen, serta pengawasan intern
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yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Lingkungan pengendalian

internal terdiri dari:

a. Penegakan integritas dan etika

b. Komitmen terhadap kompetensi

c. Kepemimpinan yang kondusif

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan

sumber daya manusia

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas

dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah

mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapian

tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

Penaksiran risiko mencakup:

a. Identifikasi Resiko

Mengindentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat

menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari

dalam maupun luar instansi.

b. Analisis Resiko
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Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap

pencapaian tujuan instansi.

3. Kegiatan pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh

manajemen ubtuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut

dibandingkan dengan rencana sebagi tolak ukur kinerja.

b. Pembinaan SDM.

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

d. Pengendalian fisik atas asset.

Pimpinan instansi menetapkan, mengimplementasikan, dan

mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur

pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.

Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat instansi

pemerintah, kegiatan dan pegawai instansi pemerintah mereviu dan

melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan

ukuran dan indikator kinerja.

f. Pemisahan fungsi.
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Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek

utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan menkomukasikan

syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.

pimpinan instansi pemrintah menetapkan dan menkomunikasikan

syarat dan ketentuan otorisasi pegawai

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

Menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatanya,

pemerintah wajib memberikan aksen hanya kepada yang berwenang

dan mealakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang

bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan

pencatatanya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara

berkala.

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi

dan kejadian penting.
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Instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan

secara berkala memutakhiran dokumentasi yang mencangkup seluruh

system mengendalian intern serta tranksaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi.

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat

diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan

dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan

memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola,

mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan dan pengendalian intern.

Pemantauan adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan

manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam

pelaksanaan tugas sebagai penilai terhadap kualitas dan efektivitas sistem

pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan

sistem pengendalian internal melalui:

a. Pemantauan berkelanjutan

b. Evaluasi terpisah

c. Penyelesaian audit

2.2 Kinerja Instansi Pemerintah

2.2.1 Pengertian Kinerja
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Menurut Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (2014), pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa

indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran

kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Selanjutnya, dikatakan bahwa

pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran

(goals and objectives) dengan elemen kunci sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penetapan tujuan.

b. Pengembangan ukuran yang relevan.

c. Pelaporan formal atas hasil.

d. Penggunaan informasi

Ada beberapa definisi tentang kinerja diantaranya:

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian

sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan

strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

(Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Depkeu, 2014).

Menurut Basri dalam Sinambela (2012) menjelaskan kinerja adalah:
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“Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan
selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan
berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau
kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu yang telah disepakati bersama.”

Menurut Wibawa dalam Pasolong (2011) menjelaskan kinerja organisasi

adalah:

“Kinerja organisasi sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk
kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui
usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara
terus-menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif.”

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kinerja

merupakan suatu capaian atau hasil dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang

telah direncanakan sebelumnya guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

oleh suatu organisasi.

2.2.2 Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi

indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengelolaan data/informasi untuk

menentukan kinerja kegiatan. Dalam Modul AKIP (LAN dan BPK tahun 2000)

terdapat beberapa indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan

pengukurang kinerja organisasi, yaitu: indikator masukan (input), indikator proses

(process), indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), indikator manfaat

(benefit), dan indikator dampak (impact).

Elemen yang terdapat dalam indikator kinerja menurut Bastian (2006) berupa:

”Indikator Masukan (Input), Indikator Proses (Process), Indikator Keluaran(Output),



20

Indikator Hasil (Outcome), Indikator Manfaat (Benefit), Indikator Dampak (Impact)”.

a. Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana

dan sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan

sebagainya..

b. Indikator Proses (Process)

Rambu yang dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis

pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh

pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan ekonomis yang dimaksud adalah bahwa

pelaksanaan kegiatan tersebut secara lebih murah dibandingkan dengan standar biaya

atau waktu yang ditentukan untuk itu.

c. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala seuatu yang diharapkan langsung dicapai dari

suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Dengan membandingkan

keluaran instansi dapat menganalisis apakah suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan

rencana.

d. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah segala sesuatu hasil yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan

tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut
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kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat

mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi

masyarakat banyak.

e. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh

dari indikator hasil.

f. Indikator Dampak (Impact)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun

negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Indikator

ini sulit diukur karena memerlukan waktu lebih dari satu periode untuk mengetahui

dampaknya.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini,

penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan,

seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran

keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

2.3 Penelitian Terdahulu
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Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian telah dilakukan oleh

beberapa peneliti diantaranya pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan

Pengaruh
Pemanfaatan

Teknologi
Informasi dan

Sistem
Pengendalian

Intern terhadap
Kinerja Instansi

Pemerintah (Studi
Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(SKPD)Kabupaten

Jember)
(Anis Nurlaili

2016)

Temuan studi
menunjukan
bahwa sistem
pengendalian

intern
berpengaruh
positif dan
signifikan

terhadap kinerja
instansi

Meneliti Sistem
Pengendalian

Intern terhadap
Kinerja Instansi

Pemerintah

Penelitian
tersebut meneliti

pada seluruh
SKPD kabupaten
jember. Penelitian

yang dilakukan
peneliti terhadap

SKPD kota
bandung

Pengaruh Sistem
Pengendalian
Internal dan
Pemanfaatan

Teknologi
Informasi

terhadap Kualitas
Laporan

Keuangan
Pemerintah

Temuan studi
menunjukan

variabel sistem
pengendalian
berpengaruh

signifikan
terhadap variabel
kualitas laporan

keuangan
pemerintah

Meneliti sistem
pengendalian

internal

Penelitian
tersebut dilihat

dari kualitas
laporan keuangan

pemerintah
daerah sedangkan

peneliti dilihat
dari kinerja

SKPD.



23

Daerah (Studi
Kasus pada SKPD

Kota Bandung)
(Aini Purwa

Asterini, 2015)

daerah

Pengaruh Sistem
Pengendalian

Internal
Pemerintah dan

Sistem Pelaporan
Keuangan
Terhadap

Akuntabilitas
Kinerja Instansi

Pemerintah
Daerah (Studi

Kasus pada Dinas
Pemerintah

Daerah Kota
Bandung)
(Pratiwi

Wulansari, 2014)

Temuan studi
menunjukan
bahwa sistem
pengendalian

internal
pemerintah dan

sistem pelaporan
keuangan

berpengaruh
secara simultan

terhadap
akuntabilitas

kinerja instansi

Meneliti sistem
pengendalian

internal
pemerintah

Penelitian
tersebut dilihat

dari akuntabilitas
saja sedangkan
peneliti dilihat

dari keseluruhan
kinerja.

Pengaruh
Kompetensi SDM,

Pemanfaatan
Teknologi
Informasi,

Pengendalian
Intern dan
Komitmen
Organisasi
terhadap

Keandalan
Pelaporan

Keuangan (Studi
Kasus pada RSJD

Provinsi

Hasil penelitian
menunjukan
bahwa secara

parsial dan secara
simultan

kompetensi SDM,
pemanfaatan

teknologi
informasi,

pengendalian
intern dan
komitmen
organisasi

berpengaruh
signifikan

Meneliti Sistem
Pengendalian

Intern

Penelitian
tersebut

dilakukan di
RSJD Provinsi

Lampung
sedangkan

peneliti dilakukan
di SKPD Kota

Bandung.
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Lampung)
(Fatimah Loanda

Putri 2016)

terhadap
keandalan
pelaporan
keuangan

2.4 Kerangka Pemikiran

2.4.1 Peranan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi

Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 merupakan pelaksanaan atas pasal

58 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal

tersebut disebutkan:

“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparasi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan
pemerintahan secara menyeluruh”

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengendalian intern di

lingkungan pemerintah ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara

efisien dan efektif.
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Dettie Adhama (2014) menyatakan peranan pengendalian internal sangat

membantu mewujudkan tercapainya motivasi pegawai sehingga akan menghasilkan

kinerja yang baik, karena kinerja pegawai memberikan peranan penting bagi

organisasi, karena suatu organisasi bergantung pada kinerja pegawainya. Pelaksanaan

pengendalian dapat efektif apabila ada komitmen di antara pihak-pihak yang terkait

dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok.

Pengendalian internal mempermudah dan membantu organisasi terhadap

pencapaian tujuan organisasi, kegagalan bisa saja terjadi dikarenakan kelemahan

dalam penerapan/proses pengendalian yang ada di organisasi/instansi. Keterkaitan

antara pengendalian internal dengan kinerja instansi/organisasi bisa dilihat dari peran

pengendalian itu sendiri yang tercermin dari definisi, tujuan, karakteristik dan

komponen pengendalian internal yang dihubungankan dengan prinsip-prinsip kinerja

pegawai. Selain itu, pelaksanaan pengendalian dapat efektif apabila ada komitmen

diantara pihak-pihak yang tekait dalam organisasi, baik sebagai individu maupun

kelompok. Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Anis Nurlaili (2016), meneliti ada

tidaknya pengaruh sistem pengendalian intern terhdap kinerja instansi pemerintah

daerah Kabupaten Jember yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai ada atau tidaknya peranan

hubungan antara variabel terikat yaitu Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan

variabel bebas yaitu Sistem Pengendalian Intern. Kerangka Pemikiran yang
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digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini ada pada gambar 2.1

berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Menurut Sekaran (2014), hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang

diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk

pertanyaan secara logis.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Sistem Pengendalian Intern berperan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Bandung.

H2 : Sistem Pengendalian Intern tidak berperan terhadap Kinerja Instansi

Pemerintah Kota Bandung.

Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah

(X1)

Kinerja Instansi
Pemerintah

(Y)

Dimensi :
 Input
 Process
 Output
 Outcome
 Benefit
 impact

Dimensi :
 Lingkungan

pengendalian
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 Informasi dan

komunikasi
 Pemantauan dan

pengendalian
intern


