
 
 

 

 

  

 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia  adalah suatu negara luas yang 

dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota yang masing-masing 

mengelola tata pemerintahannya sendiri seuai dengan tugas, fungsi, 

kewenangan dan tanggung jawabya sesuai dengan azas desentralisasi. 

Penyelenggaraan  asas desentralisasi secara utuh dilakasanakan di daerah 

kabupaten dan kota dengan maksud dan tujuan yang diharapkan adalah 

memberikan kemandirian dan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus  

kepentingan masyarakat setempat yang hidup dalam wilayah tersebut 

dengan prakarsa sendiri dan berdasarkan pada aspirasi dari masyarakat, 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.  

Perserikatan Bangsa- Bangsa (dalam Dadang Solihin dan Radjab 

Samendawai, 2013)  memberikan batasan mengenai desentralisasi yaitu : “ 

Decentralization refers to the transfer of authority away from the nacional 

capital wheter by deconcentraltion (i.e. delegation) to field office or by 

devolution to local authorities or local bodies”. Definisi tersebut 

menjelaskan bahwa terdapat proses penyerahan (transfer) kekuasaan dari 

pemerintah pusat (the nacional capital) dengan dua variasi (1) melalui 
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dekonsentrasi (delegasi) kepada pejabat instansi vertical di daerah atau (2) 

melalui devolusi (pengalihan tanggung jawab) kekuasaan pada 

pemerintahan yang memiliki otoritas pada daerah tertentu atau lembaga-

lembaga otonomi di daerah.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan 

oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.  Dalam 

pelaksanaannya, desentralisasi penyelenggraan pemerintahan di daerah 

dilaksanakan dengan menyerahkan urusan Pemerintahan kepada pemerintah 

Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan 

masing-masing daerah untuk mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan 

bertanggungjawab. Dalam Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya 

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari 

kedua Undang – undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk 

melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan 

daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada 

masyarakat.  Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan 
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akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses pengelolaan keuangan 

daerah.   

Dalam melakukan fungsinya  pemerintah selalu melakukan 

optimalisasi dalam menjalakan otonomi daerah. Optimalisasi otonomi 

daerah dilakukan dengan selalu berpedoman kepada Pancasila dan UUD 

NRI Tahun 1945 serta mempertimbangkan lingkungan strategis yang 

sedang berlangsung. Optimalisasi daerah demi terwujudnnya keamanan dan 

kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

tujuan nasional bangsa Indonesia . Melihat posisi relatif wilayah Indonesia 

yan terbuka maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan 

bermartabat apabila memiliki jatidiri, sehingga mampu menghadapi 

tantangan, ancaman dan hambatan baik dari luar maupun dari dalam 

maupun dari luar yang menurunkan rasa nasionilme. 

Dalam pelaksaan otonomi daerah hal  yang harus  mendapat perhatian 

lebih  adalah lingkungan yang terus semakin maju dan berkembang . 

Bangsa Indonesia harus tetap mengacu pada konsep wawasan nusantara, 

karena konsep ini memperkuat dorongan dan ikatan persatuan dan kesatuan 

bangsa. Memiliki asas pembangunan yang ditunjukan untuk kepentingan 

bersama dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran serta rasa aman. 

selain itu tetap berperan teguh pada landasan idil Pancasila .Sebagai negara 

yang peka dalam perubahan jaman, bangsa ndonesia perlu memaknai situasi 

tersebut yang merupakan globalilasi. Makna dari globalisasi adalah bahwa 

kita tidak dapat mengisolasikan diri kita dari apa yang sedang terjadi di 
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manapun di dunia dan derasnya arus globalisasi ini secara langsung 

berpengaruh pada perilaku dan pola hidup suatu bangsa. Mengingat secara 

geografis posisi Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudera , 

serta posisi kultural berada diantar budaya barat dan timur, maka  

keterbukaan ini memberikan peluang terjadinnya penetrasi nilai nilai 

universal pada nilai nilai fundamental suatu bangsa, sehingga  tercipta  

suatu masyarakat global dengan ciri  saling ketergantungan antar bangsa 

serta saling berkompetisi. 

Kompleksitas pembangunan daerah yang semakin berkembang dan 

melihat kondisi saat ini termasuk di Kabupaten Sukabumi yang merupakan 

salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat, mendorong masyarakat semakin 

kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah.  

Kebijakan-kebijakan yang sudah didanai APBD sudah seharusnya dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik karena sumber-sumber anggaran 

pada dasarnya berasal dari publik.  

Dari hasil Pemeriksaan keuangan selama semester 1 Tahun 2012 

dilakukan atas 527 laporan keuangan entitas, yang mewakili 91 laporan 

keuangan pemerintah pusar (LKPP), 430 (LKPD) dan laporan keuangan 

BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan keuanagn menunjukan 

peningkatan jumlah laporan keuangan yang  memperoleh  opini WTP.  

Didalam pemeriksaan keuangan, BPK RI juga menemukan adanya 5.036 

kasus kelemahan SPI dan 6.094 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang- undangan senilai Rp.7 triliun. Selama proses pemeriksaan 
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keuangan, entitas telah  menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang 

mengakibatkan kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetoran 

ke kas Negara/daerah /perusahaan dan atau penyerahan asetsenilai 253,19 

miliar 

Hasil penelitian Bappenas Tahun 2012 tentang kualitas belanja APBD 

di berbagai daerah Kabupaten/Kota memperlihatkan bahwa kualitas belanja 

dan perumusan APBD masih lemah diukur dari indikator ekonomi, 

efisiensi, efektifitas, equity/keadilan, responsivitas dan akuntabilitas. 

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut semakin dirasakan 

publik dan mendorong semakin tingginya tuntutan terhadap perbaikan 

kinerja pemerintahan khususnya dalam kebijakan dan penggunaan anggaran 

daerah.  Oleh karena itu akuntabilitas kinerja khususnya dalan hal 

penggunaan anggaran daerah ini (akuntabilitas finansial) atau terurama 

dalam hal efektivitas pengelolaan keuangan, saat ini menjadi sorotan utama 

di berbagai forum public termasuk kaitannya dengan pelaksanaan audit 

internal maupun eksternal menurut Dadang Solihin dan Radjab 

Samendawai, 2013. 

Fenomena yang berkembang dalam  pengelolaan keuangan di berbagai 

daerah  termasuk di Kabupaten Sukabumi menunjukkan masih adanya 

permasalahan belum efektifnya pelaksanaan pengelolaaan keuangan daerah 

karena berbagai faktor seperti pemahaman yang relative kurang dari para 

pengelola (pejabat penatausahaan keuangan), peraturan tentang keuangan 

yang sering berubah dari pemerintah (pusat), belum optimalnya penerapan 
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sistem informasi keuangan dan relatif lemahnya pengawasan serta tindak 

lanjutnya. 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis terrtarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul. “Manfaat Pelaksaanan 

Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan , maka yang 

akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal di  Pemerintah Kabupaten 

Sukabumi 

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada 

pemerintahan Kabupaten Sukabumi? 

3. Bagaimana manfaat pelaksaanan audit internal terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah  pada pemerintah Kabupaten Sukabumi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaiman  pelaksanaan audit internal di Kabupaten 

Sukabumi. 
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2. Untuk mengetahui bangaimana efektivitas pengelolaan keuangan daerah 

pada pemerintah Kabupaten Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui manfaat audit internal terhadap efektifitas 

pengelolaan keuangan di Kabupaten Sukabumi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi 

pihak pihak sebagai berikut : 

1. Penulis 

a) Diharapkan dengan penelitian ini penulis mampu memenuhi 

syarat untuk menempuh sidang Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Widyatama. 

b) Dapat memberikan penjelasan dan gambaran tentang 

manfaat  pelaksanaan  audit internal terhadap  efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah dalam otonomi daerah pada 

pemerintah kabupaten sukabumi . 

2. Pemerintah Kabupaten Sukabumi  

Memberikan sumbangan informasi dan data yang konkrit untuk 

mengetahui manfaat pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah 

3. Masyarakat  
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 Sebagai sumbangan pikiran terutama dalam lingkungan 

Perguruan Tinggi sebagai bahan bacaan untuk memperluas terapan dari 

pengetahuan yang dipelajari di bangku kuliah, khususnya dalam 

pendalaman materi audit internal. 

 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas , maka penulis dapat diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

“Pelaksanaan audit internal bermanfaat terhadap efektivitas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam otonomi daerah di 

Kabupaten Sukabumi” 

 

1.6 Metode Penelitian  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif . Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian yang meneliti status 

kelompok manusia , suatu objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa  pada masa sekarang . Penelitian ini bertujuan 

untuk membuat deskripsi  gambaran atau lukisan secara sistematis , factual 

dan akurat mengenai fakta –fakta , sifat sifat serta  hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Nazir.1999) adapun jenis pendekatan digunakan 

dalam penelitian ini yakni kuantitatif.  
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1.7 Lokasi dan waktu 

Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi – 

Komplek Perkantoran Jajaway Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. 

Penelitian dilakukan mulai oktober 2013 sampai dengan selesai.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Auditing  

Terdapat beberapa pengertian internal audit yang ditemukan oleh para 

ahli ,diantaranya adalah Pengertian audit Internal menurut “Professional 

Practise Framework” Internasional Standards for The professional Practices of 

Internal Audit, IIA,yang dikutip oleh   : 

“Internal auditing is an independent, objective assurance and 

consulting activity design to add value and improve an organization’s 

operations. It help an organization accomplish it’s objective by bringing 

a  systematic, disciplined approach to evaluated and improve the 

effectiveness of risk management, control and governance processes”. 

Definisi tersebut dapat diartikan  : Suatu aktivitas independen, yang 

memberikan jaminan kekayaan serta konsultasi yang dirancang untuk 

memberikan nilai tambah serta meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini 

internal auditing membantu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan 

dengan cara memberikan suatu pendekatan displin agar dapat mengevaluasi dan 

meningkatkan manajemen resiko.  

Menurut Arens et al (2008 : 4) pengertian auditing  adalah sebagai 

berikut : 

“Auditing is the accumulation and evaluation  of evidence  about 

information to determine  and report on the degree of correspondence  

between the information and estabilised criteria. Auditing should be 

done  by competent, independentperson”. 
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Menurut Commite of sponsoring Organization (COSO) yang dikutip 

oleh Hiro Tugiman (2008 ; 21 ) 

“Internal control are the tools that managers use  (but are often not 

tought) to help achieve their business objective in the following 

catagories : 

1. Effectiveness and efficiency of operations  

2.  Reliability of financial reporting 

3. Compliance with external laws and regulations. 

Definisi tersebut dapat diartikan, pengendalian intern adalah alat yang 

digunakan manajer untuk membantu dalam pencapaian tujuan usaha mereka 

dalam kategor : 

1.  Efektivitas dan efisiensi operasi 

2. Keandalan dari laporan keuangan 

3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

Pengertian auditing disampaiakan pula oleh Mulyadi (2002 : 9) yaitu 

sebagai berikut : 

“Auditing merupakan suatu proses sistematik, untuk memperoleh dan  

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai  pernyataan – pernyataan 

tentang kegiatan  dan tujuan  ekonomin dengan tujuan untuk 

menetapkan tingakt kesesuaian antara pernyataan – pernyataan  

tersebut dengan  kriteria yan telah ditetapkan serta penyampaian hasil – 

hasilnya kepada pemakai yangberkepentingan.”  

Sedangkan menurut Walter G Kelt dan Boynton (2001 : 4)menyatakan  bahwa 

pengertian auditing sebagai berikut : 

“A systematic process of objectively obtaningb and evaluating 

evidence regarding assertations about economic actions and events to 

ascertain the  degree of correspondence between those assertions and 

estabilished  criteria and communicatingbthe result to interested 

users” 
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Adapun pengertian audit internal menurut Mulyadi (2002 : 29) yaitu : 

 “Audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas dan terdapat 

dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi 

keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen. 

“. 

Dari  berbagai pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Audit internal adalah kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan 

objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi 

organisasi. Audit internal  membantu organisasi mencapai tujuannya mencapai 

melalui pendekatan yang sistematik dan teratur untuk mengevaluasi dan  

meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan 

tatakelola. Audit internal juga dapat sebagai alat pengawas manajerial yang 

berfungsi untuk mengatur dan mengevaluasi sistem pengendalian yang ada 

secara efektif dan dalam pertangungjawabannya memberikan hasil berupa 

rekomendasi, komentar komentar yang berhubungan dengan kegiatan yang 

ditelah dan dinilai, penilaian tersebut meliputi penilaian pada seluruh aktifitas , 

struktur organisasi, rencana – rencana, rencana kegiatan, prestasi pegawai, 

ketaatan terhadap prosedur.  Berbagai penyimpangan dalam penyelengraaan 

laporan kegitan maupun laporan perusahaan  merupakan masalah yang harus 

dihadapi. 

2.1.1 Hubungan Antar Audit dan Akuntansi  

 Akuntansi mencakup pengumpulan klasifikasi, ringkasan, dan 

komunikasi data keuangan, melibatkan pengukuran dan komunikasi 
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kegiatan bisnis dan kondisi mereka memepengaruhi dan mewakili 

sebuah perusahaan tertentu atau entitas lainnya. Tugas akuntansi adalah 

untuk mengurangi masa besar informasi rinci untuk proporsi dikelola 

dan dimengerti.” Fungsi audit internal menurut ( standart 2120 A1 dan 

2310A1) mengevaluasi eksposure risiko dan mengevaluasi kecukupan 

desain dan efektivitas operasi pengendalian. Mengenai : 

1. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi. 

3. Pengamanan asset. 

4. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak  

 

2.2 Tujuan Audit Internal  

Tujuan utama dari audit internal  membantu semua anggota dalam suatu 

manajemen melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien melaluai 

penelaahan atas kegiatan oprasi perusahaan  yaitu berupa analisis, penilaian – 

penilaian, rekomendasi dan komentar- komentar mengenai penelaahan 

aktivitas.Adapun tujuan dari audit internal menurut Hiro Tugiman (2006: 16) 

adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan 

tanggung jawab secara efektif.  
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Untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan di dalam audit 

internal maka menurut Hiro Tugiman (2006 : 17) adalah : 

1. Memastikan (menentukan, memverifikasi ) apakah sesuatu itu ada atau 

tidak 

2. Menilai (mengevaluasi, menaksir) pengendalian dan atau operasi  

berdasarkan kriteria yang sesuai. 

3. Merekomendasikan (memberi sasaran) tindakan kohersif kepada  

manajemen. 

Berdasarkan uraian di atas tujuan pelaksanaan audit internal adalah 

membantu para anggota organisasi agar dapat  melaksanakan 

tanggungjawabnnya secara efektif dan mencakup pula usaha 

mengembangkankan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. 

Untuk hal tersebut seorang auditor internal akan memberikan berbagai analisis, 

penilaian, rekomendasi, petunjuk, dan informasi sehubungan dengan kegiatan 

yang sedang diperiksa. 

Fungsi Audit Internal yang dinyatakan dalam  The Institute Of 

Internal Auditors Florida, USA. IIA Florida (1995 : 3) dan the institute of 

Internal Auditors United Kingdom, IIA UK (1998 ; 4) adalah sebagai berikut : 

“The objective of internal auditing is to  assist member of the 

organization the effective discharge of their responsibilities. To this 

end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, 

recommendation, counsel and information concersing the activities 

received. The audit objective include promoting effective control at a 

responseanable cost.” 
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Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa  tujuaan audit internal 

adalah membantu agar anggota organisasi dapat menjalankan 

tanggungjawabnnya secara efektif. 

2.3 Unsur – unsur Audit Internal  

 Adapun unsur-unsur yang harus dimiliki dalam Audit Internal yang 

dijelaskan oleh Guy, Alderman and Alan (2002 :414) diterjemahkan oleh 

adalah  sebagai berikut : 

a. Independensi, : audit internal harus mandiri  dan  terpisah dari 

kegiatan yang diperiksanya.   

b. Kemampuan Profesional  : Audit internal harus mencerminkan 

keahlian dan ketelitian  professional. 

c. Lingkungan pekerjaan : Lingkungan pekerjaan audit internal 

harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta 

efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi  

dan kualitas pelaksaan tanggungjawab yang diberikan. 

d. Kegiatan audit harus meliputi perencanaan  audit, pengujian, 

serta pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 

menindaklanjuti (follow up).” 

Berdasarkan  penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa audit internal 

merupakan suatu bentuk  pemeriksaan yang bertujuan mengidentifikasi 

kelemahanan yang terdapat dalam bidang oprasioanal  yang akan  
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mempengaruhi efektifitas suatu bagian dalam perusahaan atau pemerintah dan 

membantu manajemen dalam membuat  keputusan yang berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan. 

2.3.1 Indepedensi Audit Internal   

Pembentukan dan penempatan suatu bagian audit internal suatu 

perusahaan, hendaknnya memperlihatkan tingkat independensi dari aktivitas 

yang diperiksanya. Independensi atau sikap tidak memihak merupakan suatu 

hal yang pokok dalam mencapai keefektifan audit internal. Seorang auditor 

internal disebut independen,jika ia dapat melaksanakan tugasnya secara  bebas 

dan objektif. Audit internal haruslah independen dalam aktivitas yang mereka 

periksa menurut Hiro Tugiman (2006 ; 20 )    

“Audit internal  harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksa.” 

Para Auditor  internal dianggap mandiri apabila mereka dapat 

melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif.  Kemandirian para 

internal auditor dapat memberikan penilaian – penilaian yang tidak memihak 

tanpa prasangka. Hal mana sangat diperlukan atau penting bagi proses audit 

yang sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui  status organisasi 

dan sikap objektif dari sikap objektif dari para audit internal.Menurut Hiro 

Tugiman (2006 : 24) yang dimaksud dengan objektivitas adalah “Pemeriksa 

internal atau auditor internal haruslah melaksanakan tugasnnya secara objektif.” 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor internal 

harus  melaksanakan tugasnya secara efektif agar dapat menyelesaikan 

pekerjaannya secara bebas dari campuran pihak lain.Berkaitan dengan 

indepedensi,  Guy  Alderrman and Alan (2002 : 413) yang diterjemahkan oleh 

Paul A. Rajoe . 

Paul A. Rajoe  mengemukakan tentang batasan independensi dari internal 

auditor adalah  sebagai berikut : 

1. Status organisasi  

Status organisasi bagian audit internal haruslah memadai serta 

memberikan keleluasaan untuk memenuhi tangungjawab pemeriksa 

yang diberikan. Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab 

kepada pimpinan di dalam organisasi  yang memiliki kewenangan 

cukup untuk meningkatkan indepedensi  dan  untuk memastikan luas 

pemeriksaan, dan tindakan yang sesuai  berdasarkan rekomendasi  

auditor. 

2. Objektivitas  

Objektivitas adalah sikap mental yang  mandiri atau independen yang 

harus dikembangakan oleh auditor internal dalam melaksanakan suatu  

audit . audit internal tidak boleh menempatkan penilaian dengan 

penilaian oleh pihak lain atau menilai  yang berhubungan dengan 

pemeriksaan berdasarkan penilaian orang lain. Mendesain,memasang, 

dan mengoprasikan sistem bukanlah fungsi audit. Selain 
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itu,perancangan dan pembuatan prosedur bagi berbagai sistem bukanlah 

fungsi audit. Selain itu, perencenangan dan pembuatan prosedur bagi 

berbagai sistem bukanlah fungsi pemeriksaan. Pelaksanaan kegiatan 

tersebut dianggap akan mempengaruhi sikap objektivitas para auditor.” 

 Dari uraian di atas , dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor 

internal haruslah mandiri dan tidak memiliki keterkaitan  dengan 

kegiatan yang diperiksanya auditor internal dianggap mandiri atau 

independen apabila mereka  dapat melaksanakan pekerjaannya  secara 

bebas dan objektif. Kemandirian akan memungkinkan audit untuk 

membuat penilaian yang tidak berpihak dan tidak didasari oleh suatu 

prasangka, hal yang sangat penting bagi pelaksanaan audit yang tepat. 

Ini dapat dicapai melalui status organisasi dan sikap objektif para 

auditor. 

2.3.2 Kemampuan Profesional Audit Internal 

Seorang auditor harus memiliki keahlian khusus dalam 

melakukan audit internal suatu perusahan dan harus sesuai dengan 

standar auding yang berlaku  umum. 

Menurut Guy, Alderman and Alan (2002 :414)yang 

diterjemahakn oleh  Paul A.Rajoe kemampuan professional audit 

internal adalah : 
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“Audit internal harus memiliki tingkat kemampuan teknis  yang  tinggi 

agar dapat mempertangungjawabkan pekerjaannya dengan benar.” 

 Menurut Guy, Alderman and Alan (2002 :414)yang 

diterjemahakn oleh  Paul A.Rajoe kemampuan professional audit 

internal adalah : 

1. Personalia : unit audit internal haruslah memberikan jaminan 

keahlian  teknis dan latar belakang pendidikan para auditor yang 

akan  ditugaskan. 

2. Pengetahuan dan kecakapan : Unit audit internal haruslah memiliki 

atau  mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai  disiplin  

ilmu yang dibutuhkan untuk menjalakan tanggung jawab audit yang 

diberikan. 

3. Pengawasan : Unit audit internalharus memberi kepastian bahwa 

audit internal akan diawasi sebagaimana mestinya. 

4. Kesesuaian dengan standart profesi  : haruslah mematuhi standart 

profesional  „melakukan audit 

5. Pengaturan dan kecakapan : para audit internal haruslah memiliki 

pengetahuan , kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam 

pelaksanaan pemeriksaan 

6. Hubungan antar manusia dan komunikasi : para auditor internal 

haruslah  memiliki kemampuan untuk menghadapi oranglain dan 

berkomunikasi. 
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7. Pendidikan berkelanjutan : para auditor internal harus 

mengembangkan kemampuan teknisnnya melalui pendidikan yang 

berkelanjutan. 

8. Ketelitian professional : dalam melakukan audit, para auditor 

internal harus melakukan ketelitinan  professional yang sepatutnya. 

Kemampuan professional merupakan tangung jawab dari berbagai 

internal audit. Pimpinan audit internal dalam setiap melakukan audit 

haruslah menugaskan  orang – orang yang secara bersama – sama 

atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai 

disiplin ilmu yang diperlukan untuk melakukan audit secara tepat. 

2.3.3 Lingkup Pekerjaan Audit Internal 

Lingkup pekerjaan audit internal harus mengacu pada standar yang telah 

ditetapkan oleh standar auditing yang berlaku umum. Menurut Hiro Tugiman 

(2006:41) lingkup pekerjaan audit internal adalah  

 “Lingkup pekerjaan pemeriksaan (audit) internal harus meliputi 

pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas  sistem 

pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas 

pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.” 

Menurut Hiro Tugiman (2006 : 41-47) lingkup pekerjaan audit internal 

adalah sebagai berikut : 

1. Lingkup pekerjaan pemeriksaan (audit) internal, sebagaimana 

ditetapkan dalam standar ini, meliputi pemeriksaan apa saja yang 

harus dilaksanakan. Walau demikian, dimungkinkan pula diberikan 
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pedoman  umum oleh manajemen dan dewan tentang lingkup 

pekerjaan dan kegiatan yang akan diperiksa. 

2. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan suatu sistem pengendalian 

internal adalah menentukan apakah sistem yang ditetapkan telah 

memberikan kepastian yang layak atau masuk akal bahwa tujuan 

dan sasaran organisasi akan dapat dicapai secara ekonomis dan 

efisien. 

3. Tujuan peninjauan terhadap kefektifan sistem pengendalian internal 

adalah pemastian apakah sistem tersebut berjalan atau berfungsi 

sebagaimana yang diharapkan. 

4. Tujuan peninjauan terhadap kualiatas pelaksanaan kegiata  adalah 

memastikan apakah apakah sistem tersebut telah dicapai  

5. Tujuan utama pengendalian internal adalah meyakinkan : 

1. Keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi; 

2. Kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur 

dan ketentuan perundang- undangan; 

3. Perlindungan terhadap harta organisasi  

4. Penggunaan sumberdaya yang ekonomis dan efisien  

5. Tercapainnya berbagai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan.  

6. Pengendalian adalah berbagai tindakan yang dilakukan 

manajemen untuk mempertinggi kemungkinan tercapainnya 

berbagai tujuan dan sasaran. Manajemn akan merencanakan 
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untuk menyusun dan mengatur pelaksanaan berbagai tindakan 

yang tepat untuk memberikan kepastian yang layak dan masuk 

akal bahwa berbagai tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai 

7. Manajem bertugas merencanakan, menyusun, dan mengatur  

sedemikian rupa untuk memberikan kepastian yang layak dan 

masuk akal untuk berbagai tujuan dan  sasaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. 

8. Auditor internal harus menguji dan mengevaluasi berbagai 

progress perencanaan, penyusunan, dan pengaturan untuk 

menentukan apakah terdapat kepastian bahwa berbagai tujuan 

dan sasaran dapat tercapai. 

2.3.4  Kegiatan Audit Internal  

Kegiatan audit internal menguji dan menilai efektivitas dan kecukupan 

sistem pengendalian interen yang ada dalam organisasi. Tanpa fungsi audit 

internal, dewan direksi dan atau pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi 

internal yang bebas mengenai organisasi. Kegiatan audit internal harus meliputi 

perencanaan, pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, 

pemberitahuan dan menindaklanjuti (follow up): 

1) Perencanaan pemeriksaan/ Pemeriksaan audit 

a) Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan 

b) Memperoleh informasi tentang kegiatan yang akan diperiksa 
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c) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan  

d) Pemberitahuan kepada pihak yang dianggp perlu 

e) Melakukan survey , mengidentivikasi yang telah ditekan dalam 

pemeriksaan  

f) Penulisan program pemeriksaan 

2) Pengujian evaluasi 

a. Merupakan dokumentasi dalam mengumpulkan, menganalisa, 

menginterpretasi, dan dokumentasi informasi selama 

pelaksanaan audit termasuk catatan untuk audit yang akan dating  

b. Menyatakan tujuan audit 

c. Menetapkan luas, tingkat, dan metodologi pengujian yang 

diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahap audit 

d. Menetapkan jangka waktu audit 

e. Mengidentifikasi aspek aspek teknis, risiko, proses, dan 

transaksi yang harus diuji termasuk pengolahan data elektronik. 

3) Laporan Hasil Audit  

Laporan adalah suatu produk utama dari auditor internal. Artinya kualitas 

laporan yang dibuat dapat mencerminkan kualitas dari pelaksanaan audit 

para auditor internal. Laporan disajikan secara jelas, ringkas, relevan dan 

tepat waktu. 
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4) Tindak Lanjut 

Adanya penilaian terhadap pelaksanaan rekomendasi untuk 

mengambil langkah lebih lanjut dan adanya laporan dari hasil yang 

tidak ditindak lanjuti.  Tindak lanjut hasil pemeriksaan internal 

harus terus menerus meninjau dan melakukan tindakn lanjut untuk 

memastikan bahwa temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah 

dilakukan tindakan yang tepat. Tindak lanjut tersebut meliputi : 

a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. 

b. Analisa kecukupan tindak lanjut 

c. Pelaporan tindak lanjut 

d. Dokumentasi dan administrasi 

5) Manajemen bagian Audit Internal 

Pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan segala macam 

kegiatan audit intenral dengan eksternal 

2.5  Fungsi Audit Internal 

Menilai fungsi audit internal dan membuat rekomendasi yang sesuai 

untuk meningkatkan proses tatakelola organisasi dalam pencapaiannya dari 

tujuan mempromosikan etika yang tepat dan nilai  dalam organisasi , 

memastikan manajemen kinerja yang efektif dan akuntabilitas 

organisasi,mengkomunikasikan informasi risiko dan control ke daerah-daerah 

sesuai organisasi dan koordinasi kegiatan dan mengkomunikasikan informasi 

diantara dewan.  
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Fungsi audit internal dapat menjadi bagian yang efektif dari proses 

tatakelola dengan memastikan sepenuhnya memahami tatakelola dewan dan 

harapan, fungsi audit internal harus memahami arah yang diberikan kepada 

manajer senior, termasuk tingkat toleransi dan harapan pelaporan, Selain itu 

penting untuk memahami harapan dewan  tentang peran fungsi audit internal 

berkaitan dengan jaminan tatakelola mendukung program manajemen resiko 

manajemen. 

Fungsi audit internal yang dikemukakan dalam penelitian sebelumnya  

mengenai fungsi audit internal dalam mencapai tujuanny adalah sebagai berikut 

: 

1. Membahas, menilai, kebaikan dan ketepatan 

pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan serta 

operasi. 

2. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan 

kebijaksanaan, rencana dan prosedur yang ditetapkan. 

3. Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan / organisasi 

dipertangungjawabkan dengan baik dan dijaga dengan 

aman terhadap segala kemungkinan resiko kerugian. 

4. Meyakinkan tingkat kepecayaan akuntansi cara lainnya 

yang dikembangkan dalam organisasi. 

5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab 

yang dibebankan 
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2.6  Standar Profesional Internal Audit 

 Standar profesi membedakan antara berbagai macam tanggung jawab 

organisasi yang meliputi dewan, unit audit internal, pemimpin audit internal, 

para pemeriksa internal dan pemeriksa eksternal.  

Menurut Hiro Tugiman (2008), menjelaskan bahwa standar profesi audit 

internal meliputi : 

1. Independensi dan objektifitas para pemeriksa internal (Internal Auditor) 

2. Kemahiran professional auditor internal 

3. Lingkup pekerjaan audit 

4. Pelaksanaan tugas audit internal 

5. Manajemen unit audit internal  

2.7  Konsep Keuangan Daerah 

 Dalam pelayanan publik yang bersifat berkesinambungan, pemerintah 

daerah memerlukan kepastian sumber – sumber keuangan daerah. Hubungan 

keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berimbang adil 

dan serasi menjadi kunci pokok keberhasilan suatu daerah. Oleh karena itu, 

sebagai perwujudan nilai dasar konstitusi diperlukan pengaturan tentang posisi 

atau peran keuangan daerah terhadap keuangan negara, terutama yang 

menyangkut pembagian hasil atas sumber daya alam, maupun atas hasil 

kegiatan perekonomian lainnya yang pada intinya untuk memperlancar 

pelaksanaan otonomi daerah.  
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Sedangkan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000, keuangan daerah adalah : 

 “ semua hakn dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajibnan daerah tersebut, dalam kerangka anggaran Pendapat 

dan Belnja daerah (APBD)”.  

 

2.7.1 Ruang Lingkup Keuangan Daerah 

 

Ruang Lingkup Keuangan daerah adalah segara unsur – unsur  

keuangan yang menjadi tangungjawab pemerintah secara keseluruhan. Ruang 

lingkup tersebut adalah : 

1. Kekayaan  daerah yang langsung oleh pemerintah daerah sesuai 

otonominnya masing – masing serta hubungan langsung dengan 

pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawan baik dalam 

bidang pemerintah maupun dalam bidang pembangunan.  

2. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan 

barang yang pengurusnnya tidak dimasukan ke dalam APBD tetapi 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

2.7.2  Fungsi Keuangan daerah  

 Menurut Badrullah, fungsi keuangan daearh terdiri dari unsur – unsur 

melaksanakan tugas : 

a) Pengalokasian potensi sumber – sumber ekonomi daerah 
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b) Proses penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja daerah   

c) Tolak ukur kinerja dan standarisasi  

d) Pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi  

e) Laporan pertanggungjawab keuangan kepala Daerah 

f) Pengendalian dan Pengawasan keuangan daerah. 

2.7.3 Peran Inspektorat sebagai Auditor Internal Pemerintah Daerah 

 Salah satu unit yang melakukan audit/ pemeriksaan terhadap pemerintah 

daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005) inspektorat daerah 

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah 

daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnnya 

inspektorat sama dengan auditor internal.  

 Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum 

diatur dalam pasal 4 Peraturan Materi Dalam Negri no.64 Tahun 2007 . Dalam 

pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan 

pemerintah, inspektorat Provinsi, kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan program pengawasan 

2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan 

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. 
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2.8 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah  

 Dalam Peraturan Pemerintah No.58, pasal 1, Tahun 2005, yang 

dimaksud pengeloalan keuangan daerah adalah  

“Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan, 

pelaporan, pertangungjawaban , dan pengawasankeuangan daerah”. 

Sistem pengelolaan keuangan daerah menurut Abdul (2004) terdiri dari 

aspek – aspek sebagai berikut : 

a) Pengelolaan (optimalisasi dan atau pertimbangan seluruh sumber 

sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan 

atau penghematan yang mungkin dilakukan. 

b) Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan legislatif, dilakukan 

oleh Badan eksekutif serta diawasi oleh badan Legislatif dan 

seluruh komponen  masyarakat daerah. 

c) Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat 

d) Didasari oleh prinsip – prinsip ekonomi , efisiensi dan efektif  

e) Dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas. 

2.8.1 Tujuan Pengelolaan keuangan Daerah  

 Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah: 

1. Tanggung jawab, Pemerintah daerah harus mempertangungjawabkan 

tugas keuangannya kepada lembaga atau orang, termasuk pemerintah 
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pusat, DPRD, Kepala daerah dan masyarakat unsur – unsur penting 

dalam tangungjawab mencakup keabsahan dan pengawasan  

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata 

sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan 

jangka pendek dan jangka panjang. 

3. Hasil guna, tatacara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah – 

rendahnnya dan dalam waktu secepat cepatnnya. 

4. Pengendalian 

Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD dan petugas pengawas 

harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas 

tercapai. Mereka harus mengusahakan agar selalu mendapatkan 

informasi yang diperluakan untuk memantau pelaksanaan penerimaan 

dan pengeluaran, untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan 

sasaran. Penerimaan dan pengeluaran harus selalu dimonitor, yaitu 

dibandingkan antara dianggrakan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu 

dilakukan analisa varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran 

daerah agar dapat sesegeramungkin dicari penyebabnya timbul varians 

dan dilakukan tindakan korektif. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah ada dua macam  pengelolaan, 

yaitu: 
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5. Pengelolaan Umum  

Dalam hal ini Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum 

pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan ini meliputi antara lain: 

a) Fungsi perencanaan umum 

b) Fungsi pemungutan pendapatan 

c) Fungsi pembendaharaan umum daerah 

d) Fungsi penggunaan anggaran  

e) Fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban, selaku 

pejabat pemegang kekuasaan umum, kepada daerah 

mendelegasikan  sebagian atau seluruh kewenangan 

kepada sekretaris daerah atau pengelola keuangan 

daerah. 

6. Pengelolaan Khusus 

Dalam hal ini adalah bendahara umu daerah yang berwenang untuk 

menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang 

serta berkewajiban mempertangungjawabkan kepada kepala daerah 

(Abdul,2004) 
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2.8.2 Tolak Ukur Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Ciri – ciri utama pengelolaan keuangan yang baik ( Primardhani.  2010), 

yaitu : 

1. Sederhana  

Sistem yang sederhana lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh 

mereka yang bertugas menjalankannya, dan lebih besar kemungkinan 

diikuti tanpa salah, dapat lebih cepat memberikan  hasil, dan mudah 

diperiksa dari dalam dan diluar. Karena itu, tujuan praktisbyang hendak 

dicapai dalam menyusun suatu pengelolaan keuangan salah satunya 

adalah menciptakan  tatacara yang sederhana sejalan denganhasil tujuan 

yang hendak dicapai. 

2. Lengkap 

Pengelolaan keuangan hendaknnya dapat digunakan untuk mencapai 

semua tujuan – tujuan dan harus mencakup segi keuangan setiap 

kegiatan daerah, jadi kegiatan menyusun anggaran keabsahan penerima 

dan pengeluaran 

3. Berbagai guna 

Pengelolaan keuangan bersangkutan dalam kenyataan harus dapat 

mencapai tujuan – tujuan yang bersangkutan. Hal ini kadang-kadang 

dapat diwujudkan melalui peraturan, misalnnya peraturan yanbg 

mengharuskan pemerintah daerah menyelesaikan rencana anggarannnya 

pada tanggal tertentu sebelum tahun anggaran. 
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4. Berdaya guna 

Dalam hal ini, daya guna memiliki dua segi yaitu : 

a. Daya guna melekat pengelolaan keuangan bersangkutan harus 

dinaikan setinggi – tingginnya, artinya hasil yang ditetapkan harus 

dapat dicapai dengan biaya serendah rendahnnya, dari sudut jumlah 

petugas dan dana yang dibutuhkan atau hasil yang dicapai sebesar – 

besarnya. 

b. Pengelolaan yang bersangkutan harus dirancang sedemikian rupa 

sehingga memperbesar daya guna yang menjadi alat pemerintah 

daerah untuk menjalankan kegiatan- kegiatan itu dan tidak 

menghambat. 

5. Mudah disesuaikan  

Pengelolaan keuangan jangan dibuat demikian kaku sehingga sulit 

menerapkan atau menyesuaikan pada keadaan yang berbeda – beda . 

2.9 Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Dalam melaksanakan kegiatannnya, suatu pemerintah mempunyai 

tujuan atau target yang hendak dicapai dari anggaran yang dibuat setiap 

tahunnya. Tujuan suatu organisasi yang hendak dicapai itu sangat penting di 

dalam menentukan jalannya roda pemerintahan. Mardiasmo mengemukakan 

pengertian efektivitas dalam bukunnya yang berjudul “ Akuntansi Sektor Publik 

adalah sebagai berikut: 
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 “Efektifitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran 

yang harus dicapai. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila proses 

kegiatan mencapi tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mardiasmo, 2002) 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan efektivitas adalah derajat keberhasilan suatu organisasi dalam atau 

sampai sejauhmana organisasi telah mencapai tujuan dari kegiatan yang telah 

direncanakan sebelumnnya.Pengukuran efektivitas dapat dilihat dari ukuran 

berhasil tidaknnya suartu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila suatu 

organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah 

berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas 

tidak menyatakan tentang berapa besar biasa yang telah dianggarkan untuk 

mencapai tujuan  tersebut, tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu 

program atau kegiatan telah  mencapai tujuan yang diinginkan. 

 Berdasarkan prinsip – prinsip pengeluaran anggaran, maka efektivitas 

itu  adalah: 

1. Hemat, efesien, tidak mewah , dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang 

di syaratkan  

2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program dan kegiatan, 

serta  fungsi setiap dinas atau lembagannya atau satuan kerja  

3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan 

memperhatikan kemampuan potensi nasional.      
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2.10 Manfaat Pelaksanaan Audit Internal Terhadap  Efektivitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah    

Penendalian Intern menurut Siti Kurnia Rahayu dan Elysuhayati (2009 : 

221) adalah : 

Pengendalian intern adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan 

komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang 

dirancang untuk memberikan keyakinkan memadai guna mencapai 

Tujuan  dari SPI antara lain : 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

Mendorong keandalan dalam proses pelaporan keuangan 

2. Menjaga kekayaan dan catatan 

Petugas melakukan pengawasan agar tetap terjagannya kekayaan 

atau asset 

Melakukan pencataan sesuai dengan prosedur dan memastikan 

selalu melakukan pencatatan. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

Menjaga tindakan tdan tidak melakukan tindakan yang melanggar 

hukum dan melakukan sesaui dengan peraturan yang berlaku. 

4. Efektivitas dalam operasi 

Kegiatan dilakukan dengan efektif dan efisien. 
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2.11Penelitian Terdahulu  

 Telaah terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapat bahan 

pembanding dan acuan yang dapat memperjelas bahasan. 

no 
Nama peneliti 

Judul 

penelitian 
Perbedaan Persamaan 

1 Sakti Ramadhani Hubungan 

antara 

pelaksanaan 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

berdasarkan 

UU no 22 

tahun 1999 dan 

UU no 28 

tahun 1999  

dengan 

pengawasan 

fungsional 

Pelaksanaan 

APBD di 

provinsi  Jawa 

Barat 

Objek penelitian 

pada Pemerintah 

Provinsi 

Jawabarat dn lebih 

menfokuskan pada 

hubungan antar 

pengelola 

keuangand aerah 

berdasarkan UU 

no 22 tahun 1999 

dan UU no 28 

tahun 1999  

dengan 

pengawasan 

fungsional 

Pelaksanaan 

APBD di provinsi  

Jawa Barat 

sedangkan penulis 

lebih akan 

emmfokuskan 

pada pelaksanaan 

audit internal 

terhdap efektivitas 

pengelolaan 

keuangandaerah di 

kabupaten 

sukabumi 

Penelitiaan 

tentang audit 

internal  

2 Ferry 

Primardhany 

Pengaruh 

Pelaksanaan 

Auidt internal 

terhadap 

efektivitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah  

Objek penelitian 

pada pemerintah 

kabupaten 

kuningan dan 

lebih 

memfokuskan 

pada pengaruh 

pelaksanaan audit 

Penelitian 

tentang audit 

internal  

Pelaksanaan 

pengelolaan 

keuanga 

daerah. 
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internal terhadap 

efektivitas 

pengelolaan 

keuangan daerah  

sedangkan penulis 

lebih 

memfokuskan 

terhdap manfaat 

apabila dilakukan 

pelaksanaan audit 

internal terhadap 

pengelolaan 

keuangan daerah 

di kabupaten 

sukabumi 

 

 

2.12 Kerangka Pemikiran 

Otonomi daerah secara serentak telah dilaksanakan mulai januari 

tahun2001, dalam tahap awal pelaksanakan otonomi daerah, masih ada 

beberapa daerah yang merasa belum siap, namun sebagian lagi merasa 

sudah siap melaksanakannya. Pelaksanaan otonomi daerah secara tidak 

langsung akan memaksa  daerah untuk melakukan perubahan-perubahan 

baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur 

birokrasi. Perubahan struktur meliputi pembaharuan yang sifatnya 

kelembagaan (institusional reform) yaitu pembenahan struktur birokasi 

pemerintah daerah yang lebih ramping akan tetapi kaya fungsi (form 

follow function ). Perubahan proses meliputi perubahan yang 

menyentuh keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen di 

pemerintah daerah, yaitu perumusan strategi, perencanaan strategik, 
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penganggaran, pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme 

reward and punishment system. Perubahan kultur birokrasi terkait 

dengan perubahan budaya kerja dan perilaku pegawai yang mengarah 

pada terciptannya  profesionalisme birokrasi. 

Perubahan-perubahan yang dilakukan merupakan upaya 

pemerintah dalam mewujudkan budaya pemerintahan yang efesien dan 

efektif . Segala macam hal yang dilakukan baik itu perbaikan maupun 

perubahan harus berdasarkan peraturan yang berlaku.. Adapun 

pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undnag Nomor 32 tahun 

2004 pasal 1 ayat 5  adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat  sesuai dengan peraturan perundang –

undangan. Pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa daerah otonom 

selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat yang 

mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diharapkan dapat 

mewujudkan keamanan dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu diharapkan 

adannya proses restrukturisassi yang baik serta transparansi dalam 

pelaporan keuangan daerah agar tercapainnya cita cita bersama.  

Adanyan otonomi daerah  dan desentralisasi yang luas berupa 
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pemberian kewenangan dan keleluasan kepada daerah, akan membawa 

konsekuaensi pada perubahan pada pola dan sistem audit , pengendalian 

dan pemeriksaan. Agar tidak  terjadi penyimpangan dan penyelewengan 

,pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti 

dengan audit yang kuat. Audit sangat penting bagi organisasi dalam : 

mengantisipasi ,memonitor dan merespon perubahan keadaan (changing 

circumstances), menghindari kesalahan  berganda (compounding of  

errors) menyesuaikan atau membantu  menciptakan ketertiban  pada 

kompleksitas organisasi (organizational complexity). Audit menempati 

posisi penting dalam manajemen pemerintahan. Para teorisi manajemen 

public memandang audit merupakan bagian integral dari proses 

perencanaan yang menyeluruh. pelaksanaa audit internal dapat 

merupakan detektor dini apabila terjadi penyimpangan dalam 

implementasi kebijakan publik sehingga dapat segera  di kontrol 

(dikendaliakan), memfokuskan perhatian pada sejauhmana kesiapan 

aspek  kelembagaan dalam mengupayakan audit yang efektif.  

 

Audit internal atas penyelengaraan otonomi daerah bermaksud 

untuk mencapai beberapa tujuan yaitu : 

1).Mencapai tingkat  kinerja tertentu 
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2).Menjamin susunan administrasi yang terbaik dalam operasi unit – 

unit  pemerintah daerah baik  secara internal maupun dalam hubungan 

dengan  lembaga – lembaga lain.  

3).Untuk memperoleh  perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan 

pembangun  Daerah dan Nasional . 

 4).Untuk melindungi  warga masyarakat dari penyalahgunaan        

      kekuasaan di daerah. 

5).Untuk mencapai  integritas Nasional 

Pembinaan  dan pengawasan tetap  dijaga agar tidak membatasi 

inisiatif  dan tanggung jawab daerah, disamping itu hal ini  merupakan 

upaya  menyelaraskan nilai efisiensi  dan demokrasi. 

Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya 

memfokuskan diri pada masalah –masalah teknis akuntansi menjadi 

profesi yang memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi 

manajemen.Audit internal menyediakan jasa jasa mencakup 

pemeriksaan dan penilaain atas control, kinerja, resiko, dan tata kelola 

(governance) perusahaan publik maupun privat.  Audit interal 

merupakan elemen monitoring dan struktur pengendalian  interen dalam 

suatu organisasi,yang dibuat untuk memantau  efektivitas dari  elemen-

elemen struktur  pengendalian interen lainnya. Audit internal membantu 

organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematik dan 
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teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses 

pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Internal auditing  

adalah  suatu fungsi penilaian yang independen  dalam suatu  organisasi 

untuk menguji  dan mengevaluasi kegiatan  organnnisasi yang 

dilaksanakan. Oleh karena itu Audit internal sangat berperan serta dalam 

mewujudkan suatu kondisi yang kondusif untuk perkembangan dalam 

suatu daerah.  

Fungsi audit internal lebih  berfungsi sebagai mata dan telinga 

manajemen, karena manajemen butuh  kepastian bahwa semua 

kebijakan yang telah  ditetapkan tidak akan dilaksanakan  secara  

menyimpang .  Karena perana audit internal sendiri menberikan saran 

dan jaminan pada manajemen dari pemerintahan tersebut untuk 

membantu pengambilan keputusan. Tujuan pengendalian interen  adalah 

menyakinkan  keandalan (reabilitas dan integritas) informasi, 

kesesuaian dengan  berbagai kebijakan, rencana, prosedur, dan  

ketentuan perundang-undangan. Perlindungan terhadap  harta organisasi 

adalah penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta 

tercapainya berbagai tujuan  dan sasaran yang telah ditetepkan. 

Meskipun audit internal yang modern memiliki cakupan yang luas. 

Bentuk  praktik  audit saat ini terdiri atas kategori daerah:  

1) Keuangan : Analisis aktivitas ekonomi sebuah entitas yang diukur 

dan dilaporkan   menggunakan   metode akuntansi. 
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2) Ketaatan : Penelaahan atas control keuangan dan operasi serta 

transaksi untuk melihat kesesuaian dengan aturan standar, regulasi, 

dan prosedur yang berlaku. 

3) Operasional : Telaah komprehensif atas fungsi yang bervariasi dalam 

perusahaan untuk menilai efisiensi dan ekonomi tersebut dalam 

mencapai tujuannya. 

Baik auditor eksternal dan internal dapat melakukan jenis audit 

ini, perlu diingat bahwa penekanan audit eksternal adalah pada 

kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangkan penekanan audit 

internal adalah membantu manajer  dan dewan komisaris atau badan 

pengatur lainnya yang ada perusahaan atau membantu Bupati, Kepala 

Organisasi perangkat daerah di pemerintahan, untuk mencapai 

pengelolaan yang optimal dan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi 

tanggung jawab mereka. Ketaatan, dan operasional masing – masing 

kategori bisa memiliki perbedaan dalam penekanan di organisasi dan 

negara  yang berbeda, dan struktur serta praktik khusus juga bisa 

berbeda.   

Pengelolaan keuangan daerah harus mendasar pada konsep value 

for money , yaitu : efesiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah hubungan 

antara pasar dan masukan ( cost of input ). Dengan kata lain , ekonomi 
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adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas 

tertentu pada harga terbaik yang dimungkin  

Menurut Mardiasmo (2001), secara garis besar dapat dimaknai 

bahwa dalam setiap pelaporan keuangan harus besifat efisien dan efektif 

tepat pada sasaran yang dituju, begitu pula yang harus dilakukan dalam 

pelaporan pada daerah otonom dibutuhkan keefektifitasan dan efisiensi., 

Efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam 

pelaksanaan otonomi daerah  harus dilakukan  pengalokasian potensi 

sumber -sumber ekonomi daerah dengan tepat sasaran jangan sampai 

terjadi ketidak merataan dalam pengalokasian potensi sumber- sumber 

dan dikelola dengan seefisien mungkin,  proses penyusunan APBD 

karena APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan 

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk 

tercapainnya tujuan bernegara . Sehubungan dengan hal tersebut agar 

APBD  dapat berfungsi sebagai instrument untuk menciptakan lapangan 

kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, maka 

seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah supaya mengambil 

langkah –langkah untuk proses penyusunan dan pembahasan APBD 

agar persetujuan bersama Kepala Daerah dengan DPRD atas rancangan 

peraturan daerah tentang APBD dapat dicapai paling lambat satu bulan 

sebelum APBD dilaksanakan.  Pengelolaan keuangan daerah harus 

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang 
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berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan 

memperhatikan asa keadilan dan kepatuhan. Pertanggungjawaban  

keuangan  daerah yang akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu.  Ketiga, 

tolak ukur kinerja dan selanjutnnya  dalam pelaksanaan anggaran sesuai 

dengan prinsip- prinsip akuntansi yang berlaku .  Keempat, dalam hal 

laporan pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah  dan yang 

terakhir harus dilakukan  pengendalian dan pengawasan keuangan 

daerah oleh badan yang berwenang, agar tercapainnya cita cita yang 

diharapkan laporan yang transparansi dan kesejahteraan serta keamanan 

bersama diperlukan suatu langkah dan solusi untuk mencapainnya. 

Dengan demikian penulis bermaksud menguji apakah terdapat pengaruh 

dari audit internal terhadap keefektifitasan pelaporan keuangan dalam 

daerah otonomi di Kabupaten Sukabumi. 

 Gambar kerangka Pemikiran 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah dan DPRD 

Prinsip  Keuangan Daerah 

Pelaksanaan Audit 

Internal : 

1.Indepedensi 

2. Kemampuan 

Profesional 

3. lingkup Pekerjaan  

4. Pelaksanaan audit 

Internal 

5.Manajemen bagian 

audit internal 

Manfaat Pelaksanaan Audit Internal Terhadap 

Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN  

3.1 Objek Penelitian  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada bagian 

bagian yang terlibat dalam proses pengeloloaan keuangan yaitu, Inspektorat 

Kabupaten Sukabumi dan unit organisasi yang berhubungan dengan 

pengelolaan keuangan.  Adapun  penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

manfaat pelaksanaan audit internal terhadap efektifitas pengelolaan keuangan di 

kabupaten Sukabumi. 

3.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Inspektorat Kabupaten Sukabumi  berkedudukan di Komplek 

Perkantoran Jajaway  Palabuanratu, dipimpin oleh  Inspektur .   Adapun 

kedudukan dan tugas pokok menurut Peraturan Bupati tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi, merupakan unsur 

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan 

secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas 

pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan 

pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 

Fungsi dari Inspektorat adalah untuk melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menurut Peraturan Bupati 
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tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja   Inspektorat Kabupaten 

Sukabumi., yakni :penyusunan rencana, perumusan dan penyusunan kebijakan 

teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan.  

 

 

 Adapun  Susunan Organisasinya terdiri dari :  
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GARIS 

KOMANDO          

                 GARIS 
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3.1.2 Metode Penelitian yang digunakan  

 Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis 

dengan pendekatan studi kasus, yaitu metode pengumpulan, penyajian, dan 

penganalisisan data, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai objek yang diteliti dan menarik simpulan berdasarkan penelitian yang 

dilakukan. 

Teknik penggumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh penulis 

dalam penyusunan skripsi ini dengan cara sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Reasearch) 

a. Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan 

informasi dari literatur – literatur yang ada untuk ditelaah serta 

catatan yang diperoleh dibangku kuliah maupun media masa 

lainnya. 

b. Penulis membaca dan mempelajari buku – buku untuk mendapatkan 

data sekunder sebagai dasar yang dapat dipetanggungjawabkan 

dalam bahasan. 

2. Peneliti Lapangan ( Field Research ) 

Penulis melakukan penelitian langsung ke lokus penelitian untuk 

memperoleh data primer. Data tersebut diperoleh dengan cara berikut : 

a. Observasi, suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung objek yang diteliti. 
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b. Wawancara, suatu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya 

jawab dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian lain 

yang berhubungan langsung atau relevan dengan objek yang diteliti. 

c. Kuesioner, suatu daftar pernyataan yang diajukan kepada pihak – 

pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

3.1.3 Penentuan Responden  

 Salah satu cara yang penulis gunakan adalah memperoleh data dengan 

cara mengumpulkan data dari para responden dalam instansi yang diteliti. 

Metode Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode  

Purposive, yaitu teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.  

Dengan karakteristik sampelnya adalah : 

1.Inspektorat sebagai pelaksana audit internal, yang terdiri dari 50 

pegawai dan 23 orang Auditor yang  bertugas mengaudit 

Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sukabumi. 

2. Unit – unit organisasi, responden yang dipilih adalah Kepala 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pemilihan 

tersebut karena Kepala Dinas dianggap mengerti dan 

bertanggungjawab  dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 
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3. Unit – unit organisasi/ Bidang/Bagian yang ada di pemerintahan 

daerah Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah.    

Tabel 3.1 

 

 

       

 

 

  

 

Alat yang digunakan untuk mengukur data yang dihasilkan oleh para 

responden adalah dengan menggunakan kuesioner, yaitu suatu penyelidikan 

mengenai masalah yang dilakukan dengan cara mengedarkan suatu daftar 

pertanyaan berupa formulir yang diajukan secara tertulis beserta pilihan 

jawaban yang tersedia kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban. 

 

 

 

 

No  Unit Organisasi 

1 Dinas Pendidikan 

2 Dinas Kesehatan 

3 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  

4 Dinas Perhubungan dan Kominfo 

5 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

6 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan  

7 Dinas Bina Marga  

8 Dinas Pemuda,Olahraga , Kebudayaan dan Pariwisata 

9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

11 Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan 



50 
 

 

3.2. Operasionalisasi Variabel  

 Agar penulisan skripsi ini lebih terarah perlu ditentukan  variable – 

variable yang akan diteliti. Dalam hal ini variable yang akan diteliti menjadi 

tiga, yaitu : 

1. Pelaksanaan Audit Internal  

2. Efektifitas Pengelolaan  keuangan daerah  

3. Manfaat Pelaksanaan Audit Internal terhadap Pengelolaan keuangan 

daerah.  

Secara ringkas oprasional variabel dalam penelitian ini tampak dalam table 

berikut : 

Tabel 3.2 Oprasional Variabel 

Variabel  Indikator  Sub Indikator Skala 

Penguku

ran  

Instru

men 

Pelaksanaan Audit 

Internal  

 

1. Indepedensi a) Status Organisasi 

b) Objektivitas   

Ordinal kuesio

ner 

 2. Kemampuan 

Profesional  

a. Audit Internal 

mempunyai 

keahlian dan 

kemampuan  

b. Audit internal 

mendapat  

kesempatan 

pendidikan untuk 

selalu 

meningkatkan 

keahliannya. 

  

 3. Lingkup 

Pekerjaan  

a. Lingkup 

pekerjaan audit 

internal 
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melakukan 

evaluasi dan 

memeberikan 

kontribusi dalam 

meningkatkan 

proses 

pengendalian, dan 

proses 

governance 

 

 4. Pelaksanaan 

Kegiatan audit 

internal 

meliputi: 

a. Perencanaan  

audit  

a. Perencanaan 

program yang jelas, 

lengkap, sistematis 

dan fleksibel 

b. Mengembangkan 

setiap rencana 

berdasarkan 

ruanglingkup, 

sasaran,waktu dan 

alokasi sumber 

daya 

  

 b. Pengujian 

evaluasi 

 

a. Mengidentifikasi, 

menganalisis, dan  

mengevaluasi 

informasi yang 

memadai untuk 

mencapai tujuan  

 

 

  

 c. Laporan hasil 

audit 

 

a. Laporan disajiakn 

secara jelas, 

ringkas,relevan 

dan tepat waktu. 

  

 d.  Tindak Lanjut 

 

a. Adanya penilaian 

terhadap 

pelaksanaan 

rekomendasi untuk 

mengambil langkah 

lebih lanjut  

b. Adanya laporan 

dari hasil tindak 

lanjut 

  

 e. Manajemen 

bagian Audit 

Internal  

a. Pimpinan audit 

internal harus 

mengkoordinasika
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n kegiatan audit 

internal dengan 

eksternal 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

pengelolaan 

keuangan daerah 

 

Tujuan Pengelolaan 

keuangan daerah  

1. .Tanggung 

jawab  

 

 

 

a. PEMDA 

mempertanggungjaw

abkan tugas 

keuangannya kepada 

lembaga/ orang yang 

berkepentingan sah 

b. Unsur – unsur 

penting dalam 

tanggungjawab 

mencakup keabsahan 

dan pengawasan     

 

 

 

 

 

 

 

 2. Mampu 

Memenuhi  

Kewajiaban 

keuangan  

Keuangan daerah harus 

ditata sedemikian rupa 

sehingga mampu 

melunasi semua ikatan 

keuangan, jangka pendek 

maupun jangka panjang  

  

 3. Kejujuran  

 

 

a. Urusan keuangan 

harus diserahkan 

pada pegawai 

yang jujur 

b. Kesempatan 

berbuat 

kecurangan 

diperkecil 

 

 

  

 4. Hasil guna 

dan kegiatan 

efisiensi dan 

efektif 

Keuangan daearah harus 

ditata sedemikian rupa 

sehingga memungkinkan 

program dapat 

direncanakan dan 

dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan PEMDA 

dan biaya yang serendah 

rendahnnya dan  dalam 

waktu yang secepat- 

cepatnnya 
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 5. Pengandalian  a. Petugas Keuangan 

PEMDA harus 

melakukan 

penegndalian agar 

semua tujuan 

tersebut dapat 

tercapai 

b. Petugas keuangan 

daerah harus 

mengusahakan 

mendapat informasi 

yang diperlukan 

untuk memantau 

pelaksanaan 

penerimaan dan  

pengeluran untuk 

kemudian 

dibandingkan 

dengan rencana dan 

sasaran. 

  

Manfaat 

pelaksaanan audit 

internal terhadap 

efektivitas 

pengelolaan 

keuangan daerah  

pada pemerintah 

Kabupaten  

 

Tujuan SPI 

 

1. Keandalan 

pelaporan 

keuangan  

 

 

 

Mendorong keandalan 

dalam proses pelaporan 

keuangann   

Ordinal   

 2. Menjaga 

kekayaan dan 

catatan 

 

a. Petugas 

melakukan 

pengawasan agar 

tetap terjagannya 

kekayaan atau 

asset 

b. Melakukan 

pencataan sesuai 

dengan prosedur 

dan memastikan 

selalu melakukan 

pencatatan.  
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 3. Kepatuhan 

terhadap hukum 

dan peraturan 

Menjaga tindakan 

tdan tidak melakukan 

tindakan yang 

melanggar hukum 

dan melakukan sesaui 

dengan peraturan 

yang berlaku 

  

 4. Efektivitas dalam 

operasi  

Kegiatan dilakukan 

dengan efektif dan 

efisien 

  

 

3.2.1 Teknik Pengembangan Instrumen 

Instrumen merupakan alat untuk mengumpulkan data. Adapun data 

yang dikumpulkan ada dua jenis yaitu, data pimer dan sekunder. Data primer 

diperoleh dengan melakukan wawancara, dan kuesioner yang merupakan hasil 

dari penelitian laporan. Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan dan  

merupakan hasil penelitian kepustakaan. 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan 

yang sering disebut dengan kuesioner. Menurut Sugiyono (2004 : 135), 

kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. 
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 Pengumpulan data melalui penelitian lapangan adalah menggunakan 

kuesioner. Kuesioner yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data 

terdiri dari dua bagian yaitu: 

1. Pertanyaan umum yaitu pertanyaan yang menyangkut identitas umum 

responden, antara lain nama, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja 

melalui pertanyaan terbuka dimana kemungkinan tidak ditentukan 

terlebihdahuludan respon bebas memberikan jawabannya.  

2. Pertanyaan khusus yang terdiri dari pertanyaan – pertanyaan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan audit internal yang terdiri dari 

indikator – indikator. Untuk memperjelas indikator – indikatornnya, 

maka penulis menggunakan beberapa pertanyaan khusus dalam bentuk 

pertanyaan khusus dalam pertanyaan tertutup yang harus diisi oleh 

responden dengan alternative jawaban yaitu : Sangat Setuju ;  Setuju ;  

Kurang Setuju ;  Tidak Setuju ; dan Sangat Tidak Setuju 

  3.2.2  Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 Untuk melakukan analisis data maka data – data yang diperoleh 

diringkas dan dibandingkan dengan indikator – indikator yang telah ditetapkan 

dalam kuesioner. Dari hasil perbandingan dapat diketahui apakah pelaksanaan 

audit internal bermanfaat pada pelaporan keuangan.  

 Langkah – langkah yang dilakukan dalam menganalisis yaitu : 

1. Tabulasi jawaban kuesioner. 
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2. Kelompokan jawaban kuesioner. 

3. Perhitungan skor variabel. 

4. Membuat keputusan tentang hasil pengukuran variabel. 

5. Pengambilan keputusan. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menghitung persentase yang 

menunjukan berapa besar manfaat pelaksaan audit internal terhadap 

pelaporan keuangan. 

 Untuk menghitung persentase tersebut, maka digunakan perhitungan 

sebagai berikut : 

    
                       

                           
      

Seharusnnya : 

     (                   )  
                             

                            
      

Keterangan :  

1. Sangat Setuju = 5 

2. Setuju = 4 

3. Kurang Setuju = 3 

4. Tidak Setuju = 2 

5. Sangat tidak Setuju = 1 
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3.2.3. Kategori Hasil Pengukuran 

 Kategori ini dilakukan untuk mempermudah penginterpretasian data 

yang didapat dari peneliti yang dimaksud untuk mendapat gambaran 

yang jelas tentang manfaat pelaksanaan audit internal terhadap 

pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten Sukabumi.Menurut 

Cooper & Schindler (2006) untuk data ordinal yang memiliki 

distribusi asimetris, ukuran pemusatan dapat dilakukan melalui 

distribusi rentang antar kuartil. Pada data diskrit yang berurutan, 

nilai kuartil I, kuartil II dan kuartil III dapat ditentukan melalui 

perhitungan sebagai berikut : 

1. Kuartil II (Median) = (Skor minimum + Skor 

          maksimum) : 2 

2.   Kuartil I = (Skor minimum + Median):2 

3.   Kuartil III = (Median + Skor maksimum) :2 

4. Skor minimum = skor terendah x jumlah 

pertanyaan 

5. Skor maksimum = skor  tertinggi x jumlah 

pertanyaan. 

 Dari rentang diatas maka dalam penelitian ini maka pelaksanaan 

audit internal terbagi dalam kategori :  sangat efektif, efektif, kurang 

efektif, tiak efektif.  Pengelolaan keuangan daerah internal terbagi dalam 

kategori :  sangat efektif, efektif, kurang efektif, tiak efektif.   Manfaat  

pelaksanaan audit internal terhadap pengelolaan keuangan darah terbagi 
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dalam kategori :  sangat bermanfaat efektif, bermanfaat efektif , kurang 

bermanfaat efektif, tidak bermanfaa efektif. 
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` BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1   Gambaran Umum Responden 

 Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, kemudian akan dilanjutkan dengan perhitungan statistik dan pengujian 

hipotesis. Pada bab ini pula, akan diuraikan pembahasan mengenai hasil 

penelitian berdasarkan teori dan juga penelitian terdahulu. 

 Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Auditor dan  

pegawai yang bekerja pada Inspektorat, DPPKAD,  unit- unit organisasi yang 

ada di Kabupaten Sukabumi. Penyebaran kuesioner dilakukan pada pada bulan 

desember 2013 dan pengumpulan dan pengolahan data dilakukan januari 2014. 

Kuesioner di sebarkan sebanyak 80 buah ke Inspektorar , DPPKAD dan Dinas 

–dinas yang terkait lainnya. Inspektorat mengebalikan 23 kuisioner, DPPKAD 

menggembalikan 23 kuisioner begitu pula dengan dinas – ninas terkait 

mengembalikan sebnyak 23 kuisioner , Pegawai lainnya  lainnya tidak 

menerima kuesioner karena kesibukan  dan sebagian auditor sedang melakukan 

tugasnya di lapangan , tidak berada di kantor. 

Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 4 yang merinci tingkat 

pengembalian yang diperoleh adalah sebesar 86,25% dari total kuesioner yang 

di sebar. Kuesioner yang tidak diterima kembali sebesar 13,25%. 
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Tabel 4 kuesioner yang kembali 

Kuisioner Frekuensi  Presentase 

Jumlah Kuisioner Yang Disebarkan 80 100% 

Jumlah Kuisioner Yang kembali 69 86,25% 

Jumlah Kuisioner Yang Tidak 

Kembali 

11 13,75% 

       Sumber : Hasil Pengolahan Data: 2014 

Tabel 4.1. menunjukan klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin. 

Sebanyak 79,71% responden adalah laki-laki dan 20,29% responden adalah 

perempuan. 

Tabel 4.1. jenis kelamin responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki – Laki 55 79,71% 

Perempuan 14 20,29% 

Jumlah 69 100% 

          Sumber : Hasil Pengolahan Data: 2014 

 Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukan usia responden yang mengisi 

kuesioner, memperlihatkan bahwa jumlah responden yang berusia < 30 tahun 

sebesar 10,14 sebanyak 50,72% yang berusia antara 31-40 tahun, 27,53% yang 

berusia lebih dari 41-50 tahun dan 11,59% responden yang berusia diatas 50 

tahun. 

Tabel 4.2. Umur Responden 

Umur Responden Frekuensi Persentase 

< 30 Tahun 7 10,14% 

31 – 40 Tahun 35 50,72% 

41 – 50 Tahun 19 27,53% 

 50 Tahun 8 11,59% 
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Jumlah        69    100% 
Sumber : Hasil Pengolahan Data: 2014 

   

 Tabel 4.3 menunjukan jumlah responden berdasarkan jenjang 

pendidikan terakhir. Responden yang memiliki pendidikan Master (S2) ada 

30,43%, responden dengan pendidikan Sarjana (S1) dengan tingkat persentase 

57,97%, dan sebesar 11,59% adalah responden yang berpendidikan 

SMA/Diploma. 

Tabel 4.3. pendidikan responden 

Pendidikan Responden Frekuensi Persentase 

Doktor (S3) 0 0 

Master (S2) 21 30,43% 

Sarjana (S1) 40 57,97% 

Sma/Diploma 8 11,59% 

Jumlah 69 100% 
         Sumber : Hasil Pengolahan Data: 2014 

 

4.2 Uji Validitas Variabel   

 Validitas merupakan derajat  ketepatan antara data yang terjadi pada 

objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono : 

2012). Pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid atau invalid suatu 

pernyataan kuesioner yang disebarkan kepada para responden, maka kuesioner 

dikatakan valid jika pernyataan kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas maupun reliabilitas 

pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu software SPSS 

17.0.  
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Tabel 4.2. Validitas Pelaksanaan Audit internal 

No Item 

Pertanyaan 
rhitung rtabel Keterangan 

1 0,421 0,413 Valid 

2 0,557 0,413 Valid 

3 0,452 0,413 Valid 

4 0,399 0,413 Valid 

5 0,785 0,413 Valid 

6 0,634 0,413 Valid 

7 0,625 0,413 Valid 

8 0,753 0,413 Valid 

9 0,506 0,413 Valid 

10 0,670 0,413 Valid  

11 0,444 0,413 valid 

12 0,453 0,413 valid 

13 0,435 0,413 valid 

14 0,558 0,413 valid 

15 0,456 0,413 valid 

16 0,556 0,413 Valid 
  Sumber : Hasil Pengolahan Data: 2014 

 

Hasil pengujian validitas item kuesioner Pelaksanaan Audit Internal 

menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap Pelaksanaan Audit 



63 
 

 

Internal(X1) memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,413 sebagai nilai batas 

suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa item kuesioner Variabel Pelaksanaan Audit internal valid dan 

dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. 

 

Tabel 4.2.1. Validitas efektivitas pengelolaan keuangan daerah  

No Item 

Pertanyaan 
rhitung rtabel Keterangan 

1 0,361 0,413  Valid 

2 0,557 0,413 Valid 

3 0,452 0,413  Valid 

4 0,399 0,413 Valid 

5 0,785 0,413 Valid 

6 0,634 0,413 Valid 

7 0,625 0,413 Valid 

8 0,753 0,413 Valid 

9 0,506 0,413 Valid 
          Sumber : Hasil Pengolahan Data: 2014 

Hasil pengujian validitas item kuesioner efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap 

Variabel Kompetensi (X1) memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,413 sebagai 

nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan. Sehingga 



64 
 

 

dapat dikatakan bahwa item kuesioner Variabel efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah  valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang 

diteliti. 

 

Tabel 4.2.3 Validitas Manfaat Pelaksanaan Audit internal terhadap  efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah 

No Item 

Pertanyaan 
rhitung rtabel Keterangan 

1 0,557 0,413 Valid 

2 0,785 0,413 Valid 

3 0,634 0,413 Valid 

4 0,625 0,413 Valid 

5 0,753 0,413 Valid 

6 0,506 0,413 Valid 

7 0,670 0,413 Valid  
          Sumber : Hasil Pengolahan Data: 2014 

Hasil pengujian validitas item kuesioner manfaat efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap 

Variabel Kompetensi (X1) memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,413 sebagai 

nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa item kuesioner Variabel kuesioner manfaat efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah valid dan dapat digunakan untuk mengukur 

variabel yang diteliti. 
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A. 4.2.1.Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas merupakan metode untuk yang menunjukan seberapa 

besar hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi lebih dari 

sekali. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran 

yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable). 

Perhitungan uji reliabilitas ini menggunakan bantuan SPSS versi 17.00. 

Di mana hasil perhitungan Alpha Cronbach’s tersebut kemudian 

dikonsultasikan dengan ketentuan bahwa suatu variabel dikatakan reliabel jika 

nilai Alpha yang dihasilkan nilai Alpha > 0,60 

 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pelaksanaan Audit Internal 

Tabel 4.2.4 Reliabilitas Pelaksanaan Audit Internal 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.780 17 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data: 2014 
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 Pada tabel diatas menunjukan nilai Alpha Cronbach’s yang diperoleh 

dari pengukuran variabel kompetensi adalah sebesar 0,780 maka kuesioner 

untuk variabel kompetensi ini dinyatakan reliabel karena >0,60. 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah 

Tabel 4.2.5 Reliabilitas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.802 10 

Sumber : Hasil Pengolahan Data: 2014 

Pada tabel diatas menunjukan nilai Alpha Cronbach’s yang diperoleh 

dari pengukuran variabel independensi adalah sebesar 0,802  maka kuesioner 

untuk variabel ini dinyatakan reliabel karena >0,60. 

 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Manfaat pelaksanaan Audit internal 

terhadap pengelolaan keuangan daerah  

Tabel 4.2.6. Reliabilitas Profesionalisme 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.816 8 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data: 2014 
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Pada tabel diatas menunjukan nilai Alpha Cronbach’s yang diperoleh 

dari pengukuran variabel profesionalisme adalah sebesar 0,816  maka kuesioner 

untuk variabel ini dinyatakan reliabel karena >0,60. 

4.3 Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian  

  Data tanggapan responden di analisis dengan melakukan kategorisasi 

terhadap skor jawaban responden yang dikumpulkan melalui kuisioner 

penelitian dan didukung dengan teori yang relevan dengan variable yang 

diteliti. Kategorisasi skor jawaban responden berguna untuk memberikan 

bagaimana gambaran tentang variable pelaksanaan audit internal, efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah kabupaten Sukabumi dan manfaat pengelolaan 

keuangan kabupaten Sukabumi.  

 Cooper & Schindler (2006) untuk data ordinal yang memiliki distribusi 

asimetris, ukuran pemusatan dapat dilakukan melalui distribusi rentang antar 

kuartil. Pada data diskrit yang berurutan, nilai kuartil I, kuartil II dan kuartil III 

Skor Aktual = jumlah skor jawaban responden 

Skor Ideal = jumlah skor maksimum  

 Selanjutnnya presentase skor jawaban responden yang diperoleh 

berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 = 100%) dan skor 

minimum (1//5 = 20%).    
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 Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variable yaitu Pelaksanaan Audit 

Internal, Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan Manfaat Pengelolaan 

keuangan daerah. Pelaksanaan Audit Internal pada pemerintah daerah 

Kabupaten Sukabumi terungkap melalui jawaban responden terhadap 

pernyataan yang diajukan pada kuisioner yang mencakup beberapa dimensi. 

Pelaksanaan Audit Internal diukur menggunakan 5 dimensi dan 

dioprasionalisasikan menjadi 16 butir pertanyaan yang terdapat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 Variabel Pelaksanaan Audit Internal  

No Pertanyaan  

SS S KS TS STS 

J 

U 

M 

L 

A 

H 

T 

O 

T 

A 

L 

S 

K 

O 

R  

F

R 
% 

S 

K 

O 

R 

Fr % 

S 

K 

O 

R 

FR % 

S 

K 

O 

R 

FR % 

S 

K 

O 

R 

F

R 
% 

S 

K 

O 

R 

1 

Pegawai 

Internal 

memiliki sikap 

mental yang 

objektif dalam 

menjalankan 

tanggungjawab 

16 70% 80 7 30% 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 108 

2 

Pimpinan pada 

umumnya 

sangat 

mendukung 

terhadap unit 

internal dalam  

melaksanakan 

fungsi dan 

tanggungjawab 

13 56% 65 10 44% 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 105 

3 

Dalam 

melaksanakan 

pengelolaan 

keuangan 

daerah Tim 

Audit Internal 

7 30% 35 10 44% 40 6 26% 18 0 0 0 0 0 0 23 93 
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memegang 

peran penting 

dalam berbagai 

aktivitas 

operasional 

4 

Tim audit 

internal harus 

dalam keadaan, 

suasana yang 

netral dan 

mendapatkan 

kebebasan 

dalam 

memberikan 

pendapatnya 

tanpa mendapat 

pengaruh atau 

tekanan dari 

pihak lain 

9 39% 45 14 61% 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 101 

5 

Tingkat 

Pendidikan 

formal yang 

harus dimiliki 

tim audit  

internal pada 

umumnya 

menempuh 

jalur PPAK 

atau 

sejenisnnya  

dan telah 

mendapat 

nomor register 

4 17% 20 16 70% 64 3 13% 9 0 0 0 0 0 0 23 93 

6 

Auditor internal 

harus 

mendapatkan 

kesempatan 

pendidikan 

untuk selalu 

meningkatkan 

kualitasnnya, 

mengembangka

n sumberdaya 

manusia antara 

lain memeberi 

kesempatan 

untuk 

memperoleh 

pendidikan 

lebihlanjut, 

memberikan 

bimbingan 

kepada setiap 

10 43% 50 13 57% 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 102 
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staf internal 

untuk 

mengembangka

n perjalanan 

dan 

kemampuan 

professional 

7 

Kegiatan audit 

internal adalah 

memebrikan 

penilaian 

terhadap 

pekerjaan 

operasional, 

program dan 

hasil yang telah 

dicapai telah 

sesuai dengan 

tujuan  

7 30% 35 16 70% 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 99 

 

8 

Tim audit 

melakukan 

penelitian 

terhadap 

keekonomisan 

dan efisiensi 

kegunaan 

sumberdaya 

yang ada 

8 34% 40 15 66% 60 0 0 0 0 0 0  0 0 23 100 

9 

Auditor internal 

melakukan 

perencanaan 

mengenai 

berbagai hal - 

hal meliputi 

jadwal 

pelaksanaan 

audit rencana 

susunan staf 

anggaran 

keuangan serta 

laporan 

kegiatan 

6 26% 30 15 66% 60 2 8% 6 0 0 0 0 0 0 23 96 

10 

Auditor internal 

selalu 

menyusun 

berbagai 

kebijakandan 

prosedur secara 

tertulis sebagai 

pedoman bagi 

staff auditor 

meliputi 

pedoman audit 

8 34% 40 15 66% 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 100 
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internal dan 

teknis audit 

pengawasan 

terhadap staf 

11 

Auditor internal 

dalam 

pelaksanaanya 

kegiatan audit 

melakukan 

perencanaan, 

memyusun 

kertas kerja 

pemeriksaan, 

mendokumenta

sikan mengenai 

tujuan audit dan 

lingkup 

kegiatan 

11 47% 55 12 53% 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 103 

12 

Audit internal 

dalam 

melakukan 

kegiatan audit 

meyakini 

bahwa secara 

informasi yang 

diperoleh harus 

mencakupi, 

kompeten, 

relevan dan 

berguna sebagai 

dasar temuan 

audit dan 

rekomendasi 

12 53% 60 11 47% 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 104 

13 

Auditor internal 

setelah selesai 

melakukan 

audit selalu 

membuat 

laporan audit 

yang faktual 

dan tidak 

berpihak 

kepada pihak 

manapun 

13 56% 65 10 44% 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 105 

14 

Laporan hasil 

audit memuat 

berbagai 

rekomendasi 

perkembangan 

yang mungkin 

akan dicapai, 

pengakuan atas 

kegiatan yang 

10 44% 50 13 56% 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 102 
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dilaksanaakan 

scara luas dan 

positif serta 

tindakan 

koreksi atas 

laporan hasil 

audit tersebut 

15 

Auditor internal 

selalu 

menerima 

laporan 

perkembangan 

perbaikan dari 

pihak 

manajemen 

secara periodik 

untuk 

mengevaluasi 

status usaha 

manajemen 

untuk 

memperbaiki 

kondisi yang 

sebelumnya 

dilaporkan 

sebagai 

tanggapan atau 

hasil 

pemeriksan 

8 34% 40 14 60% 56 1 6% 3 0 0 0 0 0 0 23 99 

16 

  Tim audit 

selalu 

menerima 

laporan 

perkembangan 

perbaikan dari 

pihak 

manajemen 

secara periodik 

untuk 

mengevaluasi 

status usaha 

manajemen 

untuk 

memperbaiki 

kondisi yang 

sebelumnya 

dilaporkan 

sebagai 

tanggapan atau 

hasil periksa 

5 21% 25 18 79% 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 97 

JUMLAH 
14

7 
 

20

9 
 12  0  0  0 0 0 0 0 

36

8 

160

7 

Sumber : Hasil Penelitian 2014 



73 
 

 

 

 

Dari pertanyaan dan tanggapan responden yang tertuang pada tabel 

diatas dapat diketahui berbagai informasi yang akan menggambarkan hasil dari 

penelitian . Dalam pertanyaan pertama yang berdasarkan indikator 

independensi  dan terjaminnya  indepedensi dalam pelaksaanan audit internal 

dapat dijelaskan oleh sub indikator objektivitas yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor dan pegawai yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan 

keuangan daerah yang ada di Inspektorat . Dari hasil tanggapan responden 

dapat diketahui bahwa sebanyak 16 orang  reponden yaitu 70% responden 

menyatakan sangat setuju bahwa sebagai seorang pegawai internal harus 

memiliki sikap mental yang objektif dalam menjalankan tangungjawabnya , 

sebanyak 7 orang responden yaitu 30 % menyatakan setuju bahwa sebagai 

seorang pegawai internal harus memiliki sikap mental yang objektif dalam 

menjalankan tangungjawabnya. Tidak ada seorang responden pun yang 

menyatakan ketidak setujuannya dengan pernyataan tersebut..pelaksanaan audit 

internal yang berjalan dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten berjalan 

dengan sangat baik. 

Dalam pertanyaan kedua yang berdasarkan indikator independensi  dan 

terjaminnya  indepedensi dalam pelaksaanan audit internal. Dari hasil 

tanggapan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 13 orang yaitu 56% 

menyatakan  sangat setuju bahwa pimpinan dalam Inspektorat pada umumnya 

sangat mendukung terhadap unit internal dalam melaksanakan fungsi dan 
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tanggungjawab , sebanyak 10 orang yaitu 44% menyatakan setuju bahwa 

pimpinan dalam Inspektorat pada umumnya memiliki kecenderungan  sangat 

mendukung terhadap unit internal dalam melaksanakan fungsi dan 

tanggungjawab. Tidak ada seorang responden pun yang menyatakan ketidak 

setujuannya dengan pernyataan tersebut..pelaksanaan audit internal yang 

berjalan dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten berjalan dengan baik. 

Dalam pertanyaan ketiga berdasarkan indikator indikator indepedensi 

dan terjaminnnya indepedensi dalam pelaksanaan audit internal . Dari 

tanggapan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 7 orang responden yaitu 

30% menyatakan sangat setuju bahwa dalam melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah Tim Audit Internal memegang peran penting dalam berbagai 

aktivitas operasional, sebanyak 10 orang responden yaitu 44% menyatakan 

bahwa setuju dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Tim Audit 

Internal memegang peran penting dalam berbagai aktivitas operasional , 

sebanyak 6 orang responden yaitu 26% menyatakan kurang setuju bahwa dalam 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Tim Audit Internal memegang 

peran penting dalam berbagai aktivitas operasional. Pelaksanaaan audit internal 

terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di kabupaten sukabumi berjalan 

dengan baik .  

Dalam pertanyaan keempat  berdasarkan indikator indepedensi dan 

terjaminnya  indepedensi dalam pelaksaanan audit internal. Dari tanggapan 

responden dapat diketahui bahwa sebanyak 9 orang responden yaitu 39% 

sangat setuju bahwa Tim audit internal harus dalam keadaan, suasana yang 
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netral dan mendapatkan kebebasan dalam memberikan pendapatnya tanpa 

mendapat pengaruh atau tekanan dari pihak lain  , sebanyak 14 orang responden 

yaitu 61 % setuju menyatakan bahwa Tim audit internal harus dalam keadaan, 

suasana yang netral dan mendapatkan kebebasan dalam memberikan 

pendapatnya tanpa mendapat pengaru h atau tekanan dari pihak lain dan tidak 

ada seorang pun responded yang tidak menyetujui bahwa Tim audit internal 

harus dalam keadaan, suasana yang netral dan mendapatkan kebebasan dalam 

memberikan pendapatnya tanpa mendapat pengaruh atau tekanan dari pihak 

lain. Dapat terlihat bawa independesi yang ada dalam pelaksanaan audit internal 

terhadap efektifitas pengelolaan keuangan di pemerintahan kabupaten sukabumi 

berjalan dengan baik. 

Dalam pertanyaan kelima berdasarkan indikator  kemampuan 

professional yang harus dimiliki oleh seorang yang berada pada bagian 

pelaksanaan Audit Internal dimana seperti menurut sub bagian indikator 

seorang auditor internal harus mempunyai keahlian dan kemampuan. Dari 

tanggapan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 4 orang responden yaitu 

17%  menyatakan sangat setuju bahwa tingkat Pendidikan formal yang harus 

dimiliki tim audit  internal pada umumnya menempuh jalur PPAK atau 

sejenisnnya  dan telah mendapat nomor register, sebanyak 16 orang responden 

yaitu 70%  menyatakan setuju bahwa tingkat Pendidikan formal yang harus 

dimiliki tim audit  internal pada umumnya menempuh jalur PPAK atau 

sejenisnnya  dan telah mendapat nomor register dan 3 orang yaitu 13% 

menyatakan kurang setuju bahwa tingkat Pendidikan formal yang harus dimiliki 
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tim audit  internal pada umumnya menempuh jalur PPAK atau sejenisnnya  dan 

telah mendapat nomor register. Dari data yang penulis dapatkan dari hasil 

tanggapan responden yang mengembalikan kuisioner terdapat 17 orang yang 

tingkat pendidikannya S1 dan  6 orang yang tingka pendidikannya S2 .  Dapat 

terlihat bahwa kemampuan professional  dimiliki oleh orang - orang yang  

berperan dalam pelaksanan audit internal khususnya terhadap pengelolaan 

keuangan daerah di kabupaten Sukabumi berjalan dengan baik. 

Dalam pertanyaan keenam berdasarkan indikator kemampuan 

profesiona indikator l yang harus dimiliki oleh seorang yang berada pada 

bagian pelaksanaan Audit Internal dimana seperti menurut sub bagian indikator 

bahwa seorang yang berperan dalam pelaksanaan audit internal mendapatkan 

kesempatan dalam hal pendidikan untuk selalu meningkatkan keahliannya. Dari 

tanggapan responden sebanyak 10 orang responden yaitu  43% menyatakan 

sangat setuju bahwa  Auditor internal harus mendapatkan kesempatan 

pendidikan untuk selalu meningkatkan kualitasnnya, mengembangkan 

sumberdaya manusia antara lain memeberi kesempatan untuk memperoleh 

pendidikan lebihlanjut, memberikan bimbingan kepada setiap staf internal 

untuk mengembangkan perjalanan dan kemampuan professional dan 13 orang 

responden yaitu 57% menyatakan setuju bahwa auditor internal harus 

mendapatkan kesempatan pendidikan untuk selalu meningkatkan kualitasnnya, 

mengembangkan sumberdaya manusia antara lain memeberi kesempatan untuk 

memperoleh pendidikan lebihlanjut, memberikan bimbingan kepada setiap staf 

internal untuk mengembangkan perjalanan dan kemampuan professional dan 
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tidak ada seorangpun tanggapan responden yang tidak menyetujui bahwa 

Auditor internal harus mendapatkan kesempatan pendidikan untuk selalu 

meningkatkan kualitasnnya, mengembangkan sumberdaya manusia antara lain 

memeberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan lebihlanjut, memberikan 

bimbingan kepada setiap staf internal untuk mengembangkan perjalanan dan 

kemampuan professional. Dalam hasil tanggapan tersebut terlihat bahwa dalam 

lingkunngan pelaksaan audit internal terutama dalam pengelolaan keuangan 

daerah pemerintah kabupaten Sukabumi seorang Auditor internal mendapatkan 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan lebihlanjut, memberikan bimbingan 

kepada setiap staf internal untuk mengembangkan perjalanan dan kemampuan 

professional mereka dan berjalan dengan baik. 

Dalam pertanyaan ketujuh berdasarkan indikator lingkup pekerjaan 

bahwa orang yang berperan dalam pelaksanaan audit internal harus melakukan 

evaluasi dan kontribusi dalam meningkatkan proses pengendalian agar program 

yang direncanakan dapat dicapai sesui dengan tujuan. Dari hasil tanggapan 

responden terdapat 7 orang responden yaitu 30%  menyatakan sangat setuju  

bahwa kegiatan audit internal adalah memebrikan penilaian terhadap pekerjaan 

operasional, program dan hasil yang telah dicapai telah sesuai dengan tujuan, 

sebanyak 16 orang responden yaitu 70% menyatakan setuju bahwa kegiatan 

audit internal adalah memberikan penilaian terhadap pekerjaan operasional, 

program dan hasil yang telah dicapai telah sesuai dengan tujuan. Dari hasil 

tanggapan tersebut bahwa kegiatan audit internal dalam memberikan penilaian 
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terhadap pekerjaan operasional berjalan dengan baik program yang telah dibuat 

dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan tujuan. 

 Dalam petanyaan kedelapan sesuai dengan indikator lingkup pekerjaan 

audit internal ikut serta dalam melakukan penelitian terhadap keekonomisan 

dan efisiensi kegunaan sumber daya yang ada. Dapat dilihat dari tanggapan 

responden sebanyak 8 orang responden yaitu 34% menyatakan sangat setuju  

bahwa tim audit melakukan penelitian terhadap keekonomisan dan efisiensi 

kegunaan sumberdaya yang ada  dan sebanyak 15 orang yaitu 66% menyatakan 

setuju bahwa bahwa tim audit melakukan penelitian terhadap keekonomisan 

dan efisiensi kegunaan sumberdaya yang ada . Terlihat bahwa dalam  pelaksaan 

audit internal dalam pengelolaan keuangan daerah tim audit melakukan 

kegiatan penelitian terhadap keekonomisan dan efisiensi kegunaan sumberdaya 

yang ada semua itu berjalan dengan baik, berarti berjalan dengan ekonomis dan 

efisien dalam kegunaan sumberdaya yang ada. 

 Dalam pertanyan kesembilan sesuai dengan indikator 

pelaksanaan kegiatan audit internal yang meliputi perencanaan audit  dalam sub 

indikator perencanaan program yang lengkap,jelas,sistematis dan fleksibel 

sangat dibutuhkan oleh seorang auditor. Dapat dilihat dari tanggapan responden 

sebanyak 6 orang responden yaitu 26% menyatakan sangat setuju bahwa 

auditor internal melakukan perencanaan mengenai berbagai hal - hal meliputi 

jadwal pelaksanaan audit rencana susunan staf anggaran keuangan serta laporan 

kegiatan, sebanyak 15 orang responden yaitu 66%  menyatakan setuju bahwa 

auditor internal melakukan perencanaan mengenai berbagai hal - hal meliputi 
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jadwal pelaksanaan audit rencana susunan staf anggaran keuangan serta laporan 

kegiatan, dan terdapat 2 orang responden yaitu 8% menyatakan kurang setuju 

bahwa auditor internal melakukan perencanaan mengenai berbagai hal - hal 

meliputi jadwal pelaksanaan audit rencana susunan staf anggaran keuangan 

serta laporan kegiatan.dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan audit internal 

yaitu perencanaan audit berajlan dengan baik dengan melakukan perencanaan 

mengenai berbagai hal meliputi penjadwalan pelaksanan rencana audit susunan 

staf anggaran keuangan dengan perencanaan laporan kegiatan yang akan 

dilakukan. 

Dalam pertanyan kesepuluh sesuai dengan indikator pelaksanaan 

kegiatan audit internal dengan indikator perencanaan audit dan sub indikator 

orang yang berperan dalam pelaksanaan audit internal harus melakukan 

pengembangan setiap rencana berdasarkan ruang lingkup , sasaran , waktu, dan 

alokasi sumber daya . Dari tanggapan reponden terdapat 8 orang responden 

yaitu 34 % yang menyatakan sangat setuju bahwa auditor internal selalu 

menyusun berbagai kebijakandan prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi 

staff auditor meliputi pedoman audit internal dan teknis audit pengawasan 

terhadap staf, sebanyak 15 orang responden yaitu 66% menyatakan setuju 

bahwa Auditor internal selalu menyusun berbagai kebijakandan prosedur secara 

tertulis sebagai pedoman bagi staff auditor meliputi pedoman audit internal dan 

teknis audit pengawasan terhadap staf. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

dalam pelaksanaan audit internal berjalan dengan baik karena melakukan 
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pengembangan setiap rencana berdasarkan ruang lingkup , sasaran , waktu, dan 

alokasi sumber daya. 

Dalam pertanyaan kesebelas sesuai dengan indikatornya yaitu 

pelaksanaan kegiatan audit internal meliputi laporan hasil audit dengan sub 

indikator  menidentifikasi , menganalisis dan mengevaluasi informasi yang 

memadai untuk mecapai tujuan. Dari tanggapan responden diinformasikan 

sebanyak 11 orang yaitu  47% menyatakan sangat setuju bahwa Auditor internal 

dalam pelaksanaanya kegiatan audit melakukan perencanaan, memyusun kertas 

kerja pemeriksaan, mendokumentasikan mengenai tujuan audit dan lingkup 

kegiatan sebanyak 12 reponden yaitu 53% menyatakan setuju bahwa Auditor 

internal dalam pelaksanaanya kegiatan audit melakukan perencanaan, 

memyusun kertas kerja pemeriksaan, mendokumentasikan mengenai tujuan 

audit dan lingkup kegiatan. Dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan audit 

internal khusunnya terhadapa efektofotas pengelolaan keuangan daerah 

kabupaten Sukabumi  dengan indikator dan sub indikator tersebut berjalan 

dengan baik . 

Dalam pertanyaan ke duabelas sesuai dengan indikator pelaksanaan 

kegiatan audit internal yang meliputi pengujian dan evaluasi dengan sub 

indikator mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi informasi yang 

memadai untuk mencapai tujuan. Dari tanggapan responden dapat 

diinformasikan sebanyak 12 orang responden yaitu 53% menyatakan sangat 

setuju bahwa audit internal dalam melakukan kegiatan audit meyakini bahwa 

secara informasi yang diperoleh harus mencakupi, kompeten, relevan dan 
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berguna sebagai dasar temuan audit dan rekomendasi, sebanyak 11 orang yaitu 

47% menyatakan setuju bahwa bahwa audit internal dalam melakukan kegiatan 

audit meyakini bahwa secara informasi yang diperoleh harus mencakupi, 

kompeten, relevan dan berguna sebagai dasar temuan audit dan rekomendasi  

.terlihat bahwa dalam pelaksanaannya standarisasi dalam pengujian evaluasi 

baik dan pengujian evaluasi pun berjalan dengan baik karena audit internal 

melakukan kegitannya dan meyakini bahwa dalam proses pengumpulan 

informasi itu mennghasilkan informasi yang kompeten, relevan dan berguna 

sebagai dasar temuan audit  untuk melakuakan tahap berikutnnya yaitu  

rekomendasi. 

 

Dalam pertanyaan no 13  sesuai dengan indikator pelaksanaan kegiatan 

audit internal yang meliputi laporan hasil audit dengan sub indikator laporan 

yang disajikan sercara jelas , ringkas relevan dan tepat waktu . dari tanggapan 

resoden sebanyak 13 orang responden yaitu 56% menyatakan sangat setuju 

bahwa auditor internal setelah selesai melakukan audit selalu membuat laporan 

audit yang faktual dan tidak berpihak kepada pihak manapun , sebanyak 10 

orang responded yaitu 44% myentakan setuju bahwa Auditor internal setelah 

selesai melakukan audit selalu membuat laporan audit yang faktual dan tidak 

berpihak kepada pihak manapun. Jadi pelaksanaan kegiatan audit internal yang 

meliputi laporan hasil audit dengan sub indikator laporan yang disajikan sercara 

jelas , ringkas relevan dan tepat waktu berjalan dengan baik. 
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 Dalam pertanyaan no 14 sesuai dengan indikator pelaksanaan kegiatan 

audit internal yang meliputi laporan hasil audit dengan sub indikator laporan 

yang disajikan sercara jelas , ringkas relevan dan tepat waktu . dari tanggapan 

resoden sebanyak 10 orang repondend yaitu 44% menyatakan sangat setuju 

bahwa Laporan hasil audit memuat berbagai rekomendasi perkembangan yang 

mungkin akan dicapai, pengakuan atas kegiatan yang dilaksanaakan scara luas 

dan positif serta tindakan koreksi atas laporan hasil audit tersebut. Sebnayak 13 

orang responden yaitu 56%  menyatakan bahwa aporan hasil audit memuat 

berbagai rekomendasi perkembangan yang mungkin akan dicapai, pengakuan 

atas kegiatan yang dilaksanaakan scara luas dan positif serta tindakan koreksi 

atas laporan hasil audit tersebut. Jadi pelaksanaan kegiatan audit internal yang 

meliputi laporan hasil audit dengan sub indikator laporan yang disajikan sercara 

jelas , ringkas relevan dan tepat waktu berjalan dengan baik. 

 Dalam pertanyaan kelimabelas yang sesuai dengan idikator pelaksanaan 

kegiatan audit internal yang meliputi tindak lanjut . terdapat 8 orang responden 

yaitu 34 % yang menyatakan sangat setuju bahwa Auditor internal selalu 

menerima laporan perkembangan perbaikan dari pihak manajemen secara 

periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki 

kondisi yang sebelumnya dilaporkan sebagai tanggapan atau hasil pemeriksa, 

sebanyak 14 orang yaitu 60%  menyatakan setuju bahwa Auditor internal selalu 

menerima laporan perkembangan perbaikan dari pihak manajemen secara 

periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki 

kondisi yang sebelumnya dilaporkan sebagai tanggapan atau hasil pemeriksa. , 
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sebanyak 1 orang yaitu 6% menyatakan kurang setuju. Jadi pelaksanaan 

kegiatan audit internal yang meliputi tindak lanjut berjalan dengan baik dan 

efektif . 

Pertanyaam ke enambelas sesuai dengan indikator pelaksaanan kegiatan 

audit interlan yang meliputi manajemen bagian audit internal dengan sub 

indikator pimpinan audit internal harus mengkoordinasi kegiatan audit internal 

dengan eksternal. Dapat diinformasikan dari data hasil tanggapan responden 

sebnyak 5 orang yaitu 21% menyatakan sangat setuju bahwa tim audit selalu 

menerima laporan perkembangan perbaikan dari pihak manajemen secara 

periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki 

kondisi yang sebelumnya dilaporkan sebagai tanggapan atau hasil periksa . 

Sebanyak 18 orang yaitu 79%  menyatakan setuju bahwa Tim audit selalu 

menerima laporan perkembangan perbaikan dari pihak manajemen secara 

periodik untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki 

kondisi yang sebelumnya dilaporkan sebagai tanggapan atau hasil periksa. Jadi 

pelaksaaan pelaksanaan audit internal terhadap efektifitas pengelolaan 

keuangandaerah berjalan. dengan baik. 
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Skor Minimum = 1 x 16x 23 = 368   

Skor Maksimum = 5 x 16 x 23 = 1840 

Kuartil I = (368+1104) : 2 = 736 

Kuartil II = (368+1840) : 2 = 1104   

Kuartil III = (1104+1840) : 2 = 1472 

 

 

MIN                                   Q1                                   Q2                                      Q3                                 MAX 
 

        Tidak Efektif                     sedikit efektif                                  efektif                    sangat efektif            

     I-----------------------------I------------------------------I------------------------------I-----------------------------I 

  368                     736                      1104                       1472                        1840 

 

         1607 

 

 
 

1. Berdasarkan data dan perhitungan diatas penulis akan menjawab masalah 

yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan audit internal di  Pemerintah 

Kabupaten Sukabumi  ternyata dari hasil penelitian pelaksanaan audit 

internal berjalan  efektif dari skor persentase variable pelaksanaan audit 

internal menyatakan hasil 87%. Pelaksanaan audit internal di Pemerintahan 

Kabupaten Sukabumi khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang  

berjalan dengan baik, pengawasan yang dilakukan mendorong efektivitas 

dari pengelolaan keuangan daerah. Independensi menunjukan lingkungan 

internal terjalin dengan baik karena dengan audit internal telah 
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mewujudkan  ketertiban  administrasi dan penatausahaan khususnya di 

SKPD sesuai dengan kebijakan dari pusat,   sehingga  tujuan dari laporan 

keuangan pemerintah daerah yang akuntabel pun tercapai. Kekayaan / asset 

dari pemerintah daerah dapat di pertanggungjawabkan dan dilindungi dari 

segala ancaman..  Kegiatan dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien 

dan terarah sesuai rekomendasi perbaikan yang dapat diimplementasikan 

dengan cukup baik dengan  memperhatikan terhadap ketaatan tperaturan 

perundang pengelolaan daerah kabupaten Sukabumi. 

 

 

4.3.1 Tabel  Variabel Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

No Pertanyaan  

SS S KS TS STS 
J 

U 

M 

L 

A 

H 

T 

O 

T 

A 

L 

SK

O

R  

FR % 

S 

K 

O 

R 

Fr % 

S 

K 

O 

R 

FR % 

S 

K 

O 

R 

F

R 
% 

S 

K 

O 

R 

FR % 

S 

K 

O 

R 

1 

PEMDA 

melaksanaka

n tugas yang 

berkiatan 

dengan 

pengelolaan 

keuangannya 

kepada 

lembaga/ 

orang yang 

berkepenting

an secara sah 

berdasarkan 

peraturan 

yang berlaku 

8 34% 40 15 66% 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2

3 

10

0 

2 

Unsur - unsur 

penting yang 

terdapat 

19 82% 95 4 18% 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2

3 

11

1 
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dalam 

tanggungjaw

ab 

pengelolaan 

harus 

mencakup 

keabsahan 

sesuai 

peraturan 

3 

Keuangan 

daerah harus 

tertata 

dengan baik 

sedemikian 

rupa 

sehingga 

mampu 

terealisasi 

sesuai 

dengan 

semua 

perencanaan 

keuangan 

baik itu 

jangka 

panjang 

maupun 

jangka 

pendek 

 

14 60% 70 9 40% 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2

3 

 

10

6 

4 

Pengelolaan 

keuangan 

yang 

dilakukan 

oleh SKPD 

telah 

dilakukan 

dengan baik 

dengan 

didomukenta

sikan secara 

faktual 

 

4 17% 20 16 70% 64 3 
13

% 
9 0 0 0 0 0 0 

2

3 
93 

5 

Kesempatan 

berbuat 

kecurangan ( 

penyeleweng

an ) sangat 

kecil karena 

sistem dan 

pengawasan 

yang 

dilakukan 

4 17% 20 16 70% 64 3 
13

% 
9 0 0 0 0 0 0 

2

3 
93 
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oleh petugas 

sangat ketat 

 

 

6 

Pengelolaan 

keuangan 

daerah 

ditata,disusu

n dan 

dikelola 

sesuai 

dengan 

program 

yang 

direncanakan 

dan sesuai 

dengan 

tujuan Pemda 

 

 

 

 

 

7 30% 35 16 70% 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2

3 
99 

7 

petugas 

pengelolaan 

keuangan 

menekan 

biaya 

serendah - 

rendahnnya 

dengan 

melakukan 

proses 

pengerjaanya 

dalam waktu 

secepat- 

cepatnya 

dengan 

penuh 

ketelitian 

yang tepat 

waktu 

 

 

 

4 17% 20 19 83% 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2

3 
96 

 

8 

Petugas yang 

mengelola 

keuangan 

Pemda 

melakukan 

sesuai 

dengan job 

description 

5 21% 25 18 79% 72 0 0 0 0 0 0  0 0 
2

3 

11

5 
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9 

Petugas 

keuangan 

daerah harus 

mendapat 

infrmasi 

yang 

diperlukan 

dengan 

memantau 

memantau 

pelaksanaan 

penerimaan 

dan 

pengeluaran 

untuk 

kemudian 

dibandingkan 

dengan 

rencana dan 

sasaran 

 

 

12 52% 60 11 48% 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2

3 

10

4 

 Jumlah  8   
12

4 
           

2

0

7 

89

9 

Sumber : Hasil Penelitian 2014 

Dalam pertanyaan no 1 sesuai dengan indikator tujuan pengelolaan 

keuangan daerah yang pertama meliputi tanggungjawab dengan sub indikator 

Pemda mempertangungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang 

yangberkeprntingan secra sah .Dapat diinformasikan berdasarkan tanggapan 

responden  sebanyak 8 0rang respondend yaitu 34% menyatakan sangat setuju 

bahwa PEMDA melaksanakan tugas yang berkiatan dengan pengelolaan 

keuangannya kepada lembaga/ orang yang berkepentingan secara sah 

berdasarkan peraturan yang berlaku, sebanyak 15 orang yaitu 66% menyatakan 

bahwa setuju bahwa PEMDA melaksanakan tugas yang berkiatan dengan 

pengelolaan keuangannya kepada lembaga/ orang yang berkepentingan secara 
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sah berdasarkan peraturan yang berlaku, maka dapat disimpulkan berdasarkan 

tanggapan responden dalam pengelolaan keuangan berjlan efektif dan baik . 

Dalam pertanyaan no 2 sesuai dengan indikator tujuan pengelolaan 

keuangan daerah yang pertama meliputi tanggungjawab dengan sub indikator 

unsur – unsur penting dalam tanggnngjawab mencakup keabsahan dan 

pengawasan Dapat diinformasikan berdasarkan tanggapan responden  sebanyak 

19 0rang respondend yaitu 82% menyatakan unsur – unsur penting dalam 

tanggnngjawab mencakup keabsahan dan pengawasan sesuai dengan peraturan , 

sebanyak 4 orang yaitu 18% menyatakan setuju bahwa unsur – unsur penting 

dalam tanggnngjawab mencakup keabsahan dan pengawasan sesuai peraturan. 

maka dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden dalam pengelolaan 

keuangan berjalan sangat efektif dan sangat baik . 

Dalam pertanyaan no 3 sesuai dengan indikator mampu memenuhi 

kewajiban keuangan dan sub indikator mampu keuangan daearah harus ditata 

sedemikia rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka 

panjang maupun jangka pendek .  Dapat diinformasikan berdasarkan tanggapan 

responden  sebanyak 14  0rang respondend yaitu 60% menyatakan sangat setju 

bahwa Keuangan daerah harus tertata dengan baik sedemikian rupa sehingga 

mampu terealisasi sesuai dengan semua perencanaan keuangan baik itu jangka 

panjang maupun jangka pendek, sebnayak 9 orang yaitu 40% menyatakan 

setuju bahwa Keuangan daerah harus tertata dengan baik sedemikian rupa 

sehingga mampu terealisasi sesuai dengan semua perencanaan keuangan baik 

itu jangka panjang maupun jangka pendek. maka dapat disimpulkan 
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berdasarkan tanggapan responden dalam pengelolaan keuangan berjalan sangat 

efektif dan sangat baik . 

Pertanyaan no 4 sesuai dengan indikator  kejujuran karena sesuai 

dengan sub indikatornnya urusan keuangan harus diserahkan pada pagai yang 

jujur , dapat diinformasikan sebanyak  4 orang responden yaitu 17% menyatkan 

sangta setuju bahwa Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh SKPD telah 

dilakukan dengan baik dengan didomukentasikan secara factual. Sebanyak 16 

orang respondend yaitu 69% menyatakan setuju bahwa Pengelolaan keuangan 

yang dilakukan oleh SKPD telah dilakukan dengan baik dengan 

didomukentasikan secara faktual. Sebanyak 3 orang atau 13% menyatakan 

kurang setuju bahwa Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh SKPD telah 

dilakukan dengan baik dengan didomukentasikan secara faktual. Sehingga 

dapat  disimpulkan berdasarkan tanggapan responden dalam pengelolaan 

keuangan berjalan efektif dan  baik . 

Pertanyaan no 5 sesuai dengan indikator  sesuai dengan indikator  

kejujuran karena sesuai dengan sub indikatornnya kesempatan berbuat 

kecurangan diperkejil mata dari data hasil tanggapanrespondedn terdapat 

sebanyak sebanyak  4 orang responden yaitu 17% menyatkan sangta setuju 

bahwa Kesempatan berbuat kecurangan ( penyelewengan ) sangat kecil karena 

sistem dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas sangat ketat .Sebanyak 16 

orang respondend yaitu 70% menyatakan setuju bahwa Pengelolaan keuangan 

yang dilakukan oleh SKPD telah dilakukan dengan baik dengan 

didomukentasikan secara factual. Sebanyak 3 orang atau 13% menyatakan 



91 
 

 

setuju bahwa  Kesempatan berbuat kecurangan ( penyelewengan ) sangat kecil 

karena sistem dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas sangat ketat. 

disimpulkan berdasarkan tanggapan responden dalam pengelolaan keuangan 

berjalan efektif dan  baik . 

Pertanyaan no 6 sesuai dengan indikator hasil guna dalam kegiatan 

efisien dan efektif dengan sub indikatornnya keuangan daerah harus ditata 

sedemikian mungkin sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan  

dilaksanakan untuk mencapai tujun PEMDA dngan biaya serendah rendahnya 

dan dalam waktu yang secepat cepatnnya . dapat diinformasikan sebanyak  7 

orang yaitu 30% menyatakn bahwa sangat setuju tanggapan responden. 

Pengelolaan keuangan daerah ditata,disusun dan dikelola sesuai dengan 

program yang direncanakan dan sesuai dengan tujuan Pemda sebanyak, 

sebanyak 16 orang respondend yaitu 70% menyatakan setuju apabila 

Pengelolaan keuangan daerah ditata,disusun dan dikelola sesuai dengan 

program yang direncanakan dan sesuai dengan tujuan Pemda. Oleh karena itu 

disimpulkan berdasarkan tanggapan responden dalam pengelolaan keuangan 

berjalan efektif dan  baik . 

 Pertanyaan no. 7 sesuai dengan indikator pengendalian dan 

subindikator menyatakan petugas keuangan pemda harus melakuakn 

pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai . oleh karena itu dapat 

dikomunikasikan  dengan baik. Sebanyak 4 orang yaitu 17% menyatakan 

sangat setuju bahwa petugas pengelolaan keuangan menekan biaya serendah - 
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rendahnnya dengan melakukan proses pengerjaanya dalam waktu secepat- 

cepatnya dengan penuh ketelitian yang tepat waktu, sebanyak 19 orang 

respondend yaitu 83 % menyatakn setuju bahwa petugas pengelolaan keuangan 

menekan biaya serendah - rendahnnya dengan melakukan proses pengerjaanya 

dalam waktu secepat- cepatnya dengan penuh ketelitian yang tepat waktu. 

disimpulkan berdasarkan tanggapan responden dalam pengelolaan keuangan 

berjalan efektif dan  baik . 

Pertanyaan no. 8 sesuai dengan indikatornnya pengendalian dan sub 

indikator nya yaitu petugas keuangan daerah harus mengusahakan , 

mendapatkan informai yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan 

penerimaan dan pengeluran untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan 

sasaran. Dapat diinformasikan sebanyak  5 orang yaitu 21% menyatakna sangat 

serius bahwa Petugas yang mengelola keuangan Pemda melakukan sesuai 

dengan job description . sebanyak 18 orang responden atau 79% menyatakan 

setuju bahwa Petugas yang mengelola keuangan Pemda melakukan sesuai 

dengan job description , dapat disimpulkan . disimpulkan berdasarkan 

tanggapan responden dalam pengelolaan keuangan berjalan efektif dan baik. 

Petanyaan kesembilan sesuai dengan indikator nya pengendalian dengan sub 

indikator yang berisi Petugas keuangan daearah harus mengusahakan mendapat  

informasi yang diperlukan untuk memanatau pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran .dapat 

diinformasikan dari hasil tanggapan responded sebanyak 12 orang yaitu 52% 
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menyatakan sangat setuju bahwa petugas keuangan daerah harus mendapat 

informasi yang diperlukan dengan memantau pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran untuk kemudian dibandingkan dengan rencana dan sasaran, 11 

orang atau 48% menyatakan setuju. Dapat disimpulkan . disimpulkan 

berdasarkan tanggapan responden dalam pengelolaan keuangan berjalan efektif 

dan sangat  baik. 

                        

 
                        

                             
      

                        

 
    

                                        
      

                          
   

         
      

                                           

Skor Minimum = 1 x 9x 23 = 207   

Skor Maksimum = 5 x 9 x 23 = 1035 

Kuartil I = (368+621) : 2 = 494,5  

Kuartil II = (207+1035) : 2 =621    

Kuartil III = (621+1035) : 2 =828  

 

MIN                                   Q1                                   Q2                                      Q3                                 MAX 

 

        Tidak Efektif                    kurang  efektif                                  efektif                    sangat efektif            

     I-----------------------------I------------------------------I------------------------------I-----------------------------I 

  207                     494,5                      621                       828                        1035 
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Berdasarkan data dan perhitungan diatas penulis akan menjawab 

masalah yang diteliti yaitu bagaimana  efektivitas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah   di  Pemerintah Kabupaten Sukabumi  ternyata dari hasil 

penelitian pelaksanaan audit internal berjalan sangat efektif dari skor persentase 

variable pelaksanaan audit internal menyatakan hasil 87%. Efektifitas 

pengelolaan keuangan daerah  pemerintah Kabupaten Sukabumi telah berjalan 

dengan baik, tangungjawab pemerintah daerah atas tugas, berjalan dengan baik 

dan mewujudkan  ketertiban  administrasi dan penatausahaan khususnya di 

SKPD. Pelaporan keuangan dilaporkan dengan tepat waktu. Petugas yang 

mengelola keuangan daerah menjalankan tugas sesuai dengan job description . 

karena pelaksanaan tersebut keuangan daerah dapat terealissi sesuai dengan 

sasaran  yang telah ditetapkan dan terkontrol dengan baik sehingga 

meminimalisir adannya penyelewengan alokasi penggunaan angaran, namun 

dalam pendokumentasi  an perlu dibuat lebih rapi dan efisien dan 

didokumentasikan secara faktual. Dengan demikian telihat bahwa efektivitas 

pengelolaan keuanan daerah di Kabupaten sukabumi berjalan dengan efektif 

dan diperlukan peningkatan agar berjalan dengan ekonomis dan efisien. 
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Tabel 4.3.2. Variable Manfaat Pelaksanaan Audit Internal terhadap 

Efektivitas Penglolaan keuangan daerah Kabupaten sukabumi 

No Pertanyaan  

SS S KS TS STS 

J 

U 

M 

L 

A 

H 

T 

O 

T 

A 

L 

S 

K 

O 

R  

FR % 

S 

K 

O 

R 

Fr % 

S 

K 

O 

R 

FR % 

S 

K 

O 

R 

FR % 

S 

K 

O 

R 

FR % 

S 

K 

O 

R 

1 

Laporan 

keuangan yang 

telah disusun 

dapat 

menggambarkan 

kedalam suatu 

organisasi 

pemerintah dan 

bersifat faktual 

dan berperan 

penting dalam 

pengambilan 

keputusan 

perencanaan 

selanjutnya 

9 40% 45 14 60% 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
10

0 

2 

pengelola sering 

melakukan 

pengawasan 

sesuai dengan 

prosedur 

melakukan 

pencacatan, 

pemeriksaan 

data yang ada 

sesui denga 

kondisi 

dilapangan dan 

menjamin 

terjaganya 

kekayaan atau 

aset yang 

dimiliki 

6 26% 30 16 70% 64 1 4% 3 0 0 0 0 0 0 23 97 

3 

dalam setiap 

kegiatan 

dilakuakn 

pencatatn secara 

terperinci sesui 

denga prosedur 

yang telah 

6 26% 30 13 56% 52 2 9% 6 0 0 0 0 0 0 23 88 
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ditetapkan 

4 

setiap tindakan 

orang amaupun 

bagian bagain 

yang terlibat 

dalam proses 

pengelolaan 

keuangan 

dilakukan sesuai 

dengan aturan 

hukum yang 

berlaku di negara 

republik 

indonesia dan 

tidak melanggar 

hokum 

8 35% 40 12 52% 48 3 13% 9 0 0 0 0 0 0 23 97  

5 

setiap tindakan 

orang maupun  

bagian bagian 

yang terliat 

dalam proses 

pengelolaan 

keuangan 

dilakukan sesuai 

denga 

pengaturan yang 

sudah tercantum 

pada perundang 

undangan yang 

berlaku 

11 48% 55 12 52% 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 99 

6 

kegiatan 

pengelolaan 

keuangan 

dilakuakan 

dengan efektif 

seuai dengan 

prosedur yang 

telah ditetapkan 

10 43% 50 13 57% 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 
10

2 

 

7 

pendanaan yang 

dikeluarkan 

dalam kegiatan 

pengelolaan 

dilakuakn 

dengan seefisien 

mungkin 

5  21% 25 17 74% 68 1 4% 3 0 0 0  0 0 23 
11

5 

 Jumlah  55   97     9       
16

1 

69

8 
Sumber : Hasil Penelitian 2014 
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Pertanyaan petama sesuai dengan indikator keandalan pelaporan 

keuangan dan sub indikator mendorong keandalan dalam proses pelaporan 

keuangan  dapat dilhat tanggapan dari responded sebanyak 9 orang responden 

yaitu 40% menyatakan sangat setuju bahwa Laporan keuangan yang telah 

disusun dapat menggambarkan kedalam suatu organisasi pemerintah dan 

bersifat faktual dan berperan penting dalam pengambilan keputusan 

perencanaan selanjutnya, sebanyak 14 orang atau 61% menyatakan setuju 

bahwa Laporan keuangan yang telah disusun dapat menggambarkan kedalam 

suatu organisasi pemerintah dan bersifat faktual dan berperan penting dalam 

pengambilan keputusan perencanaan selanjutnya dapat disimpulkasn bahwa 

pelaksanaan audit internal bermanfaat baik  terhadap pengelolaan keuangan 

daerah. 

Pertanyaan  no.2  sesuai  dengan  indikator  menjaga kekayaan dan 

catatan dan sub indikator  petugas melakuakn pengawasan agar tetap terjaganya 

kekayan atau asset dapat dilhat tanggapan dari responded sebanyak 6 orang 

responden yaitu 26% menyatakan sangat setuju bahwa pengelola sering 

melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur melakukan pencacatan, 

pemeriksaan data yang ada sesui denga kondisi dilapangan dan menjamin 

terjaganya kekayaan atau aset yang dimiliki, sebanyak 16 orang  yaitu 70% 

menyatakan setuju pengelola sering melakukan pengawasan sesuai dengan 

prosedur melakukan pencacatan, pemeriksaan data yang ada sesui denga 

kondisi dilapangan dan menjamin terjaganya kekayaan atau aset yang dimiliki 

dan 1 orang atau 4% menyatakan tidak setuju bahwa pengelola sering 
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melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur melakukan pencacatan, 

pemeriksaan data yang ada sesui dengan kondisi dilapangan dan menjamin 

terjaganya kekayaan atau aset yang dimiliki dapat disimpulkasn bahwa 

pelaksanaan audit internal bermanfaat  baik  terhadap pengelolaan keuangan 

daerah. 

Pertanyaan no.3 sesuai dengan indikator dan sub indikator dapat dilihat 

tanggapan dari responden sebanyak 6 orang atau 26% menyatangan setuju 

bahwa dalam kegiatan harus dilakukan pencatatan secara terperinci sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebanyak 13 orang atau 56% 

menyatakan setuju dan 2 orang atau 9% menyatakan kurang setuju bahwa 

dalam kegiatan harus dilakukan pencatatan secara terperinci sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. Bahwa dapat disimpulkan sesuai dengan 

tanggapan responded pelaksanaan audit internal bermanfaat cukup baik 

terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

Pertanyaan  no.4 sesuai  dengan  indikator  dan sub indikator  dapat 

dilhat tanggapan dari responded sebanyak  8 orang responden yaitu 35 % 

menyatakan sangat setuju bahwa setiap tindakan orang amaupun bagian bagain 

yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku di negara republik indonesia dan tidak melanggar 

hukum, sebanyak 12 orang  yaitu 52% menyatakan setuju  bahwa setiap 

tindakan orang amaupun bagian bagain yang terlibat dalam proses pengelolaan 

keuangan dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara 
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republik indonesia dan tidak melanggar hokum dan 3 orang atau 13 % 

menyatakan tidak setuju bahwa setiap tindakan orang amaupun bagian bagain 

yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku di negara republik indonesia dan tidak melanggar 

hokum dapat disimpulkasn bahwa pelaksanaan audit internal bermanfaat  baik  

terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

Pertanyaan  no.5 sesuai  dengan  indikator  dan sub indikator  dapat 

dilhat tanggapan dari responden sebanyak  11 orang responden yaitu 48 % 

menyatakan sangat setuju setiap tindakan orang maupun  bagian bagian yang 

terliat dalam proses pengelolaan keuangan dilakukan sesuai denga pengaturan 

yang sudah tercantum pada perundang undangan yang berlaku, sebanyak 12 

orang  yaitu 52% menyatakan setuju  bahwa setiap tindakan orang maupun  

bagian bagian yang terliat dalam proses pengelolaan keuangan dilakukan sesuai 

denga pengaturan yang sudah tercantum pada perundang undangan yang 

berlaku dapat disimpulkasn bahwa pelaksanaan audit internal bermanfaat  baik  

terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

Pertanyaan  no.6 sesuai  dengan  indikator  dan sub indikator  dapat 

dilhat tanggapan dari responded sebanyak  10 orang responden yaitu 43 % 

menyatakan sangat setuju bahwa kegiatan pengelolaan keuangan dilakuakan 

dengan efektif seuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebanyak 13 orang  

yaitu 57% menyatakan setuju  bahwa kegiatan pengelolaan keuangan 

dilakuakan dengan efektif seuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 3 0rang 
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menyatakan tidak setuju bahwa kegiatan pengelolaan keuangan dilakuakan 

dengan efektif seuai dengan prosedur yang telah ditetapkan disimpulkasn 

bahwa pelaksanaan audit internal bermanfaat  baik  terhadap pengelolaan 

keuangan daerah. 

Pertanyaan  no.7 sesuai  dengan  indikator  dan sub indikator  dapat 

dilhat tanggapan dari responded sebanyak  5 orang responden yaitu 21 % 

menyatakan sangat setuju bahwa pendanaan yang dikeluarkan dalam kegiatan 

pengelolaan dilakuakn dengan seefisien mungkin, sebanyak 17 orang  yaitu 

74% menyatakan setuju  bahwa pendanaan yang dikeluarkan dalam kegiatan 

pengelolaan dilakuakn dengan seefisien mungkin 1 orang  yaitu 4%menyatakan 

tidak setuju bahwa pendanaan yang dikeluarkan dalam kegiatan pengelolaan 

dilakuakn dengan seefisien mungkin dapat disimpulkasn bahwa pelaksanaan 

audit internal bermanfaat  baik  terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

                        

 
                        

                             
      

                        

 
    

                                        
      

                         
   

         
      

                             

Skor Minimum = 1 x 7x 23 = 161   
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Skor Maksimum = 5 x 7 x 23 = 805 

Kuartil I = (161+483) : 2 = 322 

Kuartil II = (161+805) : 2 =483    

Kuartil III = (483+805) : 2 =644  

 

MIN                                        Q1                                   Q2                                      Q3                                 MAX 
 

        Tidak Bermanfaat Efektif    kurang bermanfaat efektif   bermanfaat   efektif        sangat bermanfaat efektif            

     I-----------------------------------I--------------------------------I------------------------------I-----------------------------I 

  161                     322                      483                       644                        805 

 

         698 

 

 

Berdasarkan data dan perhitungan diatas penulis akan menjawab 

masalah yang diteliti yaitu bagaimana manfaat  efektivitas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan daerah   di  Pemerintah Kabupaten Sukabumi  

ternyata dari hasil penelitian pelaksanaan audit internal berjalan sangat 

efektif  dan memberikan manfaat terhadap pengelolaan keuangan daerah 

dari skor persentase variable pelaksanaan audit internal menyatakan 

hasil 86%. Pelaksanaan audit internal mendorong efektivitas 

pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi hal ini terlihat 

dengan terwujudnnya keandalan dalam proses pelaporan keuangan 

pengelolaan keuangan. Kekayaan/ asset  dapat dilindungi dari ancaman 

dan dapat dipertangunggjawabkan telah meminimalisir terjadinya 

kemungkinan penyelewengan alokasi penggunaan anggaran,  

terwujudnnya kepatuhan dari setiap petugas untuk mengikuti peraturan 
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pada penerapan anggaran pemerintah dan hukum yang berlaku, 

terwujudnnya tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah daerah yang 

akuntabel, efektivitas  dan efisien. Pengelolaan keuangan terkontrol 

akan  meminimalisir jadinnya kemungkinan penyelewengan alokasi 

pengguna anggaran, mencegah terjadinnya kekeliruan dalam 

pengelolaan keuangan daerah.  Pelaporan atas pengelolaan keuanganpun  

dilaporkan dengan tepat waktu, dan menciptakan kepatuhan dari setiap 

petugas untuk  mengikuti aturan yang berlaku, terciptakan ketertiban 

administrasi dan penatausahaan khususnya di SKPD sehingga tercipta 

tujuan dari laporan keuangan pemerintah daerah yang 

akuntabel.ketercapainnya tujuan dan efektifitas kinerja serta 

peningkatan penyerapan anggaran pemerintah. pendanaan yang 

dikeluarkan dalam kegiatan pengelolaan dilakuakan dengan seefisien 

dan ekonomis, pelaksanaan anggaran daerah sesuai dengan perencanaan 

dan tepat sasaran. 

 

 

 

 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Pelaksanaan audit internal di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi 

khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan 

dengan baik, pengawasan yang dilakukan mendorong efektivitas dari 

pengelolaan keuangan daerah. Independensi menunjukan lingkungan 

internal terjalin dengan baik karena dengan audit internal telah 

mewujudkan  ketertiban  administrasi dan penatausahaan khususnya di 

SKPD sesuai dengan kebijakan dari pusat,   sehingga  tujuan dari 

laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel pun tercapai. 

Kekayaan / asset dari pemerintah daerah dapat di pertanggungjawabkan 

dan dilindungi dari segala ancaman..  Kegiatan dilaksanakan secara 

transparan, efektif, efisien dan terarah sesuai rekomendasi perbaikan 

yang dapat diimplementasikan dengan cukup baik dengan  

memperhatikan terhadap ketaatan tperaturan perundang pengelolaan 

daerah kabupaten Sukabumi. 

2. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah  pemerintah Kabupaten 

Sukabumi telah berjalan dengan baik, tangungjawab pemerintah daerah 

atas tugas, berjalan dengan baik dan mewujudkan  ketertiban  
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administrasi dan penatausahaan khususnya di SKPD. Pelaporan 

keuangan dilaporkan dengan tepat waktu. Petugas yang mengelola 

keuangan daerah menjalankan tugas sesuai dengan job description .  

3. Pelaksanaan audit internal mendorong efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah Kabupaten Sukabumi hal ini terlihat dengan 

terwujudnnya keandalan dalam proses pelaporan keuangan pengelolaan 

keuangan. Kekayaan/ asset  dapat dilindungi dari ancaman dan dapat 

dipertangunggjawabkan telah meminimalisir terjadinya kemungkinan 

penyelewengan alokasi penggunaan anggaran,  terwujudnnya kepatuhan 

dari setiap petugas untuk mengikuti peraturan pada penerapan anggaran 

pemerintah dan hukum yang berlaku, terwujudnnya tujuan dari 

pelaporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, efektivitas  dan 

efisien 

 

 5.2 Saran 

1..Penambahan staf untuk auditor yang berkompetensi, himbauan dalam 

melaksanakan fungsi untuk memperdalam pemahaman terhadap audit 

manajemen resiko, peraturan perundang – undangan yang berlaku terutama 

untuk menyikapi adannya perbaikan/ perubahan regulasi di bidang keuangan 

yang sering terjadi terkait implementasi audit internal. Kedudukan inspektorat 

sebaiknya diberi wewenang lebih tinggi dalam melakukan pengawasan.  
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2. Diperlukan pengawasan dan pengevaluasian efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah Kabupaten Sukabumi yang sesuai dengan fungsi manajemen 

yaitu pengawasan untuk penanganan tindaklanjut hasil audit diupayakan 

melakukan perbaikan dan peningkatan sepeti misalnnya peningkatan persiapan 

dalam pelaksanaan, perencanaan dan program dibuat lebih tajam dan terfokus 

pada sasaran. 

3. Pemberian reward /penghargaan kepada pegawai atau petugas yang 

berprestasi dan menjalankan tugas dengan baik, baik secara formal maupun 

informal  untuk membangun suasana kerja yang nyaman dan baik guna 

mendorong kinerja agar lebih efektif untuk mencapai tujuan. Diberikan 

punishment  / hukuman baik formal maupun informal untuk petgawai/ petugas 

yang melakukan pelanggaran disesuaikan dengan peraturan perundang – 

undangan dan ketentuan yang berlaku.    

 

 

 

 

 


