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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Banyaknya kecurangan yang timbul akibat semakin kompleksnya 

transaksi maupun operasional organisasi. Mengharuskan organisasi untuk 

meningkatkan pengendalian intern organisasi di setiap aktivitas operasional 

organisasi untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang mungkin terjadi. 

Karena semakin tinggi kualitas pengendalian intern yang dimiliki oleh 

organisasi maka semakin rendah pula penyimpangan yang dapat terjadi. 

pengendalian intern yang memadai bukan berarti telah sempurna. Karena 

didalamnya masih terkandung kelemahan-kelemahan yang mendasar dalam 

pengendalian tersebut. Kelemahan tersebut merupakan keterbatasan dalam 

pelaksanaan pengendalian intern yang sulit dihindarkan dan dapat 

mengakibatkan gagalnya tujuan ideal pengendalian intern (Muhammad 

Hidayat, 2011). 

Selain komitmen organisasi, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap 

kinerja organisasi adalah pengendalian intern. Manajemen puncak sangat 

besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan pengendalian intern. Selain itu, 

pelaksanaan pengendalian dapat efektif apabila ada komitmen diantara pihak-

pihak yang tekait dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok. 

Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan  baik yang 
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pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi (Nur Azlina & 

Demiyawati, 2012). 

Akhir-akhir ini sering ditemukan keluhan dari masyarakat tentang 

rusaknya infrastruktur jalan raya di Kota Bandung yang pengadaan dan 

pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota 

Bandung. Terbukti, saat ini terdapat 383 kilometer jalan di Kota Bandung 

yang kondisinya rusak. Diketahui, total jalan di kota ini mencapai 1.236 

kilometer.  

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Iming Ahmad 

mengakui, menghadapi kendala dalam memecahkan permasalahan ini. Salah 

satunya soal aturan lelang pelaksana proyek pembangunan jalan. Iming 

menjelaskan, dalam Perpres nomor 54/2010 disebutkan jika RAPBD terlambat 

ditetapkan, pemerintah daerah bisa melakukan lelang proyek. Jalan rusak di 

Kota Bandung mencapai 31,04%. Sebanyak 15,13 % rusak berat dan 15,91% 

rusak ringan.  

Tetapi dengan keterbatasan anggaran, tahun ini kami alokasikan untuk 

perbaikan jalan sepanjang 190 km dari 383 Km yang harus diperbaiki, 

ujarnya. Menurut Iming, tercatat ada 97 paket perbaikan jalan, termasuk 

drainase dan trotoar yang sudah dilelang. Bahkan, pihaknya telah meminta 

rekanan melakukan penambalan jalan yang berlubang. Jalan yang akan 

diperbaiki di antaranya Elang Raya, Sukahaji, Suryalaya, Ahmad Yani. 

“Sekarang 70% jalan rusak di Bandung akan dibeton,” kata Iming. Setelah 

perbaikan jalan nanti usai, Iming berjanji akan melakukan pengawasan ketat 
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sehingga jalan tidak lagi berlubang. Pengawasan itu meliputi saat pengerjaan 

dengan memerhatikan kualitas, serta tidak melubernya air ke jalanan. “Staf 

saya bergerak terus. Harus dipantau karena memang jalan ini cepat rusak. 

Misalnya sudah tambal, tapi terbawa arus air lagi. Pokoknya akhir tahun 

dijanjikan mulus,” katanya. Diakses melalui Koran Sindo (2013). 

Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. 

Perbedaan utamanya yang menonjol adalah pada tujuan untuk memperoleh 

laba. Pada sektor pemerintahan sebagai organisasi yang menghasilkan dan 

mengelola fasilitas-fasilitas publik, tujuannya bukanlah maksimalisasi laba 

tetapi lebih kepada publik service oriented. Ini tidak berarti bahwa dengan 

fokus pelayanan publik lalu organisasi pemerintah sama sekali non financial 

oriented, tetapi dari segi filosofi dan operasionalnya akan berbeda dengan 

sektor swasta. Secara operasional peningkatan penerimaan negara melalui 

pajak, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah untuk peningkatan 

pendapatan daerah, sedangkan secara filosofi peningkatan pendapatan daerah 

ini berorientasi pada maksimisasi pelayanan kepada masyarakat melalui 

peningkatan pendapatan diharapkan, pelayanan juga akan meningkat karena 

menyiapkan fasilitas  pelayanan memerlukan dana (Ely Suhayati, 2011). 

Setiap organisasi baik profit maupun non profit, dalam melaksanakan 

fungsi dan tanggungjawabnya memerlukan evaluasi yang memadai dalam 

rangka meningkatkan kinerja. Pembentukan pengendalian intern dalam rangka 

mendukung pencapian tujuan organisasi, saat ini semakin berkembang sejalan 
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perkembangan pemahaman bahwa pengendalian intern dapat mempengaruhi 

kinerja organisasi. 

Saat ini tidak ada satupun organisasi sektor publik yang dikecualikan 

untuk menerapkan pengendalian intern termasuk organisasi non profit 

dibidang kepemerintahan. Persainan yang tajam, perubahan teknologi yang 

cepat, perubahan lingkungan yang radikal terjadi hampir pada semua aspek 

kehidupan organisasi dan masyarakat. Pergeseran dan paradigma baru tidak 

dapat dihindari dan secara tidak langsung menjadi peluang maupun ancaman 

bagi organisasi. 

Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, 

penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul : 

“PENGARUH EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP 

KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK” 

(Studi Kasus Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan  Kota Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, penulis dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana efektifitas pengendalian intern yang dijalankan Dinas Bina 

Marga dan Pengairan Kota Bandung. 

2) Bagaimana kinerja organisasi di Dinas Bina Marga dan Pengairan 

Kota Bandung. 
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3) Bagaimana efektifitas pengendalian intern berpengaruh terhadap 

kinerja organisasi sektor publik di Dinas Bina Marga dan Pengairan 

Kota Bandung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah : 

1) Untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern di Dinas Bina 

Marga dan Pengairan Kota Bandung. 

2) Untuk mengetahui kinerja organisasi di Dinas Bina Marga dan 

Pengairan Kota Bandung. 

3) Untuk mengetahui pengaruh efektifitas pengendalian intern terhadap 

kinerja organisasi sektor publik di Dinas Bina Marga dan Pengairan 

Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar terdapat kegunaan 

untuk berbagai pihak, di antaranya : 

1) Bagi Penulis 

Dengan penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang besar, memperoleh informasi dan 

memperluas wawasan khususnya dalam hal-hal yang berkaitan 

dengan efektifitas pengendalian intern terhadap kinerja organisasi 

sektor publik. 
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2) Bagi Organisasi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, penulis berharap dapat 

memberikan masukan dan saran yang bermanfaat bagi Dinas Bina 

Marga dan Pengairan Kota Bandung untuk bahan pertimbangan 

dalam efektifitas pengendalian intern terhadap kinerja sektor publik. 

3) Bagi Pihak Lain 

Hasil dan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan 

mengenai topik-topik yang berkaitan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian dengan observasi langsung pada Dinas Bina 

Marga dan Pengairan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Cianjur No.34 

Bandung, Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Agustus 

2014 sampai dengan Desember 2014. 

 


