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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Pengaruh 

Secara etimologi pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002;849) memiliki arti sebagai berikut : 

“Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (barang atau benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. 

 

Lingkup besarnya perusahaan yang sedemikian kompleks dan meluas 

menyebabkan manajemen tidak mungkin lagi memimpin perusahaan secara 

langsung. Dibutuhkan suatu pengendalian intern yang berperan sebagai alat bantu 

manajemen dalam memastikan tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan. 

Pengendalian intern yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi 

yang berguna bagi pemimpin perusahaan, serta mampu mengamankan harta 

perusahaan dengan baik. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah daya 

yang ada atau timbul dari besarnya peran pengendalian intern yang ada terhadap 

kinerja organisasi sektor publik. 
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2.2 Pengertian Efektifitas 

Sondang P. Siagan (2001 ; 24) memberikan definisi sebagai: 

“Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas 

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah 

ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin 

tinggi efektifitasnya”. 

 

Menurut Amirullah dan Rindyah Hanafi (2002 ; 49) memiliki pengertian 

sebagai berikut : 

“Efektifitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu 

perusahaan tersebut telah memperhatikan efektifitas operasionalnya”. 

 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan 

tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan atau 

tidak. Dalam hal ini, apabila hasilnya positif maka efektifitas sudah berjalan 

dengan baik. 
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2.3 Pengendalian Intern 

2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi (2002;180), terdapat konsep dasar dari pengendalian 

intern, diantaranya : 

a. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan 

tertentu. Pengendalian juga merupakan suatu rangkaian atau tindakan 

dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan 

dari infrastruktur entitas. 

b. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan 

hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan 

oleh orang dari setiap jenjang organisasi. 

c. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling 

berkaitan pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

Pengendalian intern menurut Dhitisasi dan Nasution (2008) dalam 

jurnalnya adalah : 

“Suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem 

teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi 

mencapai suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur 

sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern berperan penting 

untuk mencegah dan mendeteksi adanya penggelapan (fraud) dan 

melindungi sumber daya organisasi baik berwujud (seperti mesin dan 

lahan) maupun yang tidak berwujud (seperti reputasi atau hak 

kekayaan intelektual, merek dagang dan reputasi)”. 
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Sementara itu pengertian pengendalian intern menurut COSO (Cushing 

and Romney, 2003 ; 352) adalah : 

“Process affected by entity’s board of director management and other 

personel, designed to provide reasonable assurance regarding the 

achievement of objectives in the following categories, 

1. Effectiveness and efficiency operation 

2. Reliability of financial report 

3. Compliance with applicable law and regulation”. 

 

Intinya, pengendalian intern menurut COSO terdiri dari empat konsep 

yang mendasar, yaitu bahwa pengendalian intern : 

1. Merupakan suatu proses 

2. Dipengaruhi oleh orang-orang 

3. Memberikan keyakinan yang wajar (reasonable assurance) 

4. Alat untuk mencapai tujuan 

Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah/sektor publik sebenarnya 

telah terlahir sejak lama, hanya saja selama ini konsep pengendalian intern 

belum dikukuhkan sebagai suatu konsep pengendalian intern di dalam 

lingkungan pemerintahan/ sektor publik. Salah satu organisasi internasional 

yaitu INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) 

pada tahun 2004 menerbitkan Guidelines for Control Standars for the Public 

Sector yang merupakan pengembangan dari konsep COSO pada tahun 1992. 
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Pengertian pengendalian intern menurut INTOSAI dalam Guidelines 

for Internal Controls Standars for the Public Sector (2004 ; 58) adalah : 

“Internal control is an integral process that is affected by an entity’s 

management and personnel and in pursuit of the entity’s mission, the 

following general objectives are being achived : 

1. Executing orderly, ethical, economical, efficient and effective operations, 

2. Fulfilling accountability obligations, 

3. Complying with applicable laws and regulations, 

4. Safeguarding resources against loss, misuse and demage”. 

 

Tabel 2.1 

Hubungan Tujuan Pengendalian Intern 

Internal Control, COSO, Objectives Valued By Key Customers Needs 

Sumber : Journal IIA, February 2002 

 

 

 Dekom/Komite 

Audit 

Eksekutif 

Manajemen 

Line 

Manajemen 

1) Operational 

effectiviness and 

efficiency 

Low Medium High 

2) Reliability of financial 

reporting (or 

information) 

High High Low 

3) Compliance with 

applicable laws and 

regulation 

Medium Low Medium 
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Sedangkan konsep pengendalian intern di pemerintahan negara Indonesia baru 

dimulai pada tahun 2008 yang ditandai dengan diberlakukannya Peraturan 

pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

yang merupakan garis besar aturan mengenai pengendalian intern dalam 

penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pengendalian intern 

adalah : 

”Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan”. 

 

2.3.2 Komponen Pengendalian Intern 

Terdapat Lima komponen pengendalian intern menurut Arens dkk 

terjemahan Amir Abadi Yusuf (2006 ; 270-271) yaitu : 

a. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian menekankan pentingnya nilai etika, 

disiplin, integritas, budaya organisasi dan keteladanan dalam 

pengendalian organisasi. 
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Lingkungan pengendalian dalam suatu perusahaan (organisasi) 

terdiri dari beberapa faktor, yaitu : 

1. Integritas dan Nilai-nilai Etika 

Adalah produk dari standar tingkah laku dan etis suatu organisasi 

bagaimana mereka mengkomunikasikan dan diperkuat dalam 

praktik. Mereka meliputi tindakan manajemen untuk 

memindahkan atau mengurangi insentif dan godaan yang mungkin 

membuat karyawan untuk terlibat dalam hal tidak jujur, tidak sah, 

atau tindakan tidak pantas. 

2. Komitmen terhadap Kompetensi 

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang mendefinisikan 

pekerjaan individual. Komitmen untuk kompetensi meliputi 

pertimbangan manajemen akan tingkat kompetensi untuk 

pekerjaan khusus dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan 

ke dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menggambarkan bentuk tanggung jawab dan 

otoritas yang ada, dengan mengetahui bentuk organisasi maka 

dapat dilihat bentuk tanggung jawab yang diterapkan. 

4. Perumusan Kewengan dan Tanggung Jawab 

Merupakan kelanjutan dari pengembangan struktur organisasi. Hal 

ini menyangkut bagaimana dan kepada siapa tanggung jawab 
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diberikan. Adanya perumusan kewenangan dan tanggung jawab 

yang membuat individu mengetahui (a) bagaimana tindakannya 

berkaitan dengan pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi, dan (b) untuk apa masing-masing individu harus 

bertanggung jawab. Selain itu organisasi menyusun suatu 

deskripsi jabatan yang menggambarkan dengan jelas tugas-tugas 

spesifik masing-masing jabatan dan hubungan pelaporannya. 

5. Kebijakan dan Praktik Sumber daya Manusia 

Konsep dasar pengendalian intern ialah dipengaruhi dan 

dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu efektif tidaknya 

struktur pengendalian intern akan sangat bergantung kepada 

kebijakan dan praktik tentang sumber daya manusia yang akan 

menentukan apakah personel organisasi mempunyai integritas 

yang diharapkan, nilai-nilai etika dan kompetensi. Praktik-praktik 

yang sehat mengenai hal ini menyangkut rekruitmen yang baik. 

 

b. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 

diperlukan untuk meredam risiko dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Pada dasarnya aktivitas pengendalian menekankan 

pentingnya sinkronisasi semua kegiatan secara efektif dan tindakan 

meminimalisasi risiko dari rangkaian kegiatan. Aktivitas 
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pengendalian yang dikategorikan ke dalam kebijakan dan prosedur 

menyangkut : 

1. Tinjauan Pelaksanaan Kerja (Performance Review) 

Aktivitas pengendalian intern dilaksanakan dengan 

melaksanakan tinjauan pelaksanaan kerja, yaitu dengan cara 

membandingkan antara pelaksanaan kerja sebenarnya dengan 

anggaran, peramalan dan periode tinjauan kerja sebelumnya, 

serta analisis dan tindakan koreksi yang telah dilaksanakan. 

2. Pengelolaan Informasi (Information Processing) 

Berbagai tindakan pengendalian dengan memeriksa tingkat 

keakuratan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. 

3. Pengendalian Fisik (Physical Controls) 

Aktivitas pengendalian ini dilaksanakan terhadap fisik atas 

aktiva untuk menjaga aktiva dari perbedaan perhitungan antara 

catatan dan hasil perhitungan fisik, menghindari pencurian 

aktiva. 

4. Pemisahan Tugas (Segragation of Duties) 

Tujuan utama pemisahan tugas adalah untuk menghindari 

timbulnya kesalahan yang disengaja. 

c. Penilaian Risiko (Risk Assessment) 

Menekankan pentingnya mengukur dan menghadapi risiko yang 

signifikan untuk meminimalisasi kerugian bagi organisasi. 
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d. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication) 

Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman dan pertukaran 

informasi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab individu 

berkenaan dengan struktur pengendalian internal. 

e. Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur 

pengendalian intern. Hal itu menyangkut tentang rancangan dan 

pelaksanaan operasi pengandalian oleh orang yang tepat untuk 

setiap periode waktu tertentu pemantauan bisa terjadi atas aktivitas 

yang sedang berlangsung. 

 

2.3.3 Karakteristik Pengendalian Intern 

1. Tepat waktu 

 Pengendalian harus mampu mendeteksi sedini mungkin 

penyimpangan yang terjadi atau potensial untuk terjadinya, dengan 

tujuan untuk membatasi biaya yang tidak perlu. Oleh karenaitu, 

pengendalian harus tepat waktu, tetapi dengan tetap 

mempertimbangkan efektifitas biayanya. 

2. Cukup hemat 

Pengendalian harus menyajikan kepastian yang logis bahwa untuk 

pencapaian hasil yang dimaksud harus menimbulkan biaya yang 

paling minimum dan efek samping yang sekecil mungkin. 
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3. Dapat dipertanggungjawabkan 

Pengendalian harus mampu membantu orang-orang yang terlibat di 

dalamnya menunjukkan pertanggungjawaban merekan atas tugas-

tugas yang dibebankan padanya. 

4. Dapat ditempatkan 

Pengendalian harus dapat ditempatkan atau diposisikan pada tempat 

dimana pengendalian dapat bekerja secara efektif. Pengendalian 

yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam 

pelaksanaan kegiatan adalah lebih diinginkan, yaitu untuk 

menghindari kebutuhan akan perubahan. 

 
2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapi tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

dan etika. 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 

sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu 

jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 

kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang 
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serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan 

mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. 

 

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) adalah sebagai 

berikut : 

“Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

 

Kemudian menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003:223) 

mengemukakan kinerja : 

“Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. 

 

Menurut Maluyu S.P.Hasibuan (2001:34) mengemukakan kinerja : 

“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. 

 

Dari definisi kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada 

pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi 
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dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan 

serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. 

 

2.4.2 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian 

kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap 

penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam indikator (key 

performance indicators) satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang 

dilakukan. 

 

2.4.3 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja 

Secara umum, tujuan pengukuran kinerja menurut (Mardiasmo : 2009) 

adalah: 

a. Untuk mengkomunikasikan secara lebih baik (top down dan bottom 

up) 

b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara 

berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian 

strategi 

c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level 

menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal 

congruence 



20 

 

 

   

d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 

individual dan kemampuan kolektif yang rasional. 

 

2.4.4 Manfaat Pengukuran Kinerja 

Manfaat pengukuran kinerja menurut (Mardiasmo : 2009) : 

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk 

menilai kinerja manajemen 

b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan 

c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja 

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward 

& punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur 

sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati 

e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi 

f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara 

obyektif 
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2.4.5 Pengembangan Indikator Kinerja 

Menurut Mardiasmo (2009:125), penggunaan indikator kinerja sangat 

penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah 

dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi 

berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penemuan 

indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut. 

a. Biaya pelayanan (cost of service) 

b. Penggunaan (utilization) 

c. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) 

d. Cakupan pelayanan (coverage) 

e. Kepuasan (satisfaction) 

 

2.5 Organisasi Sektor Publik  

2.5.1 Pengertian Organisasi Sektor Publik 

Organisasi sektor publik sering dilihat pada bentuk organisasi 

pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi 

pemerintahan). Menurut Taliziduhu Ndraha (2005) organisasi sektor publik 

yaitu : 

“Organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan msyarakat akan 

jasa publik dan layanan sipil”.  

 

“Organisasi sektor publik adalah organisasi yang terbesar yang 

mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara 
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dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang 

politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara 

terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga 

negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula 

memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai 

sanksi penegakan peraturan”. 

 

2.5.2 Karakteristik Organisasi Sektor Publik 

Terdapat enam karakteristik organisasi sektor publik menurut 

Mardiasmo (2009:8) yaitu : 

1. Tujuan Organisasi Sektor Publik 

Tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi 

pemberian pelayanan publik (public service), seperti : pendidikan, 

kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi 

publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya : 

penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat). Meskipun tujuan 

utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak 

berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan 

yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki 

tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara 

filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan 

profitabilitas pada sektor swasta. 
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2. Sumber Pembiayaan 

 Pada organisasi sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak 

dan retribusi, changing for services, laba perusahaan milik negara, 

pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi 

pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan. Keputusan pemilihan struktur pembiayaan tidak hanya 

dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga 

pertimbangan politik dan sosial. 

3. Pola Pertanggungjawaban 

Pola pertanggungjawaban organisasi sektor publik yaitu manajemen 

bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang 

digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian 

pelayanan publik berasal dari masyarakat (public funds). Pola 

pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertical dan 

horizontal. Pertanggungjawaban vertical (vertical account ability) 

adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas 

yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah 

kepada pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat, dan 

pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban horizontal 

(horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada 

masyarakat luas. 
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4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sektor publik adanya pengaruh politik yang 

sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, 

termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat 

berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. 

5. Karakteristik Anggaran dan Stakeholder 

Pada organisasi sektor publik rencana anggaran dipublikasikan 

kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. 

Anggaran bukan sebagai rahasia negara. 

Stakeholder pada organisasi sektor publik dikelompokkan menjadi 

dua yaitu : 

a. Stakeholder eksternal : 

1) Masyarakat pengguna jasa publik 

2) Masyarakat pembayar pajak  

3) Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang 

menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas 

organisasi 

4) Bank sebagai kreditor pemerintah 

5) Badan-badan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, 

PBB, dsb. 

6) Investor asing dan Country Analyst 

7) Generasi yang akan datang 
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b. Stakeholder Internal : 

1) Lembaga negara (misalnya : kabinet, MPR, DPR/DPRD, 

dsb.) 

2) Kelompok politik (partai politik) 

3) Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD) 

4) Pegawai pemerintah 

6. Sistem Akuntansi 

Organisasi sektor publik lebih banyak menggunakan sistem 

berbasis kas (cash accounting). 

 

2.5.3 Lingkup Organisasi Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2009:3), organisasi sektor publik bergerak dalam 

lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan 

yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, 

politik, kultur, dan demografi.  

 

1. Faktor ekonomi, yang meliputi :   

a. Pertumbuhan ekonomi 

b. Tingkat inflasi 

c. Tenaga kerja 

d. Nilai tukar mata uang 

e. Infrastruktur 

f. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) 

g. Struktur produksi 

h. Arus modal dalam negeri 

i. Cadangan devisa 

j. Utang dan bantuan luar negeri 

k. Teknologi 
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l. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi 

m. Sektor informal 

 

2. Faktor politik, yang meliputi : 

a. Hubungan negara dan masyarakat 

b. Legitimasi pemerintah  

c. Tipe rezim yang berkuasa 

d. Ideologi negara 

e. Elit politik dan massa  

f. Jaringan Internasional  

g. Kelembagaan  

 

3. Faktor kultural, yang meliputi : 

a. Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya  

b. Sistem nilai di masyarakat  

c. Historis  

d. Sosiologi masyarakat  

e. Karakteristik masyarakat  

f. Tingkat pendidikan  

 

4. Faktor demografi meliputi antara lain : 

a. Pertumbuhan penduduk  

b. Struktur usia penduduk  

c. Migrasi  

d. Tingkat kesehatan  

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya pimpinan perusahaan bertanggung jawab langsung 

terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Pada perusahaan kecil dengan 

beberapa pegawai dan kegiatan operasi yang belum begitu kompleks, 
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pimpinan perusahaan masih bisa melakukan pengawasan secara langsung. 

Tetapi dengan semakin berkembangnya perusahaan, pihak manajemen akan 

menghadapi berbagai kesulitan untuk mengawasi dan mengendalikan 

sendiri aktivitas tersebut secara langsung, sehingga ketidak efiktifitasan 

kegiatan rentan terjadi. Kinerja perusahaan buruk apabila ketidakberesan 

dan kekeliluran sering terjadi serta keefektifitasan dan keefesiensian tidak 

terwujud, sehingga menghasilkan keluaran yang kurang bermutu. 

Setiap perusahaan harus dapat meminimalkan risiko dengan cara 

melakukan pemerikasaan atau pemantauan, karena pemeriksaaan 

merupakan bagian dari fungsi pengendalian. Pengendalian intern dalam 

pemerintahan memang dirasa sangat perlu untuk menghidari tindakan-

tindakan kecurangan yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai 

pihak yang berkecimpung di dunia pemerintahan, dibutuhkan suatu sistem 

yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan 

pada suatu instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan 

efisien. 

Suatu organisasi yang berhasil tidak terlepas dari fungsi manajemen 

dalam menunjang proses kegiatan perusahaan tersebut. Berbagai kegiatan 

mustahil akan berhasil dan berjalan secara optimal tanpa adanya fungsi 

manajemen. Dalam pelaksanaan prosesnya, manajemen terdiri dari kegiatan-

kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian. 

Menurut Sadono Sukirno (2004 ; 6) pengertian manajemen adalah : 
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“Manajemen merupakan kegiatan pimpinan perusahaan dan manajer lain 

untuk melaksanakan perencanaan terhadap tindakan yang akan 

dilakukan, mengorganisasi sumber daya manusia untuk melaksanakan 

tindakan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaannya. Secara ringkas 

manajemen berarti keterampilan/seni dalam menyelesaikan pekerjaan 

melalui orang lain.” 

 

Bagian akhir dari proses manajemen ini merupakan pengendalian dari 

kegiatan-kegiatan organisasi untuk memastikan apakah tujuan yang telah 

ditetapkan telah tercapai dan sesuai. Begitu pula dengan pemerintah, 

pemerintah melakukan proses pengendalian dalam melakukan kegiatan 

pemerintahan. Pengendalian ini akan menjadi tolak ukur untuk menghasilkan 

keputusan guna menentukan langkah selanjutnya. Oleh karena itu 

pengendalian intern diperlukan sebagai suatu alat yang dapat membantu 

pemerintah dalam mencapai tujuannya. 

Kinerja atau juga disebut performance dapat didefinisikan sebagai 

pencapaian hasil atau the degree of accomplishment. Penilaian terhadap 

kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam 

kurun waktu tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan 

atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah 

khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, 

dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan 

penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan 
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kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam 

pelayanan publik. 

Menurut Mardiasmo (2009:121), Sistem pengukuran kinerja sektor 

publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik 

menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. 

Sistem pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan 

punishment. 

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja. 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian, tingkat sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan mempertimbangan indikator yang terdiri dari : 

a. Masukan (Input) 

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat 

berjalan, untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini juga berupa 

dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan 

perundang-undangan dan sebagainya. 

b. Keluaran (Outputs) 

Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang 

dapat berupa fisik maupun non fisik. 

c. Hasil (Outcomes) 

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinyakeluaran kegiatan 

pada jangka menengah. 
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d. Manfaat (Benefits) 

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

e. Dampak (Impacts) 

Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap 

indikator berdasarkan asumsi yang telah disepakati. 

Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, terlebih dahulu 

perlu diketahui syarat-syarat indikator kinerja menurut Indra Bastian 

(2006 :340) adalah : 

a. Spesifik dan jelas 

Tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. 

b. Dapat diukur secara objektif 

Dapat diukur baik yang kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau 

lebih mengukur indikator kinerja yang berkesimpulan sama. 

c. Relevan 

Kesesuaian informasi/data yang diukur. 

d. Dapat dicapai 

Masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak dapat 

menunjukan keberhasilan atau tingkat pencapaian dan harus berguna. 

e. Harus fleksibel dan sensitif 

Harus fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian 

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. 
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f. Efektif 

Data/informasi yang berkaitan dengan  indikatorkinerja yang 

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya 

yang tersedia. 

Adapun aspek-aspek standar kenerja menurut A.A Anwar Prabu 

Mangkunegara (2005:18-19) terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek 

kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi : 

1) Proses kerja dan kondisi pekerjan 

2) Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan 

3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 

4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

 

Sedangkan aspek kualitatif meliputi : 

1) Ketetapan kerja dan kualitas pekerjaan 

2) Tingkat kemampuan dalam bekerja 

3) Kemampuan menganalisis data/informasi, kemampuan/kegagalan 

menggunakan mesin/peralatan 

4) Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan konsumen) 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ani Nurjanah tahun 2006, 

menyimpulkan bahwa audit internal memiliki pengaruh terhadap kinerja 

organisasi pada perusahaan swasta. Sedangkan penelitian-penelitian yang 

sudah ada banyak menyimpulkan bahwa audit internal sebagai pemeriksa 

operasional memiliki hubungan positif dengan kinerja organisasi, namun 
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belum dapat diketahui sejauh mana pengaruh efektifitas pengendalian intern 

terhadap kinerja organisasi sektor publik.  
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Pengendalian Intern  

 

 

1. Pengendalian Lingkungan 

2. Penilaian Risiko 

3. Komunikasi dan Informasi 

4. Aktivitas Pengendalian 

5. Pemantauan 

 

 

1) Bagaimana efektifitas pengendalian intern yang dijalankan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota 

Banduni. 

2) Bagaimana kinerja organisasi di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. 

3) Bagaimana efektifitas pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik di Dinas 

Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. 

 

 

 

 

 

Efektifitas Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja 

Organisasi Sektor Publik 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

KInerja Organisasi Sektor Publik 

 

1. Masukan (Input) 

2. Keluaran (Output) 

3. Hasil (Outcome) 

4. Manfaat (Benefit) 

5. Dampak (Impact) 

Uji Statistik 


