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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori Audit Internal 

2.1.1 Pengertian Audit Internal 

Ada beberapa pengertian audit internal yang dikemukakan oleh para ahli 

diantaranya yaitu: 

Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:9) 

adalah: 

“Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen 

dan objektif yang di rancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, 

melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevakuasi 

dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan 

proses governance”. 

 

Pengertian internal audit menurut Sawyer (2005:10) adalah: 

“Internal auditing is an independent appraisal function established within 

an organization to examine and evaluate it’s activities as a service to the 

organization”. 

 

Definisi tersebut dapat diartikan: Internal audit adalah suatu fungsi penilaian 

independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk mengkaji dan 

mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi 

organisasi. 
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2.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal 

Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:5) mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

“1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi 

kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor 

internal 

  2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran,ruang 

lingkup, dan tujuan audit internal 

3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi 

4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan 

kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi 

5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan 

bagi auditor internal 

6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang 

seharusnya (international best practices)”. 

Ruang lingkup audit internal menurut Standar Kinerja Profesi Audit 

Internal – Standar 2100 (2004:20) menyatakan bahwa: 

“Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan 

governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, 

dan menyeluruh”. 

2.1.3 Standar Profesional Audit Internal 

Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004:20), menjelaskan bahwa 

standar profesi audit internal meliputi Standar Atribut dan Standar Kinerja yaitu: 

1. Standar Atribut 

a. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab 

b. Independensi dan objektifitas 

c. Keahlian dan kecermatan profesional 

d. Program Quality Assurance Fungsi Audit Internal 

2. Standar Kinerja 
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a. Pengelolaan fungsi audit internal 

b. Lingkup penugasan  

c. Perencanaan penugasan 

d. Komunikasi hasil penugasan 

e. Pemantauan tindak lanjut 

f. Resolusi penerimaan resiko oleh manajemen 

2.2 Pengertian Inspektorat Pemerintah Kabupaten 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 

2008 menyebutkan bahwa : 

 “Inspektorat kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati 

dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris 

Daerah”. 

 

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Inspektorat adalah teknis 

daerah berbentuk badan, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang 

pengawasan yang dipimpin oleh seorang kepala badan untuk pencapaian tujuan 

dan pelaksanaan pemerintah daerah. 

2.2.1  Peran Inspektorat Kabupaten sebagai Audit Internal Pemerintah 

Daerah 

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah 

daerah adalah inspektorat daerah. inspektorat daerah mempunyai tugas 

menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain 

yang diberikan kepada daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan 

auditor internal. 
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Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kota/Kabupaten secara umum 

diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. 

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan 

urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kota/Kabupaten mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan program pengawasan 

2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan 

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 

2.2.2 Standar Umum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten mempunyai 

Standar Umum yaitu Audit Kinerja dan Audit Investigatif yang meliputi standar-

standar terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu yang 

melakukan kegiatan audit. Standar umum mengatur tentang: 

1. Independensi dan Objektivitas 

Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan 

para auditornya harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Independensi 

APIP serta objektifitas auditor di perlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan 

APIP meningkat. Penilaian independensi dan objektifitas dilihat dari status 

APIP dalam organisasi dan kebijakan untuk menjaga objektifitas auditor 

terhadap objek audit. 

1. Independensi APIP 
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Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi 

agar tanggung jawab pelaksanaan audit terpenuhi. Posisi APIP 

ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh 

dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga 

dapat melaksanakan pekerjaan secara leluasa. 

2. Objektifitas Auditor 

Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari 

konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. 

3. Gangguan Terhadap Independensi dan Objektifitas 

Jika independensi atau objektifitas terganggu, baik secara faktual maupun 

penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan 

APIP dan pimpinan APIP harus menggantikan auditor yang 

menyampaikan situasinya dengan auditor lainnya yang bebas dari situasi 

tersebut. 

2. Keahlian 

Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi 

lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

1. Latar Belakang Pendidikan Auditor 

Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal 

Starta Satu (S-1) atau yang setara. Agar tercipta kinerja audit yang baik 

maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang 

diperlukan untuk merencanakan audit, mengindentifikasi kebutuhan 



12 

 

 

 

profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi 

audit agar sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang 

dilayani oleh APIP. 

2. Kompetensi Teknis 

Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah, auditing, 

akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. 

3. Sertifikasi Jabatan dan Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan 

Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA) 

dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan. 

3. Kecermatan Profesional 

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan 

seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap 

penugasan. 

4. Kepatuhan Terhadap Kode Etik 

Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Kode Etik APIP ini 

terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu: 

1. Prinsip-prinsip Perilaku 

Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini: 

a. Integritas 

Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, 

berani, bijaksana, dan bertanggungjawab untuk membangun 

kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan 

yang andal. 
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b. Objektivitas 

Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam 

mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi audit. 

Auditor Inspektorat membuat penilaian seimbang atas semua situasi 

yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau 

orang lain dalam mengambil keputusan. 

c. Kerahasiaan 

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang 

diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa 

otorisasi yang memadai, kecuali dharuskan oleh peraturan perundang-

undangan. 

d. Kompetensi 

Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan 

keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 

2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku 

auditor. 

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 4, 

tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah : 

1. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan 

pembinaan atas penyelenggara pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 

pemerintah desa. 
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2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 

Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi : 

1. Perencanaan program pengawasan: 

2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan 

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 

Apabila didapatkan suatu temuan maka Inspektorat akan memberikan 

rekomendasi dan saran-saran kepada pimpinan Pemerintah Kabupaten 

Majalengka, dengan rekomendasi tersebut diharapkan dapat menunjang dalam 

pengelolaan pendapatan retribusi daerah. 

2.3 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 Pengertian secara khusus mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) seperti yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2008 pasal 1 

menyatakan: 

“APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah”. 

Hal ini mempunyai arti bahwa pelaksanaan APBD disuatu daerah akan sangat 

dipengaruhi oleh kebijakan daerah tersebut. 

2.3.1 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

 APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan, serta 

fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 
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1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa peraturan daerah tentang APBD 

menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 

bersangkutan. 

2. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen 

dalam merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan. 

3. Fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam 

penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah. 

2.4 Pengertian Pendapatan 

Pengertian pendapatan menurut IAI (2007:23.2) adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul 

dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus itu 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi 

penanaman modal”. 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pengertian pendapatan 

asli daerah adalah sebagai berikut: 

“Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:65) tentang pendapatan asli daerah 

menjelaskan: 

“Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang digali dari dalam 

wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak darah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

merupakan peningkatan aset yang berasal dari aktivitas normal 

perushaan/organisasi yaitu penjualan barang atau pemberian jasa. 
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2.4.1 Sumber-sumber Pendapatan 

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 

Tahun 2004 pasal 5 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah terdiri atas: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

2. Dana Perimbangan 

3. Lain-lain Pendapatan 

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada Kepala Daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3. Lain-lain Pendapatan adalah pendapatan yang terdiri atas pendapatan hibah 

dan pendapatan dana darurat. 

Sedangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas: 

1. Pajak Daerah 

2. Retribusi Daerah 

3. Bagian Laba Milik Perusahaan Daerah 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
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Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah 

Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan 

orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. 

2. Retribusi Daerah 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberi izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

3. Bagian Laba Milik Perusahaan Daerah 

Merupakan bagian keuntungan/laba bersih perusahaan daerah baik bagian 

perusahaan daerah yang modal seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang 

dipisahkan, anatara lain: bagian laba, deviden, penjualan saham milik daerah. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Bagi hasil bukan pajak yang didapat dari royalti, pertambangan, dan lain-lain 

yang terdapat di wilayah kerja daerah dan jaga penjualan aset tetap daerah 

dan jasa giro. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan 

berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama yaitu sumber yang dihasilkan 

untuk pemerintah daerah. 
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2.5 Pengertian Retribusi 

Pengertian retribusi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi adalah sebagai berikut: 

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi , adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan”. 

Dengan demikian, Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atas 

pemakian jasa atau karena jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung 

maupun tidak langsung, dan dapat dirasakan. Paksaan di sini bersifat ekonomis 

karena siapa saja yang tidak merasakan jasa baik dari pemerintah, maka tidak 

dikenakan pembayaran. 

2.5.1 Macam-macam Retribusi Daerah 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 108 macam 

retribusi terdiri dari: 

1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Retribusi Jasa Umum 

Merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah 

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan, terdiri dari: 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 
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3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil 

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

6. Retribusi Pelayanan Pasar 

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bemotor 

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

10. Retribusi Penyedian dan/atau Penyedotan Kakus 

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan 

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial yang meliputi: 

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau 

2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta, terdiri dari: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

c. Retribusi Tempat Pelelangan 
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d. Retribusi Terminal 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Persinggahan/Villa 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan 

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

j. Retribusi Penyebrangan di Air 

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada 

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 

alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, terdiri dari: 

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

3. Retribusi Izin Gangguan 

4. Retribusi Izin Trayek 

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan 

2.6 Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 

Untuk menilai tingkat keefektivitasan pengelolaan pendapatan retribusi daerah  

dari pemungutan retribusi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: 
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1. Kecukupan dan Elastisitas, retribusi harus responsif kepada pertumbuhan 

penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada jenis penggunaan 

kekayaan daerah.  

2. Keadilan, dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan tarif dan asas 

keadilan, yaitu tarif retribusi disesuaikan dengan asas manfaat penggunaan 

kekayaan daerah, asas manfaat yang diterima dilihat dari bidang kegiatannya, 

dan tarif retribusi ditinjau setiap periode. 

3. Kemampuan Administrasi, Retribusi harus memenuhi kemampuan 

administrasi sebagai berikut: 

1. Ditaksir 

Mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat 

konsumsi yang dapat diukur. 

2. Pemungutan 

Dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, 

jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan. 

3. Mudah Bayar 

Mudah bayar karena pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas. 

4. Penghapusan 

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 

5. Keberatan 

Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar 

kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. Wajib retribusi dapat 
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mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas 

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh peran inspektorat 

dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya: 

Penelitian Ferry Primardhani (2010:80) yang membahas tentang 

“Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Audit 

Internal berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Purwanti Mariani (2012:19) yang berjudul “Peranan Inspektorat dalam 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Peran Inspektorat terhadap peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah menunjukan hasil yang cukup signifikan. 

Farit Budhiarto (2013:48) yang berjudul “Pengaruh Inspektorat dalam 

Peningkatan Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas 

Pemukiman dan Prasarana Kabupaten Cianjur”. Menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan inspektorat berperan dalam menunjang peningkatan izin mendirikan 

bangunan pada Dinas Pemukiman dan Bangunan Kabupaten Cianjur. 
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2.1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Tahun Judul Variabel Hasil 

1 Ferry 

Primardhani 

2010 Pengaruh Pelaksanaan 

Audit Internal 

Terhadap Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

1. Pelaksanaan 

Audit Internal 

2. Pelaksanaan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

Pelaksanaan Audit Internal 

berpengaruh secara simultan 

atau bersama-sama terhadap 

Pelaksanaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

 

2 Purwanti 

Mariani 

2012 Peranan Inspektorat 

dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli 

Daerah pada 

Pemerintahan Kota 

Bandung 

1. Peran 

Inspektorat 

2. Pendapatan 

Asli Daerah 

Peran Inspektorat terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah menunjukan hasil 

yang cukup signifikan 

3 Farit 

Budhiarto 

2013 Pengaruh Inspektorat 

dalam Peningkatan 

Pendapatan Retribusi 

Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) pada 

Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Kabupaten 

Cianjur 

1. Audit Internal 

2. Good 

Corporate 

Governance 

Pelaksanaan inspektorat 

berperan dalam menunjang 

peningkatan izin mendirikan 

bangunan pada Dinas 

Pemukiman dan Bangunan 

Kabupaten Cianjur 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Untuk mencapai hasil pendapatan daerah yang efisien dan ekonomis, 

pemerintah telah berusaha untuk menciptakan suatu mekanisme pengawasan 

melalui inspektorat. Di samping itu dilakukan pula berbagai usaha untuk 

menegakkan disiplin aparatur pemerintah dan menanggulangi penyalahgunaan 
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wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya seperti korupsi, kebocoran, serta 

pemborosan kekayaan daerah. Hal ini dapat mengakibatkan pendapatan retribusi 

daerah khususnya pada pemerintah Kabupaten Majalengka tidak akan tercapai 

Oleh karena itu maka perlu adanya suatu pengawasan yang baik dengan 

tujuan untuk melindungi harta pemerintah dan kebijakan yang telah ditetapkan 

oleh pihak pemerintah. Pengawasan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan 

kemungkinan terjadinya penyelewengan tetapi diharapkan dengan adanya 

pengawasan yang efektif, dapat memperkecil terjadinya tindakan-tindakan yang 

dapat merugikan pemerintah. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyebutkan 

bahwa: “Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah 

daerah”. 

Tugas inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

urusan pemerintah di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan dan 

penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota dan pelaksanaan urusan 

pemerintah di daerah kabupaten atau kota. Tujuan inspektorat yaitu mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab melalui pengawasan yang 

profesional sehingga dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan pendapatan 

retribusi daerah agar berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan dalam model 

kerangka pemikiran, sebagai berikut: 
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2.1 Gambar Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip-prinsip Pengelolaan 

Keuangan Daerah Termasuk 

Pendapatan Retribusi 

 

Pemerintah Daerah 

DPRD  

Peran Inspektorat: 

 

1. Independensi dan Objektifitas 

2. Keahlian 

3. Kecermatan Profesional 

4. Kepatuhan Terhadap Kode Etik 

 

Sumber: Standar umum Inspektorat menurut 

Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

(PER/05/M.PAN/03/2008) 

 

Pengelolaan Pendapatan Retribusi 

Daerah: 

 

1. Kecukupan dan Elastistas 

2. Keadilan 

3. Kemampuan Administrasi 

 

Sumber: Efektivitas Pengelolaan 

Pendapatan Retribusi Daerah 

menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Majalengka 

Nomor 15 tahun 2010 

 

Audit Kinerja 
Audit 

Investigatif 

Hipotesis 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

 Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

H1  : Peran Inspektorat berpengaruh terhadap Pengelolaan Pendapatan Retribusi 

Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka 

H2     : Peran Inspektorat tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Pendapatan 

Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka 

 

 


