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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik memerlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sah, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya 

guna, berhasil guna dan bertanggungjawab (Mifti dkk, 2009). Sejak diterapkannya 

konsep otonomi daerah, pemerintah daerah semakin memperoleh peluang untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah.  

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum 

pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintah kabupaten 

atau pemerintah kota untuk mengatur dirinya sendiri. Otonomi merangsang daerah 

untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada 

diwilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu 

tuntutan cepat diberlakukannya otonomi daerah terutama daerah yang kaya akan 

sumber daya alam (Defitri, 2011). 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari 

daerah sendiri yang terdiri dari: 

1. Hasil pajak daerah; 

2. Hasil retribusi daerah; 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan; 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diharapkan dapat menjadi 

penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. 

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau 

karena memperoleh jasa layanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan 

umum atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung 

(Syahrial dan Munzir, 2007). 

Menurut pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi Daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau 

orang. Sementara itu, menurut Defitri (2011) retribusi sebagai salah satu sumber 

pembiayaan bagi daerah merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah kepada masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang 

diberikan.  
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Jika tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh internal audit, maka akan 

mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, 

nepotisme, kebocoran dan pemborosan kekayaan daerah khususnya Pemerintah Kota 

Bandung. Aparat yang melakukan internal audit pada Pemerintahan kota Bandung 

adalah Inspektorat Kota Bandung. Fungsi inspektorat dalam membantu manajemen 

pemerintahan adalah untuk memeriksa dan mengawasi sistem pengendalian internal 

dan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat terkontrol sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. 

Menurut Tugiman (2006) Audit internal atau pemeriksaan internal adalah 

suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Sementara itu, menurut 

Institute of Internal Audit dalam Badara dan Saidin (2012) Audit internal adalah 

kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang 

untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit 

internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan 

yang sistematis dan teratur untuk mengevalasi dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance.  

Bentuk pertanggungjawaban serta informasi kepada Menteri Dalam Negeri 

atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jendral adalah 

melakukan/melaksanakan kegiatan pengawasan internal pada lingkup kantor 

Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri (Mifti dkk, 2009). Pengawasan 

internal dalam pemerintahan memang dirasa sangat perlu untuk menghindari 
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tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai 

pihak yang berkecimpung di dunia pemerintahan. 

Permendagri No. 23 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaran Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah 

Daerah. Dalam pasal 538, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: 

1. Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi 

umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badang Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 

3. Pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan 

tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; 

4. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan 

pemeriksaan; 

5. Pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan. 

(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015) 
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Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 

2009 

 

No. Uraian Anggaran Realisasi % 

 Pendapatan Asli Daerah:    

1 Pajak Daerah 169.568.559.890 272.664.041.773 160 

2 Retribusi Daerah 102.074.223.130 77.170.447.766 75 

3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

- - - 

4 Lain-Lain PAD yang sah 12.265.350.000 22.589.480.894 184 

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 

2009 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penetapan target penerimaan 

pendapatan asli daerah khususnya pendapatan retribusi daerah tidak sesuai dengan 

potensi sumber daya yang ada dan kondisi ekonomi. Hal ini dapat terlihat pada tahun 

2009 yang hanya terealisasi sebesar 75% dari targetnya Rp. 77.170.447.766.  

“Kehadiran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang menggantikan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

pada kenyataannya belum mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan 

terhadap peningkatan PAD,” kata Heryawan. Di saat yang sama, masih banyaknya 

wajib pajak dan wajib retribusi yang kurang bertanggung jawab terhadap 

kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi. (Pikiran Rakyat, 2009) 

Menurut Sinambela (2015) dampak yang dialami jika anggaran lebih kecil 

dari realisasi adalah: (1) terhambatnya pembangunan daerah, (2) tidak tercapainya 
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visi dan misi dalam hal pembangunan daerah, (3) tidak terwujudnya pelayanan 

masyarakat yang baik. 

Atas uraian latar belakang penelitian tersebut maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: 

“Peranan Audit Internal Dalam Meningkatan Pendapatan Retribusi 

Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung Pada Tahun 2014” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasikan 

masalah-masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kememadaian audit internal pada Pemerintah Kota Bandung. 

2. Bagaimana kememadaian peningkatan pendapatan retribusi daerah di 

Pemerintahan Kota Bandung. 

3. Bagaimana peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Retribusi Daerah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk 

mengumpulkan informasi atau data lain yang berhubungan dengan pengendalian 

internal yang dilakukan oleh Badan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung terhadap 

Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk: 
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1. Mengetahui kememadaian Audit Internal. 

2. Mengetahui kememadaian peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah. 

3. Mengetahui bagaimana peranan Audit Internal Peningkatkan Pendapatan 

Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan valid, 

disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, antara lain: 

1. Bagi Instansi Pemerintahan 

Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya 

pengawasan daerah dalam meningkatkan pendapatan, juga memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi Inspektorat Kota Bandung khususnya 

dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan 

retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bandung. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, 

sumber informasi tambahan, dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak 

lain yang akan meneliti mengenai pengaruh audit internal terhadap 

pendapatan retribusi daerah. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Guna memperoleh data yang obyektif sebagaimana diperlukan dalam 

menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada Kantor Pemerintahan 

Daerah Kota Bandung, yang khususnya dilakukan pada Inspektorat Kota Bandung 

yang berlokasi di Jalan Tera No. 20 (Jalan Sumatera dan Jalan Merdeka) dan Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berlokasi di Jalan Wastukencana No.. 

Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Agustus. 


