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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tuntutan dari pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya 

good governance di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, Hal 

ini ditandai oleh adanya tuntutan dari masyarakat akan menunjang terciptanya 

aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam 

menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Tuntutan dari masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya 

praktek-praktek yang kurang terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah. 

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah, salah 

satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan pemerintah 

daerah itu sendiri. (Lakip,2013) 

 Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengelolaan suatu 

daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang cukup andal 

dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada pemerintahan. Dengan 

adanya suatu pengawasan yang cukup andal, diharapkan dapat menjamin 

pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas 

dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. 

Peraturan Mentri dalam Negeri tentang pedoman Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah No.60 Tahun 2008. Pengawasan Internal 
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adalah seluruh proses kegiatan audit, revieu, evaluasi pemantauan dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 

rangka memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan 

sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

Pengawasan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam 

pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan 

manusiawi yang menonjol (Sukriah dkk, 2009). Tak hanya itu, masih banyaknya 

inefisiensi dan inefektivitas anggaran, serta belum efektifnya aparat pengawasan 

internal pemerintah (APIP) merupakan kondisi riil permasalahan di kalangan 

birokrat. Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri khususnya pada kinerja Dinas 

Pendapatan Daerah seperti yang dilansir dalam situs 

www.harianrakyatbengkulu.com/  pada 02/10/2013 – 09:40  

Pelayanan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu dinilai 

sudah cukup baik  oleh Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Sultan Bahtiar 

Najamudin. Ukuran kemajuan suatu daerah sangat tergantung bagaimana 

Dispendanya karena banyak sekali potensi-potensi  yang mungkin tergarap belum 

maksimal dan hal itu berhubungan langsung dengan kinerja karena kinerja 

berhubungan langsung dengan hasil. Dan seperti yang dilansir dalam situs 

http://bengkulu.bpk.go.id/ 11/06/2014 – 11:12 

Pemerintah Provinsi Bengkulu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

tiga kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal 

tersebut terungkap dalam penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2013 dalam 

http://www.harianrakyatbengkulu.com/
http://bengkulu.bpk.go.id/?p=2682
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Sidang Paripurna Istimewa  DPRD Provinsi Bengkulu pada 5 Juni 2014. 

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Bengkulu juga memperoleh opini WTP dari 

BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012, sehingga opini WTP kali ini 

merupakan opini WTP yang ketiga secara berturut-turut. LHP LKPD Provinsi 

Bengkulu tersebut diserahkan langsung oleh Anggota BPK RI, Dr. Agung Firman 

Sampurna, SE., Msi. kepada Ketua DPRD sekaligus kepada Gubernur Bengkulu. 

Dalam sambutannya, Anggota BPK RI menyatakan bahwa pemeriksaan atas 

laporan keuangan tersebut menggunakan empat kriteria  yakni:  (1) Kesesuaian 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) Kecukupan pengungkapan; (3) 

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan (4) Efektifitas Sistem 

Pengendalian Intern. 

Namun demikian, walaupun Provinsi Bengkulu telah memperoleh opini WTP, 

bukan berarti tidak ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pemeriksaan. 

Hanya saja, permasalahan yang ditemukan masih dibawah materialitas yang 

ditentukan. Permasalahan-permasalahan  tersebut masih harus dicermati, diberikan 

perhatian, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari : (1) 

Persediaan Bahan Logistik BPBD per 31 Desember 2013 tidak dikuasai BPBD; (2) 

Penganggaran dan realisasi belanja modal yang tidak tepat; (3) Pengelolaan Pajak 

Kendaraan (PKB) yang belum memadai; (4) Penata usahaan aset tetap yang belum 

sepenuhnya memadai;  (5) Penyertaan modal pada PT. Bengkulu Mandiri sebesar 

Rp18,3 milliar belum ditetapkan dengan Perda; dan (6) Penggunaan langsung 

pendapatan pada Poltekkes Provinsi Bengkulu. 
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Di dalam Undang–undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan sumber–sumber pendapatan 

daerah adalah : 

1.     Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 

 a. Pajak Daerah; 

 b. Retribusi Daerah; 

 c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

 d. Lain-lain PAD yang sah. 

2.     Dana perimbangan. 

3.     Pendapatan daerah lainnya yang sah. 

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah 

pajak daerah. Menurut Undang–Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah menyebutkan, Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang 

dilakukan oleh pribadi / badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. Salah satu instansi daerah yang mengelola pajak daerah 

adalah Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat dengan Dispenda adalah unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah. 

Siagian (1990:107) dalam Arif Yusri (2013)  Suatu organisasi dapat berjalan 

dengan baik membutuhkan pengawasan untuk seluruh aktivitas organisasi. 

Rusaknya sendi-sendi manajemen, khususnya ketidaksesuaian rencana program 

dengan pelaksanaannya disebabkan karena kurang efektifnya pengawasan pada 
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organisasi tersebut. Untuk itu dalam setiap organisasi dibutuhkan pengawasan 

dalam rangka mencegah kemungkinan–kemungkinan penyimpangan dari rencana–

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Winardi, (2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat 

sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga 

mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang 

sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka 

akan dapat dipastikan tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. 

Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983, tentang pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh aparat pengawas secara 

fungsional yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, badan Pengawasan Internal seterusnya disebut Auditor Internal dan 

selanjutnya disebut sebagai Inspektorat.  

Yang didalamnya dikatakan, bahwa : 

1) Peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 

memerlukan pula peningkatan pengawasannya. 

2) Agar diperoleh hasil pengawasan yang objektif maka disamping 

pengawasan yang melekat pada masing-masing unit organisasi 

pemerintah, diperlukan adanya pengawasan yang terlepas dari unit 

pelaksanaan. 
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Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah 

memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi 

manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah. 

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur 

dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Di Dalam pasal 

tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan seluruh urusan 

pemerintahan, 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. 

Dalam suatu situs (bengkuluprov.go.id) dikatakan bahwa Inspektorat Daerah 

sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan memiliki ciri 

antara lain adalah : 

1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi quality 

assurance. 

2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala 

Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat 

menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang 

jelas. 

4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses 

kegiatan berlangsung. 



7 
 

5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan 

dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala 

Daerah, tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak. 

 

 Dengan demikian, untuk dapat memperoleh hasil pengawasan yang optimal, 

para pengawas dituntut untuk dapat memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi 

untuk dapat memberi masukan-masukan yang diperlukan sebagai bahan 

pengambilan keputusan dalam upaya pelaksanaan pengelolaan instansi yang 

memenuhi prinsip-prinsip efisiensi serta mengamankan kekayaan instansi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku adalah misi satuan pengawasan internal dalam 

manajemen instansi. Sehingga informasi yang berupa hasil rekomendasi harus 

praktis, layak, memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat, bersifat 

kolektif dan konstruktif. Pengawasan bukanlah merupakan kegiatan yang berusaha 

mencari kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Sebaiknya, pengawasan ditunjuk 

untuk menemukan secara dini kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-

penyimpangan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan pelurusan kembali. 

Pengawasan dilakukan untuk penyempurnaan prosedur, baik yang bersifat 

preventif, pengendalian maupun represif (Widodo,J.2001). 

 Disamping itu untuk terwujudnya good governance, hal ini tidak lepas dari 

hubungan Governance, Risk Management dan Internal Control. Karena ketiga 

fungsi tersebut harus diterapkan untuk dapat menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan di masa yang akan datang. Maka dari itu perlu adanya pengendalian 

intern yang baik. Pengendalian intern dapat dikatakan baik apabila Internal Control 
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sudah memadai atau dinyatakan opini auditor eksternal dengan wajar tanpa 

pengecualian (WTP). Karena tujuan pengendalian intern : 

1. Efektivitas dan efisiensi kegiatan ; 

2. Keandalan atau integritas informasi ; 

3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. 

 

 Apabila pengendalian internal telah lakukan dengan baik dan sesuai 

sebagaimana mestinya pasti akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan juga 

memberikan nilai tambah bagi suatu kegiatan organisasi. 

 

Berdasarkan argumen di atas sangatlah jelas bahwa Inspektorat Daerah 

sebagai pengawas internal memiliki peran penting, sebagai katalisator dan 

dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah. Dan dari uraian latar 

belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi yang berjudul : 

“PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP EVEKTIFITAS 

KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS 

PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU).” 
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1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan 

penambahasan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan internal pada Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Bengkulu. 

2. Bagaimana efektivitas kinerja Pada Dinas Pendapatan Daerah  

Provinsi Bengkulu. 

3. Seberapa besar Pengaruh Pengawasan internal terhadap efektivitas kinerja 

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. 

 

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

maksud untuk mengetahui dan mengumpulakn data dari berbagai informasi yang 

diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari sejauh mana peran Badan pengawas 

Daerah terhadap pengwasan dan peningkatan kinerja. Sedangkan tujuan yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan internal pada Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. 

2. Untuk mengetahui efektivitas kinerja pada Dinas Pendapatan  

Daerah Provinsi Bengkulu. 

3. Untuk pengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap efektivitas 

kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis  

Manfaat penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis sendiri, penelitian ini berguna untuk menambah 

wawasan dan mamahami perbandingan antara konsep dan teori 

yang di peroleh diperkuliahan selama ini dengan penerapan 

dalam suatu instansi. 

2. Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang 

ingin lebih menambah wacana pengetahuan khususnya dibidang 

perilaku akuntansi. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan informasi referensi pemikiran dan bahan kajian 

dalam penelitian dimasa akan datang khususnya di lingkungan 

perguruan tinggi. 

 

     1.4.2   Manfaat praktis 

1. Bagi Inspektorat dan Pemerintah Provinsi, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang seberapa besar 

pengaruh pengawasan untuk menunjang peningkatkan kinerja 

Inspektorat Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang.  

2. Bagi Dinas Pendapatan Asli Derah Provinsi Bengkulu, penelitian ini 

diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam memahami 

fungsi, peran, tanggungjawab dan tugas inspektorat Provinsi Bengkulu. 
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dan khususnya pimpinan untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

pentingnya peran pengawasan Daerah dalam menunjang peningkatan 

kinerja pemerintahan.  

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini, makas lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintahan 

Provinsi Bengkulu Jln. Pembangunan No.1 Padang Harapan dan Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi bengkulu Jln.Raden Patah No.30. Air Sebakul. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2015. 

 


