
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian   

Belakangan ini kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan, 

terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahaan. 

Rakyat sudah mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan 

yang diberikan oleh instansi pemerintah. Nampaknya masyarakat belum puas 

atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah, 

walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

semakin membengkak.  

Disamping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan 

dari instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan 

secara objektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem 

pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan sehingga 

dengan adanya sistem pengukuran kinerja maka dapat meningkatkan kinerja 

program, dengan meningkatnya kinerja maka dengan sendirinya pendapatan 

organisasi akan meningkat pula.  

Belanja keuangan Negara dari tahun ke tahun meningkat sehingga 

tugas-tugas utama pemerintah dan pembangunan semakin berat, untuk itu perlu 

adanya pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemerintah agar dapat 

tercapainya hal pembangunan yang efisien, efektif, dan ekonomis. Pemerintah 

telah berusaha untuk menciptakan suatu mekanisme pengawasan dan 

pembangunan secara mantap, disamping itu dilakukan pula berbagai usaha 

untuk menegakan disiplin aparatur pemerintah dan menanggulangi 



penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya, seperti korupsi, 

kolusi, nepotisme, kebocoran serta pemborosan kekayaan dan keuangan 

Negara.  

Maka agar sesuai dengan rencana yang diinginkan perlu adanya suatu 

pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan 

peraturan pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan 

atas penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia  

Tahun 2001/ Nomor 41, tambahan lembaran Negara Nomor 4090).     

Pengawasan atas penyelenggaran pemerintah daerah dilakukan oleh 

aparat pengawas secara fungsional yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan 

tugas umum pemerintahaan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan pengawas ini selanjutnya 

disebut sebagai Inspektorat (dahulu Badan Pengawasan Daerah), dengan 

Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983, didalamnya antara lain dikatakan, 

bahwa :  

“1)  Peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah 
memerlukan pula  peningkatan pengawasannya. 

2) Agar diperoleh hasil pengawasan yang objektif maka di 
samping pengawasan yang melekat pada masing-masing 
unit organisasi pemerintah, diperlukan adanya pengawasan 
yang terlepas dari unit pelaksanaan.” 

 

Inspektorat  adalah teknis daerah berbentuk badan, merupakan unsur 

penunjang pemerintah daerah, di bidang pengawasan yang di pimpin oleh 

seorang kepala badan yang disebut inspektur yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.    



Untuk menunjang peningkatan kualitas kinerja program, diperlukan 

auditor internal dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas pengelolaan 

risiko, dan proses governance, untuk menghindari kegagalan instansi. 

Audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang 

independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 

meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal ditujukan untuk 

memperbaiki kinerja, suatu fungsi dapat berbentuk sebuah perusahaan, divisi, 

departemen, seksi, unit bisnis, fungsi bisnis, proses bisnis, layanan informasi, 

sistem atau projek. Jika tindakan audit berhasil dalam meningkatkan kinerja unit, 

maka berarti menunjang ke arah perbaikan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Kegiatan audit internal menguji dan menilai efektivitas dan 

kecukupan sistem pengendalian internal yang ada dalam organisasi. Tanpa 

fungsi audit internal, pimpinan unit tidak memiliki sumber informasi internal yang 

bebas mengenai kinerja organisasi.   

Auditor internal agar berjalan sesuai dengan tujuan-tujuannya maka 

dibutuhkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Untuk Menjaga integritas 

dan obyektivitas serta bertindak secara profesional seperti yang dipersyaratkan 

dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) termasuk menjamin tidak terdapat 

benturan kepentingan auditor internal  dengan auditan dan kegiatan yang diaudit. 

Dengan demikian, untuk memperoleh hasil pengawasan yang optimal, 

pastinya para pengawas dituntut memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. 

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 berupa rekomendasi harus praktis, 

layak, memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat, bersifat korektif 

dan konstruktif, juga harus dapat diterapkan serta menghindari hal-hal yang tidak 

di inginkan untuk antisipasi dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  penelitian  tersebut,  penulis 

tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dalam  bentuk  skripsi  yang berjudul: 

“PERANAN BADAN PENGAWASAN DALAM MENINGKATAN KINERJA 

PROGRAM PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN 

PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SUKABUMI.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut :  

1) Bagaimana Badan Pengawasan menilai kinerja program pada 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Sukabumi. 

2) Apakah peranan Badan Pengawasan dapat meningkatkan kinerja 

program pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan 

dan Kehutanan Kabupaten Sukabumi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari sejauh mana pengaruh badan 

pengawas daerah terhadap peningkatan kinerja program penyuluhan.  

 



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Mengetahui pelaksanaan pengawasan kinerja program oleh 

Inspektorat pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian 

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sukabumi.  

2) Mengetahui peranan pengawasan dalam meningkatan kinerja 

program pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan 

dan Kehutanan Kabupaten Sukabumi.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian dalam bentuk skripsi ini di harapkan dapat memberikan 

kegunaan, antara lain sebagai berikut : 

1) Pengembangan ilmu 

(1) Bagi penulis sendiri, penelitian ini berguna untuk dapat 

mengetahui dan memahami perbandingan antara konsep 

dan teori yang diperoleh di perkuliahan selama ini dengan 

penerapannya dalam suatu instansi, untuk dapat 

menambah wawasan, pengetahuan dan  pengalaman bagi 

penulis. 

(2) Bagi pihak–pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khasanah pengetahuan pembaca dan dapat 

pula dijadikan sumber informasi dan referensi dimasa yang 

akan datang khususnya di lingkungan perguruan tinggi. 

2) Pengembangan Praktis 

Bagi instansi pemerintah, penelitian ini sebagai masukan berupa 

informasi kepada Inspektorat Kabupaten Sukabumi, khususnya 



auditor internal dan pimpinan untuk dapat memberikan gambaran 

mengenai pentingnya peranan pengawasan daerah dalam 

menunjang peningkatan kinerja program.   

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Pada saat organisasi pemerintah relatif kecil, pimpinan instansi 

pemerintah masih mampu melaksanakan pengawasan melalui kontak pribadi 

dengan bawahannya. Akan tetapi semakin berkembangnya suatu organisasi, 

aktivitasnya pun akan semakin kompleks dan kemampuan pimpinan dalam 

melaksanakan pengawasan akan semakin terbatas. Kegiatan ini hakekatnya 

mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan menciptakan 

tenaga kerja berkualitas. Dalam hal ini tentunya diharapkan instansi mampu 

m e m b e r i k a n  k o n t r i b u s i  b a g i  m a s y a r a k a t . 

Oleh karena itu maka perlu adanya suatu pengawasan yang efektif 

dengan tujuan melindungi harta organisasi pemerintahan dan kebijaksanaan 

yang telah ditentukan oleh pihak organisasi 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 pemerintahan dan 

pembangunan. 

Pengertian pengawasan dikemukakan oleh Basuki (2007:173) adalah: 

”Suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan 

pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan 

aturan–aturan yang telah ditetapkan.” 

 



Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanan tugas umum pemerintahan 

dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang–

undangan yang berlaku. Tugas pokok Pengawas Daerah yaitu membantu 

keputusan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang 

pengawasan. Tujuan Pengawas Daerah yaitu mewujudkan pemerintahan yang 

bersih dan bertanggungjawab melalui pengawasan profesional sehingga 

membantu dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dalam mencapai 

tujuan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

 Instansi pemerintah juga membutuhkan suatu fungsi yang bertugas 

melakukan penilaian evaluasi atas sistem pengendalian tersebut sehingga 

kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan kualitas kinerja lebih lanjut. 

  Pengawasan yang ada dalam instansi pemerintah diwakili oleh aparat 

pengawas yang selanjutnya disebut Inspektorat (dahulu Badan Pengawasan 

Daerah) yang dilakukan oleh auditor internal yang profesional di bidangnya. 

Selanjutnya setelah proses audit selesai auditor internal memberikan 

rekomendasi atau sasaran–sasaran untuk memperbaiki pelaksanaan aktivitas 

pada dinas yang diaudit.  

Pengawasan merupakan bagian dari audit internal dan menurut Amin 

Widjaja Tunggal (2005:3), pengertian dari audit internal adalah: 

“Pekerjaan penilaian yang bebas (independent) di dalam suatu 

organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi 

kebutuhan pimpinan.” 

 



Aktivitas yang dilakukan auditor internal diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja program penyuluhan sehingga dapat memberikan 

kontribusi yang positif. 

Pengertian kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001:67) 

adalah: 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitatif yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya.” 

 

Kinerja asal katanya adalah performance atau performansi yang artinya 

adalah pencapaian suatu target (keberhasilan) dari sesuatu yang direncanakan 

di dalam organisasi, serta kinerja itu harus dinilai secara formal dengan 

menggunakan ukuran–ukuran dari dari suatu sistem pengkuran kinerja. Kinerja 

dibagi menjadi dua jenis dengan menggunakan ukuran penilaian yang berbeda, 

yaitu: 

1) Kinerja Keuangan, adalah kinerja (keberhasilan) yang dinilai 

berdasarkan ukuran–ukuran angka dalam satuan nilai uang, 

dengan cara membandingkan realisasi keuangan berdasarkan 

anggarannya. Keadaan laporan keuangan yang sehat dan 

pencapaian laba yang maksimal merupakan ukuran penilaian dari 

kinerja keuangan. 

2) Kinerja Non Keuangan, adalah kinerja (keberhasilan) yang dinilai 

tidak berdasarkan ukuran–ukuran angka dalam satuan uang. 

Ukuran penilaiannya meliputi kualitas dan kepuasan. 



Penilaian kinerja yang merupakan aktivitas manajemen yang secara 

kontinyu memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan sejauh mana 

kemampuan sumber daya manusia perlu dikembangkan. 

Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2002:231), definisi penilaian kinerja 

adalah sebagai berikut:  

“Suatu kegiatan yang dilakukan manajemen/ penyelia penilai untuk 
menilai kinerja dengan cara meningkatkan kinerja atas kinerja 
dengan uraian/ deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu 
biasanya setiap akhir tahun.” 

 

Penilaian kinerja dilakukan pula pada suatu program kegiatan. Setiap 

organisasi mempunyai program kegiatan yang harus dilaksanakan. Program 

kegiatan setiap organisasi dilaksanakan sesuai dengan lingkup dan sifat 

organisasi tersebut. Menurut Ardiyos (2004:742), dikemukakan pengertian 

program adalah: 

”Suatu instruksi yang disusun untuk melaksanakan rencana yang 

telah dirumuskan sebelumnya.” 

 

Peningkatan kinerja program dalam pemerintahan berpengaruh 

terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta lancarnya koordinasi 

sehingga instansi bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan 

terwujudnya realisasi pelaksanaan program yang sesuai dengan rencana awal, 

sehingga terlaksana kegiatan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Iman Setiawan (0104165) tahun 

lulus 2006 di Universitas Widyatama Bandung dalam skripsinya yang berjudul 

”Fungsi BAWASDA dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Retribusi 



Daerah Izin Mendirikan Bangunan”, menyimpulkan bahwa pengawasan yang 

dilaksanakan secara memadai oleh Badan Pengawasan Daerah cukup berperan 

dalam menunjang peningkatan pendapatan retribusi daerah Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB).  

Dari hasil rujukan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Badan 

Pengawasan Daerah berperan penting dalam menunjang peningkatan 

pendapatan, yang menjadi perbedaan dari judul penulis teliti terletak pada lokasi 

dan waktu dilakukannya penelitian dan penulis lebih menekankan kepada 

bagaimana peranan Badan Pengawas dalam meningkatkan kinerja program 

penyuluhan sehingga dapat diketahui pencapaian profesionalisme pengawas 

daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis dalam penelitian ini 

mengemukakan hipotesis sebagai berikut: 

”Badan pengawasan berperan dalam meningkatkan kinerja program pada 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 

Kabupaten Sukabumi.” 

 

1.6 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah mengenai peranan 

Badan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai instansi pengendali 

internal pemerintahan Kabupaten Sukabumi terhadap kinerja program khususya 

pada bidang penyuluhan pertanian dengan jenis tanaman padi pada Badan 

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) di 

Kabupaten Sukabumi. 

 

 



1.7 Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian deskriptif. Moh. Nazir (2003:54) menyatakan bahwa: 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 
sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Tujuan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan actual 
mengenai fakta–fakta, sifat–sifat serta hubungan antar fenomena 
yang diselidiki.”  

 

“Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk menguji 

kebenaran suatu hipotesis melalui pengumpulan data di lapangan, 

yaitu berupa sampel data sekunder.” 

 

Jadi data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, dipelajari, 

dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang telah dipelajari oleh penulis 

sehingga memberikan suatu gambaran yang cukup jelas.  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Penelitian Lapangan (field research) 

Merupakan  data yang penulis kumpulkan langsung dari instansi 

untuk memperoleh data primer dengan cara penelitian lapangan 

yang terbagi dalam: 

(1) Wawancara (interview), yaitu suatu tehnik pengumpulan 

data dengan cara tanya jawab atau percakapan dua arah 

atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

responden.  

 



(2) Pengamatan (observation), yaitu tehnik pengumpulan data 

dengan mengamati secara langsung objek yang akan 

diteliti. 

(3) Kuesioner, yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan pengukuran yaitu spesifik kepada 

responden. Kuesioner ini digunakan mendapatkan data 

primer sebagai bahan analisis dan berbagai data lainnya. 

2) Penilaian Kepustakaan (library research) 

Merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis melalui penelitian 

kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur-

literatur yang berhubungan dengan objek penelitian yang dipilih, 

dan penelitian ini juga dilakukan dengan pencarian data melalui 

internet, situs yang dikunjungi diantaranya www.google.com.  

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk 

penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Inspektorat (dahulu 

BAWASDA) di Kompleks perkantoran PEMDA Jajaway Palabuhanratu 

Kabupaten Sukabumi dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan 

Dan Kehutanan Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Jalan Siliwangi No. 86. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2008 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

http://www.google.com/

