
BAB I 
PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan perkembangan jaman maka kebutuhan masyarakat akan 

informasi pun semakin meningkat. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan Negara/daerah sudah menjadi hal yang lumrah dan wajib dipenuhi oleh 

para penyelenggara kegiatan publik termasuk para eksekutif yang duduk dalam 

jajaran manajemen, agar didalam pengelolaan keuangan daerah masyarakat pun 

dapat mengetahui dan dapat memantau dari setiap kegiatan dan aliran dana uang 

masyarakat tersebut. 

Sebagai instansi yang mengelola dana masyarakat, maka sudah 

sepantasnya jika pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat melalui laporan keuangannya. Setiap kegiatan yang dijalankan 

oleh manajemen diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan 

utamanya serta dapat tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oeh pemerintah tersebut. Namun dalam mewujudkannya 

selalu ada saja kendala yang muncul baik dari luar maupun dari dalam organisasi 

tersebut, untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul serta untuk mencapai 

tujuan organisasi tersebut maka manajemen memerlukan suatu pengendalian yang 

dapat mengawasi jalan nya dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Suatu organisasi/instansi harus mempunyai pandangan dan sikap yang 

professional untuk memajukan dan meningkatkan hasil yang telah dicapainya. 

Pandangan dan sikap yang professional untuk memajukan atau meningkatkan 



hasil yang telah dicapai sebelumnya. Pandangan dan sikap tersebut diatas 

dinyatakan didalam kegiatan manajemen untuk selalu melihat, meneliti, 

menganalisa dan mengambil keputusan atas laporan-laporan yang telah sampai ke 

atas meja mereka digunakan sebagai dasar keputusan nya baik untuk 

mengendalikan atau mengarahkan, biasanya berbentuk ringkasan kejadian yang 

paling terakhir terjadi dan kondisi organisasi. Unit/satuan pengukuran nya tidak 

hanya menggunakan rupiah saja tetapi juga satuan jam kerja, satuan berat, 

penggunaan karyawan atau ukuran yang lain yang diperlukannya. 

Apa jaminan manajemen bahwa laporan-laporan tersebut bisa tepat waktu, 

membuat penjelasan yang diperlukan, teliti dan benar atau dapat dipercaya untuk 

pengambilan keputusan. Hanya dengan pemeriksaan yang terus 

berkesinambungan dan di analisa, laporan dan catatan-catatan dari mana laporan 

diatas didapat, manajemen dapat meletakan  kepercayaannya terhadap laporan 

yang akan digunakan diperlukan itu. 

Pemeriksaan terus menerus dan analisa laporan dan catatan-catatan sering 

disebut pengendalian intern. Pengendalian intern akan menghasilkan laporan yang 

dikehendaki manajemen diatas, dalam arti yang tegas, dan system tersebut akan : 

1. Mengamankan sumber pemborosan, kecurangan, dan ketidak efisienan,  

2. Meningkatkan ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi, (c). 

Mendorong ditaati nya serta dilaksanakannya kebijakan organisasi, (d) 

Meningkatkan efisiensi. Pengendalian intern di atas tersebut akan berada dan 

mempengaruhi semua kegiatan organisasi.  



Didalam akuntansi, pengendalian intern yang berlaku dalam 

organisasi/instansi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam 

memberikan pendapat atas kewajaran laporan yang diauditnya auditor meletakan 

kepercayaan atas efektifitas pengendalian intern dalam mecegah terjadinya 

kesalahan yang material dalam proses akuntansi.  

Tidak terkecuali bagi instansi pemerintah, kebutuhan untuk mengukur 

kinerja organisasi juga wajib untuk dipenuhi, hal ini semakin ditegaskan dengan 

dikeluarkan nya PP 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertangungjawaban 

keuangan daerah yang dignti dengan PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan daerah dan PP tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung 

jawaban kepala daerah. Kedua PP tersebut secara eksplisit menuntut agar 

pertanggung jawaban kepala daerah tidak lagi hanya berfokus kepada 

pertanggungjawaban keuangan (input oriented). Hal ini berarti bahwa pemerintah 

daerah diminta untuk menjelaskan apakah dana-dana yang bersumber dari 

masyarakat telah dibelanjakan terbaik guna memenuhi kebutuhan dan 

mendapatkan kepuasan masyarakat yang seyogyanya merupakan konsumen 

pemerintah. 

Pada prakteknya kinerja pemerintah seringkali dinodai oleh praktek-

praktek penyimpangan dan tindakan inefisiensi yang dilakukan aparat pemerintah, 

hal ini menurunkan kualitas pelayanan publik yang disisi lainnya sudah 

merupakan sorotan. Kondisi ini tidak terlepas dari masih buruk nya mekanisme 

pengawasan, masih kurangnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat 



penegak hukum, serta lemahnya pengendalian intern. Praktek-praktek pungutan 

liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah, maraknya kasus gratifikasi dan kasus 

suap menunjukan belum kuat nya integritas dan nilai etika pada pemerintahan 

baik pusat maupun daerah.  

Pengendalian intern mempunyai tujuan untuk melindungi kekayaan 

organisasi dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan pemborosan serta 

memaksimalkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi/instansi pemerintah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya. 

Hal ini dimaksudkan sebagai acuan dan referensi penulis yang sebelumnya 

dilakukan oleh  Dini Nur Fakhriani dalam skripsi nya yang berjudul 

HUBUNGAN ANTARA AKUNTABILITAS KEUANGAN DITINJAU DARI 

KONSEP GOOD GOVERNANCE DENGAN KINERJA ORGANISASI . 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelum nya adalah pada penelitian ini 

penulis lebih berfokus pada pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja 

instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : 

PENGARUH EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH 

KOTA BANDUNG

    



1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka masalah yang dapat di 

identifikasi adalah seberapa besar pengaruh efektifitas pengendalian intern 

terhadap kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Bandung.  

1.3. Pembatasan Masalah  

Untuk mempermudah penulis dalam mengarahkan bahasan penelitian, 

perlu dilakukan pembatasan lingkup permasalahan, adapun pembatasan lingkup 

permasalahan dalam penelitian ini adalah hanya mengukur tingkat signifikansi 

pengaruh efektifitas pengendalian internal yang diukur dari komponen-komponen 

pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah di Dinas pendapatan 

Daerah Kota Bandung.  

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh Efektifitas pengendalian Intern terhadap Kinerja instansi 

Pemerintah Daerah Kota Bandung. 

1.5. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :    



1. Penulis 

- Untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana penerapan 

pengendalian intern yang efektif dalam upaya memaksimalkan kinerja 

instansi Pemerintahan Daerah. 

- Sebagai sarana guna menambah wawasan, kemampuan dan 

pengetahuan bagi penulis dalam membandingkan antara teori yang 

didapatkan selama mengikuti studi dibangku kuliah dan prakteknya 

dilapangan. 

2. Pemerintah Daerah 

- Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan masukan yang 

bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian 

intern dimasa yang akan datang. 

- Sebagai informasi tambahan dalam mempertimbangkan keputusan 

yang akan diambil oleh kalangan eksekutif pemerintah daerah.\ 

3. Pembaca 

- Sebagai tambahan ilmu dalam bidang Pengendalian Intern di sector 

Pemerintahan Daerah. 

- Sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang lebih luas dan 

lebih spesifik tentang hal-hal yang terkait dengan pembahasan dalam 

penelitian ini.     



1.6. Kerangka Pemikiran  

Setiap pimpinan organisasi selalu berupaya agar tujuan organisasi yang 

dipimpin dapat tercapai secara efektif, untuk mencapai hal tersebut tentusaja 

membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terlibat didalam organisasi 

tersebut. Dengan semakin berkembang dan kompleksnya suatu organisasi, maka 

diperlukan suatu penanganan lebih dalam melakukan pengendalian salah satu 

implementasinya adalah dengan mendelegasikan wewenangnya kepada 

bawahannya. Namun pendelegasian wewenang tersebut haruslah diikuti dengan 

langkah pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, karena 

bagaimanapun pada akhirnya yang akan bertanggung jawab adalah pimpinan 

organisasi. 

Pengendalian intern diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan prosedur 

yang ditetapkan didalam organisasi untuk menyediakan keyakinan yang memadai 

agar sasaran dan tujuan organisasi dapat dicapai. Seperti yang diungkapkan oleh 

Arens and Loebbecke (2000;288) pengertian pengendalian intern yaitu : 

A system of intern control consist of policies and procedures design to 
provide management with reasonable assurance that the company 
achieves its objective and goals. These policies and procedures are often 
called controls and collectively they comprise the entity inten control

   

Menurut Mulyadi (2002: 216) pengertian pengendalian intern yaitu : 
Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan 

komisaris, manajemen dan personel lain, yang di desain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 
tujuan yaitu : 1). Keandalan informasi keuangan, 2). Kepatuhan 
kepada hukum dan peraturan yang berlaku, 3). Efektifitas dan 
efisiensi operasi.

  

Berbagai upaya dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai serta 

mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen nya, diantaranya 



organisasi dituntut agar mampu mewujudkan strategi-strategi organisasi jangka 

panjang. Strategi-strategi jangka panjang tersebut akan diwujudkan dan 

diterjemahkan dalam serangkaian tindakan atau aktivitas organisasi yang 

menggambarkan kinerja organisasi dalam jangka panjang, namun kinerja yang 

dilihat hanya dari perspektif financial saja dirasa sudah tidak memadai lagi 

sehingga diperlukan suatu alat yang dapat mengukur kinerja dari berbagai 

perspektif secara komprehensif. 

Salah satu aspek pentingnya alat ukur kinerja organisasi adalah bahwa alat 

ukur kinerja organisasi dipakai oleh pihak manajemen sebagai dasar untuk 

melakukan pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja manajemen serta 

unit-unit terkait dilingkungan organisasi yang bersangkutan. Begitu pula 

sebaliknya bagi organisasi, alat ukur ini juga dipakai oleh organisasi untuk 

melakukan koordinasi antara para manajer dengan tujuan dari masing-masing 

bagian yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan 

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. 

Bagaimanapun ukuran kinerja yang sudah ditetapkan oleh organisasi 

tertentu saja membutuhkan suatu upaya untuk mewujudkannya, dalam hal ini 

salah satu upaya yang dapat diambil adalah dengan melakukan pengendalian 

intern yang memadai, dimana pengendalian intern merupakan alat bantu untuk 

mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan 

organisasi. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas maka 

penulis merumuskan hipotesis : Efektifitas pengendalian Intern berpengaruh 



signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah 

Kota Bandung .   

GAMBAR 1.1 
BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN                                 

1.7 Metodologi Penelitian 
Metoda yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah 

metoda deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang diperoleh 

selama penelitian untuk kemudian dianalitis dan diproses lebih lanjut berdasarkan 

teori-teori yang ada. Menurut Winarno Surakhmad (1998:139) : 

Pengendalian Intern 

Tujuan Pengendalian Intern

  

Keandalan informasi keuangan

  

Kepatuhan kepada hukum dan 
peraturan yang berlaku

  

Efektifitas dan efisiensi operasi

 

Komponen Pengendalian Intern

  

Lingkungan pemerintahan

  

Penilaian Resiko

  

Aktivitas Pengendalian

  

Informasi dan Komunikasi

  

Pemantauan

  

KINERJA INSTANSI

  

Efektifitas

  

Efisiensi

  

Pertumbuhan Karyawan

 

HIPOTESIS

 

Pengendalian intern yang aktif berpengaruh 
terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota 

Bandung 

 



 
metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan istilah umum yang 

mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya adalah 
penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, observasi, atau dengan 
teknik tes: studi kasus, studi komparatif, studi waktu dan gerak, 
analisis kuantitatif, studi kooperatif atau operasional .   

Karena penelitian ini dilakukan di kota bandung saja, maka penulis 

menggun akan studi kasus yaitu dengan mengambil beberapa unsur yang akan 

menjadi bahan penelitian untuk memperoleh data primer maupun sekunder.  

Menurut Winarno Surakhmad (1998:139) studi kasus memusatkan perhatian 

pada suatu kasus secara insentif dan mendetail.  Subjek yang diselidiki terdiri dari 

satu unit (suatu kesatuan unit) yang dipandang sebagai suatu kasus. Dalam studi 

kasus antara satu kasus dengan satu kasus lainnya menghasilnya suatu kesimpulan 

yang berbeda. Hal ini berarti penelitian hanya berlaku kepada kota yang dipilih 

sebagai objek penelitian  dan apabila diterapkan kepada instansi lain belum tentu 

menghasilkan kesimpulan yang sama, hal ini dikarenakan kondisi dan lingkungan 

yang berbeda.  

1.7.1 Operasional Variabel  
Teknik  pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui 

penyebaran kuisioner.  

1.7.2 Rancangan Hipotesis Peneltian 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan efektifitas 

pengendalian internal (variabel X) terhadap kinerja instansi pemerintah di kota 

Bandung (variabel Y) dimana semakin meningkat efektifitas pengendalian 



tersebut berpengaruh, maka kinerja para pegawai di instansi pemerintah khusus 

nya di kota bandung akan semakin meningkat. Sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis yaitu, efektifitas pengendalian inten berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Bandung.  

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di instansi/organisasi Pemerintahan Kota 

Bandung. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Agustus  2010 sampai dengan 

selesai.                            


