
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Efektifitas  

Dalam pengendalian intern istilah efektifitas maupun efisiensi sangatlah 

penting dimana tujuan dilakukan pengendalian adalah sebagai upaya untuk 

mencapai efisiensi dan efektifitas organisasi. Pada dasarnya pengertian efektifitas 

yang umum menunjukan taraf tercapainya hasil, seringkali dikaitkan dengan 

efisiensi meskipun keduanya memliki perbedaan. Efektifitas menekankan pada 

hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih kepada bagaimana cara mencapai 

tujuan tersebut dengan membandingkan input yang digunakan dengan output yan 

dihasilkan.  

Terdapat beberapa pendapat mengenai efektif dan efisien. Menurut 

komarudin dalam ensiklopedia manajemen (1994:269) mendefinisikan efektifitas 

sebagai berikut:  

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukan tingkat 

keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

      



Menurut Chester I. Bernard dalam Kebijakan Kinerja Karyawan 

(prawirosentono, 1999:h.27), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah 

sebagai berikut : 

When a specific desires end is attained we shall say that the action is 
effective. When the unsought consequences of the action are more 
important than the attainment of the desires end and are satisfactory, 
effective action, we shall say, it is inefficient. When the unsought 
consequences are unimportant or trivial, the action is efficient. 
Accoerdingly, we shall say that an action is effective if it specific 
objective aim. It isefficient if it satisfies the motives of the aim, whatever 
it is effective or not

  

Jadi dapat dikataka bahwa sebuah kegiatan tersebut adalah efektif apabila 

tujuan kegiatan itu akhirnya dapat dicapai. Sehubungan dengan itu, ita dapat 

mengatakan sesuatu efektif apabila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien 

bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah 

efektif atau tidak.  

Menurut Peter Drucker dalam  Menuju SDM Berdaya (Krisdarto, 2002 : 

h.139), menyatakan :   

Doing the right things is more important than doing the things right. 
Selanjut nya dijelaskan bahwa  : effectiveness is to do the right things : 
while efficiency is to do the things right (efektifitas adalah melakukan 
hal yang benar : sedangkan effisiensi adalah melakukan hal secara 
benar). Atau juga effectiveness means how far we achieve the goal and 
efficiency means how do we mix various resources properly

   

(efektifitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti 
bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat).   

Menurut Arens et al (2003;738) adalah : Effectiveness refers to 

accomplishment of objectives, where a efficiency refers to the resources used to 

achieve those objective.

 

(efektifitas mengacu kepada bagaimana 



menyelsaikan/mencapai sutu tujuan dimana efektif mengacu kepada penggunaan 

sumber daya untuk mencapai tujuan).  

Efisien tetapi tidak efektif berarti dalam memanfaatkan sumber daya 

(input) dengan baik, tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya efektif, tetapi tidak 

efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau 

lazim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak 

efisien tetapi tidak juga efektif, artinya ada pemborosan sumber daya atau 

penghambur-hamburan sumber daya tanpa mencapai sasaran. Efisien harus selalu 

bersifat kuantitatif dan dapat diukur (measurable), sedangkan efektif mengandung 

pula pengertian kualitatif.  

Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran, efisien dalam menggunakan 

masukan ( input ) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang akan 

mencapai tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang 

paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai penghematan, 

karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada giliran nya akan menggangu hasil 

akhir, karena sasaran nya tidak tercapai dan produktifitasnya akan juga tidak 

setinggi yang diharapkan. 

Efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang telah didapat. 

Dengan kata lain efektifitas dapat dicapai dengan pelaksanaaan suatu proses 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apabila tujuan organisasi telah tercapai 

maka organisasi tersebut dikatakan efektif.  



 
Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektifitas merupakan 

perbandingan antara target yang hendak dicapai dengan realisasinya, atau 

perbandingan antara sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada.  

2.2 Pengendalian Intern  

Dalam perusahaan yang mempunyai beberapa karyawan saja, pimpinan 

perusahaan dapat secara langsung mangawasi segala kegiatan karyawan nya. 

Namun sejalan dengan semakin luas nya ruang lingkup perusahaan maka 

keterbatasan manajemen dalam mengontrol setiap kegiatan karyawan nya semakin 

luas pula hal ini mengakibatkan pihak manajemen melimpahkan tanggung jawab 

dan wewenangnya kepada bawahan nya. Sementara di lain pihak manajemen 

harus mampu bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 

perusahaan, sehingga manajemen membutuhkan suatu alat bantu berupa kebijakan 

dan juga prosedur yang disebut dengan pengendalian. 

Sama hal nya dengan organisasi swasta, pemerintahan juga sebagai suatu 

organisasi raksasa wajib memiliki suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai 

alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuan nya. 

Pimpinan organisasi selalu berupaya untuk mengembangkan cara-cara 

pengendalian yang lebih baik bagi organisasi yang dikelolanya. Itu sebab nya 

pengendalian intern dalam pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat 

penting.   



2.2.1 Pengertian Pengendalian Intern  

Pengertian pengendalian intern menurut Commite Of Sponsoring 

Oganization (COSO) yang dikutip oleh Boyntonn (2001:325) adalah sebagai 

berikut :  

intern control is a process, effected by entity s board of directors, 
Managements, and other personnel, designed to provide reasonable 
assurance regarding the achievement of objectives in following 
categories : 1). Reliability of financing reporting; 2). Compliance of with 
applicable laws and regulations; 3). Effectiveness and efficiency of 
operations.

  

Menurut ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesi Akuntan 

Publik (SPAP) (2001:319.2) yaitu : 

pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh 
dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain 
untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga 
golongan tujuan berikut ini : (a). keandalan pelaporan keuangan, (b). 
efektifitas dan efisiensi operasi, (c). kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku.  

Definisi pengendalian intern menurut mulyadi (2002;180) adalah : 

suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan 
personel lain yang didesain untuk memberikan 3 (tiga) golongan 
tujuan berikut : (a). keandalan laporan keuangan (b). kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (c). Efektifitas dan 
efisiensi operasi.

  

Menurut Mulyadi (2002;180), konsep dari pengendalian intern, 

diantaranya:  

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses, pengendalian 
intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, 
bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern merupakan suatu 
rangkaian tindakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, 
bukan hanya sekedar tambahan dari infrastruktur entitas. 

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern 
bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, 



namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang 
mencakup dewan direksi manajemen dan personel lain. 

3. Pengendalian intern diharapkan mampu untuk memberikan 
keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen 
dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam 
semua system pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan 
pengorbanan dalam mencapai tujuan pengendalian menyebebkan 
pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling 
berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

  

Definisi pengendalian intern menurut the system information control and 

audit association yang dikutip oleh Michael Cangemi (2003) adalah : 

Kebijakan, prosedur, praktek, dan struktur organisasi dirancang 
untuk menyediakan jaminan yang layak menjadi sasaran hasil bisnis 
yang akan dicapai dan peristiwa yang tidak diinginkan itu akan dapat 
dicegah atau dideteksi dan dikoreksi.

  

Menurut Arens et al (2003:270) adalah A system of intern control 

consist of policies and procedures designed to provide management with 

reasonable assurance that the company achieves its objective and goals . 

Pengendalian yang dikutip dari Hiro Tugiman (2004;12) adalah :  

Pengendalian yang baik berarti : 
1. Kegiatan organisasi baik dan efisien 
2. Laporan keuangan atau informasi dari organisasi dapat 

dipercaya 
3. Manajemen dalam organisasi patuh terhadap hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku

  

Menurut Marshal B. Romney dan Paul Jhon Steinbart (2006;229) 

adalah : 

Pengendalian intern (intern control) adalah rencana organisasi dan 
metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan 
informasi yang akurat dan handal, mendorong dan memperbaiki 
efisiensi jalan nya organisasi, serta mendorong kesesuaian dan 
kebijakan yang telah ditetapkan . 

 



Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Mengenai Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) adalah : 

Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan .  

Dari beberapa pengendalian intern diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh manusia (mulai 

dari top management sampai staf operasional) yang dirancang untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa akan tercapainya tujuan-tujuan yaitu : efisiensi 

dan efektifitas operasi, keandalan operasi dalam laporan keuangan (penyajian 

laporan keuangan dapat dipercaya), dan ketaatan dalam ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2.2.2 Tujuan Pengendalian Intern  

Tujuan pengendalian intern menurut Arens Et Al (2003;271-272) 

1. Reliability of Financial Reporting 
Management has both a legal responsibility tobe sure that the 
information is fairly prepared in accordance with reporting requirement 
such as GAAP. 

2. Efficeiency and effectiveness of operations 
Control within an organization are mean to encourage efficient and 
effective use of its resources, including in personnel, to optimize the 
company goals 

3. Compliance with applicable laws and regulations 
Organization are required to follow many laws and regulations, some 
are only indirectly related to accounting. Example include 
environtmental protection and civil right laws. Other are closely related 
to accounting, such as income tax regulation and fraud.

  



Tujuan pengendalian tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Keandalan laporan keuangan  

Manajemen harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan 

keuangan telah disajikan secara benar sesuai standar yang telah ditetapkan. 

2. Efisiensi dan efektifitas operasi 

Pengendalian dalam organisasi dimaksudkan untuk mendorong efisiensi 

dan efektivitas dari penggunaan sumber daya, termasuk tenaga kerja untuk 

memberikan keyakinan yang memadai dalam mewujudkan tujuan 

organisasi. 

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

Organisasi diwajibkan untuk mengikuti peraturan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku. Beberapa diantara peraturan tersebut berhubungan 

secara tidak langsung dengan akuntansi seperti hukum perlindungan dan 

hukum mengenai hak sipil, namun beberapa diantaranya berhubungan erat 

dengan akuntasi, seperti peraturan perpajakan dan kecurangan.  

2.2.3 Unsur Pengendalian Intern 

Ada pertimbangan lain dimana pengendalian intern di suatu entitas 

tergantung kepada keadaan dan ukuran dari suatu entitas, struktur organisasi, 

karekteristik kepemilikan, pengelolaan, pemeliharaan dan pemeliharaan informasi, 

legal dan pengaturan persyaratan-persyaratan keberagaman dan kompleksitas dari 

kegiatan organisasi. 



Oleh karena itu dalam merancang suatu pengendalian intern perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan 

organisasi secara keseluruhan. 

Unsur-unsur pengendalian intern menurut Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP) adalah : 

(1) SPIP terdiri atas unsur: 
lingkungan pengendalian; 
penilaian risiko; 
kegiatan pengendalian; 
informasi dan komunikasi; dan 
pemantauan pengendalian intern. 

(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilaksanakan 
menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.  

Unsur-unsur pengendalian intern menurut Arens et al (2003;284) adalah : 

Intern control include five categories of controls that management 
design implemented to provide reasonable assurance that management s 
control objective will be met, this are called the componenet of intern 
control : 
1. The control  environtment 
2. Risk assessment 
3. Control activities 
4. Information and communication 
5. Monitoring.

  

Penjelasan mengenai unsur-unsur pengendalian intern di atas menurut 

Yayasan Pendidikan Intern Auditor dalam Audit Intern I (Control System) 

(2003;22-36)  adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan pengendalian (control environtment)   

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan-tindakan, prosedur-prosedur 

yang mencerminkan sikap pimpinan mengenai pentingnya pengendalian dalam 

organisasi, hal ini merupakan alat untuk menciptakan suasana pengendalian dalam 



suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang 

pengendalian. 

Pemahaman dan penilaian terhadap lingkungan organisasi harus 

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :  

1) Integritas dan nilai etika 

Integritas dan nilai etika adalah sebuah produk dan standar etika serta 

prilaku entitas, manajemen harus memasukan pesan bahwa integritas dan 

nilai-nilai etika tidak dapat di kompromi, dan pegawai harus mengerti dan 

menerima pesan tersebut. Manajemen harus menjelaskan secara terus 

menerus melaluui kata-kata dan tindakan seerta komitment terhadap 

standar etika tinggi. 

2) Komitment terhadap kompetensi 

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk 

merumuskan tugas-tugas individu. Komitmen terhadap kompetensi 

mencakup pertimbangan manajemen atas tingkatan kompetensi untuk 

tugas-tugas-tugas tertentu dan bagaimana tingkat-tingkat kompetensi ini 

diterjemahkan kedalam keterampilan dan pengetahuan yang di isyaratkan. 

3) Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit 

Dewan komisaris maupun komite audit yang efektif adalah independent 

dari manajemen dan anggota-anggotanya serta meneliti dengan cermat 

aktivitas-aktivitas manajemen. Komite audit biasanya dibebani tanggung 

jawab mengawasi pelaporan keuangan, mencakup pengendalian intern dan 

ketaatan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku. Agar lebih efektif, 



harus selalu mengadakan komunikasi baik dengan auditor intern maupun 

auditor eksternal, hal ini dimaksudkan untuk membahas berbagai masalah 

yang mungkin berkaitan dengan sesuatu seperti integritas dan etika 

ataupun tindakan-tindakan manajemen. 

4) Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi Manajemen   

Filosifi manajemen merupakan seperangkat keyakinan dasar yang menjadi 

pedoman organisasi dan karyawan nya. Dari filosofi dan gaya operasi 

manajemen, maka akan dapat memberikan tanda-tanda yang jelas bagi 

para pegawai mengenai arti penting pengendalian. Gaya operasi 

mencerminkan sikap dan tindakan manajemen tentang bagaimana operasi 

suatu organisasi harus dilaksanakan. 

5) Struktur Organisasi 

Struktur organisasi mencerminkan garis wewenang dan tanggung jawab 

yang ada untuk mencapai tujuan organisasi, dengan memahami struktur 

organisasi yang ada, dapat dipahami unsur-unsur manajemen dan 

fungsional serta merasakan bagaimana pengendalian dikaitkan dengan 

kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan. 

6) Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab 

Metode ini mempengaruhi pemahaman tentang hubungan pelapran dengan 

tanggung jawab yang diterapkan dalam perusahaan, pemberian wewenang 

dan tanggung jawab ini merupakan bentuk komunikasi formal sehubungan 

dengan pengendalian atas masalah-masalah atau kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan. Bentuk penugasan ini dapat diwujudkan dalam berbagai 



bentuk, antara lain berupa memo dari top manajemen kepada bawahan nya 

mengenai bagaimana pentingnya pengendalian dan dihubungkan dengan 

masalah-masalah yang berhubungan dengan pengendalian, rencana operasi 

dan organisasi formal serta uraian tugas dan kebijakan yang berhubungan.  

7) Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia 

Aspek paling penting dalam pengendalian intern adalah sumber daya 

manusia. Jika pegawai kompeten dan dapat dipercaya, pengendalian lain 

mungkin dapat dipercaya untuk diterbitkan. Individu yang jujur dan efisien 

mampu untuk melaksanakan tingkat pekerjaan yang berat walaupun 

dengan tingkat pengendalian yang rendah, sebaliknya pegawai yang tidak 

dapat dipercaya meski dibarengi dengan tingkat pengendalian yang 

berlapis, tatap saja orang-orang tersebut akan berusaha untuk 

mengacaukan nya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam hal 

pegawai yang jujur pun akan merasa bosan, maka harus diberikan 

semacam penghargaan terhadap pegawai yang jujur atau berprestasi baik.  

2. Penilaian resiko  (risk assessment) 

Mekanisme untuk mengidentifikasikan, menganalisis dan mengelola 

berbagai resiko didalam organisasi dihubungkan dengan tujuan yang ingin 

dicapai.   

Tahap-tahap penilaian resiko adalah : 

1. Pahami tujuan yang akan dicapai 

2. Identifikasi resiko terkait 



3. Ukur besarnya resiko 

4. Prioritaskan resiko berdasarkan ukuran signifikan nya. 

Jenis-jenis resiko : 

 

Risiko Bisnis : Merupakan apa yang dapat membuat pelanggaran 

merasa tidak puas, Contoh : pelayanan buruk, ketinggalan 

teknologi, produk tidak sesuai dengan pelanggan dan harga yang 

mahal. 

 

Risiko Operasi : Kesalahan dan kekeliruan yang terjadi pada 

system dan prosedur operasi yang dapat menimbulkan inefisiensi 

dan ketidak efektifan operasi. 

Contoh : Buruknya komunikasi dan koordinasi antar bagian. 

 

Risiko Keuangan : penyebab terjadinya kerugian finansial dan 

ketidak akuratan laporan keuangan, contoh : kecurangan (fraud) 

oleh pihak internal maupun eksternal, dan kegagalan sistem 

akuntansi. 

 

Risiko Ketaatan : penyebab terjadinya pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berdampak kepada pengenaan sanksi dan kerugian 

kepada organisasi. Contoh : ketidak pahaman terhadap 

perkembangan peraturan, sosialisasi dan komunikasi kebijakan dan 

aturan yang buruk.    



3. Aktivitas Pengendalian   (Control Activities) 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur kontrol untuk 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko benar-benar 

dilaksanakan. Aktivitas pengendalian merupakan salah satu dari komponen 

pengendalian intern yang berupa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

manajemen untuk memenuhi tujuan operasionalnya dalam kaitannya dalam 

laporan keuangan, ada lima kategori dari aktivitas pengendalian:  

1) Pemisahan tugas yang memadai.  

Pemisahan tugas yang memadai berpedoman pada hal-hal berikut ini: 

 

Pemisahan tugas dan tanggung jawab operasional dari akuntansi. 

 

Pemisahan tugas otorisasi transaksi dari tanggung jawab operasional 

yang dimaksud, contoh : pemisahan tugas antara bendahara 

penerimaan dengan pengeluaran kas.  

 

Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab 

pencatatan pemisahan tugas dalam pengelolaan data elektronik patut 

untuk dipertimbangkan sesuai dengan ukuran organisasi. 

2) Otorisasi Transaksi dan Aktivitas yang Semestinya. 

Setiap transaksi harus diotorisasi secara tepat jika pengendalian intern 

diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai. Otorisasi dapat 

bersifat umum dan spesifik. Otorisasi umum artinya manajemen 

menetapkan kebijakan organisasi untuk diikuti oleh karyawan nya dalam 

pelaksanaanoperasionalnya, sedangkan otorisasi spesifik berhubungan 

dengan transaksi individual. 



3) Dokumen-dokumen dan Catatan-catatan yang Memadai. 

Dokumen dan catatan merupakan bukti fisik atau transaksi yang dicatat 

atau di ikhtisarkan, ketidak lengkapan dokumen menunjukan kelemahan 

pengendalian intern yang potensial dalam mencapai tujuan organisasi. 

Dokumen berfungsi untuk menyampaikan informasi, oleh karena nya 

dokumen harus memadai untuk memberikan jaminan bahwa seluruh harta 

dapat dijaga dengan semestinya dan seluruh transaksi dicatat dengan 

benar. 

4) Pengendalian Fisik atas Aktivadan Catatan. 

Ukuran proteksi yang paling bagus dalam pengamanan aktiva dan catatan 

adalah tindakan pencegahan kerusakan secara fisik, misalnya : 

menggunakan gudang penyimpanan, penempatan petugas keamanan d 

akses-akses masuk penting. 

5) Pengecekan yang Independen atas Kinerja. 

Verifikasi intern atau pengecekan independen yang terus menerus dan 

hati-hati bertujuan untuk : memberikan keyakinan bahwa prosedur telah 

dilaksanakan dengan semestinya, sebagai deteksi dinidari setiap kekeliruan 

dan ketidak beresan yang mungkin tidak disengaja  

4. Informasi dan Komunikasi      

Sistem informasi dan komunikasi dapat memungkinkan orang dalam 

organisasi untuk mendapatkan dan berbagi informasi yang diperlukan untuk 

mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasi. Tujuan sistem informasi 



akuntasi organisasi adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengklarifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi entitas organisasi 

dan untuk menjaga pertanggung jawaban organisasi untuk aktiva-aktiva yang 

berkaitan. 

Sistem informasi akuntansi yang efektif harus mampu memenuhi tujuan 

pengendalian intern atas transaksi-transaksi keuangan yaitu : 

1. Transaksi-transaksi yang dicatat adalah sah/valid 

2. Transaksi diotorisasi dengan semestinya 

3. Transaksi-transaksi yang ada telah dicatat  

4. Transaksi-transaksi dinilai dengan semestinya 

5. Transaksi-transaksi diklarifikasi dengan semestinya 

6. Transaksi-transaksi dicatat tepat waktu 

7. Transaksi-transaksi telah dibukukan ke master file dan di ikhtisarkan 

dengan benar.  

5. Pemantauan (monitoring) 

Merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh manajemen dan 

pegawai lain yang ditunjuk atas pelaksanaan tugas sebagai penilaian terhadap 

kualitas dan efektivitas system pengendalian intern. Aktivitas pemantauan 

berhubungan dengan penetapan secara periodic atas efektifitas dari desain dan 

implementasi dari pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen. Pada 

kebanyakan organisasi, khusus nya organisasi besar, departemen intern audit atau 



biro satuan pengawasan intern merupakan bagian yang potensial dan essensial 

untuk melakukan pengawasan.  

2.2.4 Keterbatasan Pengendalian Intern  

Pengendalian intern yang baik tidak selalu mencerminkan keadaan yang 

ideal. Bagaimanapun sebagai ciptaan manusia pasti memiliki kelemahan atau 

keterbatasan seperti yang dikemukakan oleh sawyer (2003;5-10) sebagai berikut :   

SAS 78 recognize that certain limitation exist with respect to intern 
control, include  :  
1. Human error or mistakes, individual may missunderstand their 

responsibility or make simple error in conducting their intern control 
related duties, for example individual veryfying the mathemathical 
accuracy of sales invoice may fail to detect mistakes because of 
fatique, carelessness or distraction. 

2. Collusion between two or more individual, while segregation of 
duties reduce the likelihood that anyone individual can commit an 
conceal a defalcation, employees having the responsibilities of the 
authorization, recording, and custody of asset could collaborate (or 
collude) to commit a defalcation. 

3. management override of intern control. For example, assume that a 
control activity is implemented only allow purchase unauthorized 
vendor and provide the documentation to a person a higher position 
of responsibility. That individual may simple submit the purchase for 
processing resulting in a circumvention in a control activities

  

Kelemahan dan keterbatasan diatas dapat diuraikan menurut Mulyadi 

(2002;181) kelemahan yang melekat kepada pengendalian intern adalah 

sebagai berikut :  

1. Kesalahan dalam pertimbangan, seringkali manajemen dan 
personel lain dapat salah paham dalam mengambil keputusan bisnis 
yang diambil atau dalam menyusun tugas rutin karena tidak 
memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain nya. 

2. Gangguan, gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan 
dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah 
atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak hati-hati dalam 
menjalankan tugas nya atau karena kelelahan. 



3. Kolusi, kolusi adalah tindakan bersama beberapa individu untuk 
tujuan kejahatan, kolusi dapat menyebabkan bobolnya 
pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan 
entitas dan tidak terungkapnya ketidak beresan atau tidak 
terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang. 

4. Pengabaian oleh manajemen, manajemen dapat mengabaikan 
kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan tidak 
sah, seperti tujuan pribadi manajer. 

5. Biaya lawan manfaat, biaya yang diperlukan untuk 
mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat 
yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Manajemen 
harus bisa memperkirakan dan mempertimbangkan secara 
kuantitatif dan kualitatis dalam mengevaluasi biaya dan manfaat 
suatu pengendalian intern.

  

2.2.5 Efektivitas Pengendalian Intern 

Untuk mengetahui tingkat efektifitas pengendalian intern dapat dilihat dari 

tercapai atau tidak nya tujuan dari pengendalian intern tersebut, pengendalian 

intern yang efektif memiliki kaitan yang sangat erat dengan keandalan laporan 

keuangan, efektifitas dan efisiensi operasional organisasi serta ketaatan terhadap 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

Tercapainya tujuan pengendalian intern dipengaruhi oleh keberadaan 

unsur-unsur pengendalian intern. Hal ini dikarenakan unsur-unsur pengendalian 

intern tersebut memiliki kaitan yang erat dan harus terintegrasi dengan baik untuk 

mendorong tercapainya tujuan pengendalian intern.       



2.3 Kinerja Organisasi 

2.3.1 Pengertian Kinerja Organisasi   

Menurut prawirosentono (1999;2), pengertian kinerja adalah sebagai 

berikut :  

Kinerja merupakan suatu hasil yang dapat dicapai oleh seseorang 
atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 
melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika

  

Menurut LAN (2000;3), kinerja organisasi diartikan sebagai berikut :  

kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatasn / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan,  visi, misi organisasi.   

Dalam konteks organisasi pemerintah, instansi pemerintah adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah 

sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.  

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi  pemerintah harus 

dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu pedoman 

dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan nya, visi adalah suatu gambaran 

yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi 

dengan demikian visi harus menjadi milik dan diyakini oleh seluruh anggota 

organisasi. 



 
Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi merupakan suatu 

pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin 

dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi 

menjelaskan mengapa suatu organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana 

melakukan nya. 

Tujuan merupakan suatu penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan 

m isi lembaga.  

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai 

atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, 

triwulanan atau bulanan, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai 

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran 

memberikan fokus kepada penyusunan kegiatan sehingga bersifat terinci, dapat 

diukur dan dapat dicapai. 

Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mengorganisir serangkaian 

tujuan, menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan 

mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk 

mencapai tujuan tersebut.       



2.3.2 Pengukuran Kinerja Organisasi 

2.3.2.1 Pengertian pengukuran Kinerja Organisasi  

James B. Whittaker dalam bukunya The government performance results 

act of 1993 dalam skripsi Dini Nur Fakhriani, menyatakan bahwa:   

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang 
digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 
akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai 
pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectiveness).   

Elemen kunci dari system pengukuran kinerja terdiri atas :  

1. Perencanaan dan penetapan tujuan  

2. Pengembangan ukuran yang relevan  

3. Pelaporan formal atas hasil  

4. Penggunaan informasi 

Menurut Robert Simon dalam bukunya :  Performance measurement 

and control system for implementing strategy 

 

dalam skripsi Dini Nur 

Fakhriany, menyebutkan performance measurement system membantu manajer 

dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan 

antara hasil actual dengan sasaran dan tujuan strategis. System pengukuran kinerja 

biasanya terdiri atas metoda sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan serta 

pelaporan periodic yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan 

tujuan. 

Definisi dari Whittaker dan Robert Simons tampaknya tidak jauh berbeda 

dengan definisi yang tertuang dalam Reference guide , province of Alberta, 

Canada, seperti yang dikutip oleh LAN dan BPKP dalam modul 3 pengukuran 

kinerja instansi pemerintah disebutkan bahwa :  



 
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai suatu 

kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah 
ditetapkan, pengukuran kinerja tidak dimasukan untuk berperan 
sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau hukuman ( 
reward / punishment), akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai 
alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja 
organisasi.

  

Pengukuran kinerja dalam suatu pemerintahan bukan lah suatu aktivitas 

yang baru. Setiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana tugas telah di 

program untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala (triwulan / 

smester / tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun sayang nya 

laporan ini lebih berfokus kepada input (masukan), missal nya jumlah tenaga kerja 

(SDM) anggaran dan material yang terserap dalam sutau proyek dan lain-lain. 

Kadang-kadang sudah ada juga instansi yang melaporkan keluaran (output) dari 

program yang dilaksanakan, misalnya jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. 

Informasi atas input dan output dari pelaporan tersebut bukan nya tidak penting, 

akan tetapi melalui pengukuran kinerja, maka focus dari pelaporan dari jumlah 

besarnya sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan 

sumber daya tersebut.        

2.3.2.2 Aspek-aspek dalam Pengukuran Kinerja  

Terlepas dari besar, jenis, sector atau spesialisasinya setiap organisasi 

cenderung untuk tertarik kepada pengukuran kinerja dalam aspek berikut ini : 

1. Aspek Finansial 

Aspek finansial meliputi anggaran rutin dan pembangunan dari suatu 

instansi pemerintah. Karena aspek finansial dapat dianologikan sebagai 



aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek financial merupakan aspek 

penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja. 

2. Kepuasan Pelanggan 

Dalam globalisasi perdagangan peran dan posisi pelanggan sangat krusial 

dalam penentuan strategi perusahaan. Hal ini serupa juga terjadi pada 

instansi pemerintah, dengan demikian banyaknya tuntutan masyarakat 

akan pelayanan yang berkualitas, maka instansi pemerintah dituntut untuk 

secara terus menerus memberikan pelayanan yang berkualitas prima. 

Untuk itu pengukuran kinerja perlu didesain sehingga pimpinan dapat 

memperoleh informasi yang relevan atas tingkat kepuasan pelanggan. 

3. Operasi Bisnis Intern 

4. Operasi bisnis intern diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh 

kegiatan instansi pemerintah sudah seirama untuk mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi saperti yang tercantum dalam rencana strategis. 

5. Kepuasan Pegawai 

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai 

amat menentukan kelangsungan organisasi. Begitu juga dengan instansi 

pemerintah apabila pegawai tidak dikelola dengan baik, maka kehancuran 

dari instansi pemerintah sungguh sulit untuk dicegah. 

6. Kepuasan Pemerintah dan Shareholders / Stakeholders 

Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasikan para 

stakeholders. Instansi pemerintah yang tidak beorperasi in vacuum 

artinya kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak 



yang menaruh kepentingan terhadap keberadaaan nya. Untuk itu informasi 

dari pengukuran kinerja perlu didesain untuk mengakomodasikan 

kepuasan dari stakeholders. 

7. Waktu 

Ukuran waktu juga merupakan variabel yang pelu diperhatikan dalam 

desain pengukuran kinerja. Betapa sering kita membutuhkan informasi 

untuk mengambil keputusan, namun informasi tersebut lambat diterima, 

sehingga informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga 

manfaaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.  

Perhatian dan penerapan pengukuran pada aspek diatas merupakan bagian 

yang signifikan atas system pengukuran kinerja yang berhasil. Disamping 

kesamaan dalam aspek informasi yang diharapkan dari kinerja, ada perbedaan 

penekanan ukuran kinerja dalam organisasi sector swasta dan organisasi public, 

yaitu pada sector swasta, pengukuran utama atas keberhasilan kinerja adalah profit 

(keuntungan), sedangkan pada sector public kinerja diukur dengan cara 

membandingkan misi dan tujuan dengan capaian nya.  

Keberhasilan instansi pemerintah (organisasi publik) sering diukur dari 

persfektif masing-masing stakeholders, missal nya lembaga legislatif, instansi 

pemerintah, pelanggan, pemasok, masyarakat umum. Ideal nya pengukuran 

kinerja yang dipakai oleh instansi pemerintah disusun setelah memperoleh 

masukan dari berbagai konsituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa 

yang diharapkan oleh stakeholders atas organisasi tersebut. Karena nya perlu 



disepakati variabel pengukuran kinerja yang akan dipakai dalam sistem 

pengukuran kinerja.  

2.3.2.3 Penerapan Indikator Kinerja  

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, indicator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan 

dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai suatu tingkat 

kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah 

kegiatan selsai dan berfungsi. Selain itu indikator kinerja sering digunakan untuk 

meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi / unit kerja yang 

bersangkutan menunjukan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran 

yang telah ditentukan. Dengan demikian, tanpa indicator kinerja sulit bagi kita 

untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan / program / 

kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja pelaksanaan nya.  

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut : 

1. Memeperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan. 

2. Menciptakan konsesnsus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk 

menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan / 

program / kegiatan dan dalam menilai kinerja nya termasuk kinerja 

instansi pemerintah yang melaksanakan nya. 

3. Membangun dasar bagi pengukuran analisis dan evaluasi kinerja 

organisasi / unit kerja. 



Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja terlebih dahulu 

perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja. 

Syarat-syarat yang berlaku untuk semua kelompok kinerja tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan 

kesalahan interprestasi. 

2. Dapat diukur dan bersifat objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai 

kesimpulan yang sama. 

3. Relevan : indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang 

relevan.  

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukan keberhasilan 

masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak serta proses. 

5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian 

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. 

6. Efektif : Data / informasi yang berkaitan dengan indicator kinerja yang 

bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang 

tersedia. 

Mengingat pentingnya kehidupan atau sektor / program pembangunan 

sangat beragam dapat bersifat fisik (misalnya pembangunan prasarana dan sarana 

fisik maupun non fisik) maka indikator kinerja dan juga pengukuran nya tidak 

selalu sama. 



Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun dan 

menetapkan indikator kinerja yang kaitan nya dengan laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Susun dan tetapkan rencana strategis terlebih dahulu, rencana strategis 

meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan / sasaran 

(kebijakan, program dan kegiatan). 

2. Identifikasi data  informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan 

menjadi indicator kinerj. Dalam hal ini, data / informasi yang relevan, 

lengkap, akurat, dan kemampuan serta pengetahuan kita tentang bidang 

yang akan dibahas akan banyak menolong kita untuk menyusun dan 

menetapkan indicator kinerja yang relevan dan tepat. 

3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh 

besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan. 

Ada beberapa jenis indicator kinerja yang sering digunakan dalam 

pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi sesuai dengan SK. Kepala 

LAN Np.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 tentang pedoman 

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu : Indikator 

masukan (input), indikator proses (process), indikator keluaran (output), 

indicator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit), indikator dampak 

(impact) . 

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indicator ini 



dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi kebijakan / peraturan 

perundang-undangan dan sebagainya. 

Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukan upaya yang 

dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses 

menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi distribusi selama 

proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, khusus nya dalam proses mengolah 

masukan menjadi keluaran. 

Indikator Keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung 

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik 

Indikator Hasil  adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung) 

Indikator Manfaat  adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

akhir dari pelaksanaan kegiatan. 

Indikator Dampak  adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negative pada setiap kegiatan indicator berdasarkan asumsi yang telah 

ditetapkan.  

Berpijak pada konsep diatas, maka indicator kinerja sektor publik dapat 

dilihat dari aspek-aspek : 

1. Efektivitas 

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan, efektivitas berarti 

menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang 

berwenang untuk meng implementasikan kebijakan dan tujuan nya. Efektifitas 



modal tujuan menekankan pada analisa biaya program dikaitkan dengan hasil 

program. Menurut joko widodo (2001:210) menyebutkan :   

Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mengorganisir 
serangkaian tujuan,  menentukan kegiatan yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan audit dan mengalokasikan sumber daya untuk 
kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuan.

  

2. Efisiensi 

Mengukur efisiensi organisasi merupakan fokus kritis dari pengukuran 

kinerja, untuk melakukan pengukuran ini perlu mengkaitkan dengan penggunaan 

sumber daya yang digunakan untuk memproduksi output. Efisiensi diukur dengan 

rasio antara output dengan input, karene output dan input diukur dalam unit yang 

berbeda maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang dapat 

dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecil nya. 

3. Pertumbuhan Karyawan 

Keterlibatan karyawan merupakan salah satu cara terbaik dalam 

menciptakan budaya positif untuk menciptakan pengukuran kinerja. Pengetahuan, 

kemampuan dan, pertumbuhan karir karyawan merupakan salah satu aspek 

penting untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi. Dengan meningkatnya 

kualitas sumber daya manusia dan manusia yang berkualitas akan mampu 

mewujudkan system pemerintahan yang baik. 

4. Kepuasan Pelanggan 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberi pelayanan  (melayani 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan 

pentingnya pelayanan public yang berkualitas dan perkembangan masyarakat 



yang sangat dinamis, maka setiap organisasi public perlu meningkatkan kinerja 

nya dalam memberikan pelayanan public.  

2.4  Pengaruh efektifitas pengendalian intern terhadap kinerja instansi 

Pemerintah Daerah Di Dinas pendapatan Daerah Kota Bandung. 

Proses manajemen terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan sumber daya finansial, manusia dan informasi suatu 

perusahaan untuk mencapai sasarannya. Perancanaan merupakan proses 

manajemen yang menetapkan apa yang harus dilakukan oleh organisasi dan 

bagaimana sebaiknya melakukannya, pengorganisasian merupakan proses 

manajemen untuk menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan 

aktivitas suatu organisasi menjadi suatu struktur yang logis, pengendalian 

merupakan proses manajemen dalam memandu dan memotivasi karyawan-

karyawan nya untuk memenuhi sasaran nya serta memonitor kinerja suatu 

organisasi untuk menjamin bahwa target sasaran nya dapat tercapai. 

Pengendalian intern memiliki tujuan untuk mencapai efisiensi dan 

efektifitas operasi, keandalan informasi dalam laporan keuangan (penyajian 

laporan keuangan dapat dipercaya) , dan ketaatan dalam ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran. 

Tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis, 

secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat 



dicapai oleh organisasi dalam periode  tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan / 

kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur dan 

pengukuran tersebut tidak semata-mata terhadap input (masukan), tetapi lebih 

ditekankan kepada keluaran atau manfaat program tersebut. 

Dalam konteks organisasi pemerintah, kinerja instansi pemerintah adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi 

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah 

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengendalian intern yang efektif 

dapat membantu organisasi dalam mencapai efektifitas dan efisiensi operasi untuk 

mewujudkan visi dan misi serta strategi yang telah ditetepkan, menjamin 

ketersediaan informasi yang handal serta ketaatan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal ini secara eksplisit menyatakan bahwa pengendalian 

intern yang efektif berpengaruh terhadap kinerja organisasi.   

        


