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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Beralihnya sistem pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, 

menuntut pembangunan yang merata di setiap daerah sehingga pembangunan 

yang tadinya dilaksanakan secara terpusat diberikan kepada daerah untuk 

mengaturnya. Kebijakan pemerintah di bidang otonomi daerah pada dasarnya 

dimaksudkan untuk menata ulang hubungan antara pusat dan daerah dalam 

berbagai segi yang menyangkut urusan penyelenggaraan pemerintahan.  

Melaksanakan sistem pemerintah yang efektif dan efisien, dimaksudkan 

melaksanakan kinerja secara baik dan benar sehingga terwujudnya good 

governance. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang 

bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara 

teknis, kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan 

penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang 

ekonomi, efisien, dan efektif.  

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah keseluruhan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dimulai 

dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). 
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Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah 

masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. 

Konsep ekonomi, efisien dan efektiktivitas saling berhubungan satu sama 

lain dan tidak dapat dimaknai secara terpisah atau sendiri-sendiri. Konsep 

ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasionalisasi 

organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang 

maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Konsep efektif berarti 

bahwa jasa yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan 

pengguna jasa dengan tepat. (Mardiasmo ; 2009) 

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar 

memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong 

pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan 

berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta 

adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan  yang 

semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh 

penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Hal ini 

berarti, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena 

sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode. (Mongeri ; 

2013). 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah 

Daerah perlu mengadakan suatu Pengawasan Intern atas penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Pengawasan Intern dilakukan sebagai upaya untuk menunjang 
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dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP). Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi 

dan administratif. 

Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara dan 

prosedur yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan 

pengamanan harta benda dan dapat dipercayai catatan keuangan (pembukuan). 

Sedangkan Pengawasan Administratif meliputi rencana kerja organisasi dan 

semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan 

terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan pada umumnya tidak langsung 

berhubungan dengan pembukuan (akuntansi). (Nasution ; 2010) 

Guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan 

keuangan daerah, maka perlu adanya pengawasan untuk memperkecil timbulnya 

penyimpangan tersebut. Pengawasan intern berarti pendayagunaan aparatur 

Negara dalam memberantas adanya unsur kecurangan atau penyelewengan 

dengan diadakannya pengawasan Intern dalam rangka mengawasi kinerja 

pengelolaan pemerintah daerah sehingga terciptanya good governance (Gina ; 

2014). 

Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat pengawas secara intern yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas 

umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan kebijakan 

yang berlaku. Pengawasan ini dilaksankan dengan tujuan untuk tercapainya 

efektifitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, keandalan Laporan Keuangan di 

sektor pemerintahan, serta ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang 
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berlaku. Pengawasan intern di Pemerintah Kota bandung dilakukan oleh 

Inspektorat Kota Bandung selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah. 

Fungsi dari Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

pasal 47 ayat (1) harus dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas 

dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan 

pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 

Pada pasal 48 ayat (2) aparat pengawasan intern pemerintah melakukan 

pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lainnya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Primadona (2013) mengenai 

Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap 

Kinerja Pemerintah Daerah“, bahwa tingkat pengawasan intern terhadap pegawai 

pada Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah baik dan berpengaruh terhadap 

kinerja para pegawainya karena selalu dimonitor dan dikontrol oleh pimpinannya. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tresnawati (2012) tentang 

Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, menyatakan bahawa pengendalian 

internal mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pada Dinas 

pendapatan Daerah Kota Bandung. 
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Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang 

harus ditindak lanjuti yang tidak mencapai target sebanyak 25%. Penyebab utama 

tidak tercapainya target dikarenakan adanya rekomendasi yang berhubungan 

dengan pengembalian uang ke Kas daerah yang membutuhkan waktu yang agak 

lama dalam menindak lanjuti sampai mendapatkan status penyelesaian tindak 

lanjut selesai. Indikator kinerja Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi 

AKIP oleh Inspektorat minimal B. Penyebab utama tidak tercapainya target 

tersebut adanya beberapa kelemahan di dalam dokumen SAKIP, mulai dari 

dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun 

pencapaian sasaran kinerja. (http://portal.bandung.go.id//LKIP2015 ; 2015). 

Kasus lainnya, DPRD kota Bandung soroti Kinerja 6 SKPD yaitu Dinas 

Bina Marga dan Perairan, Dinas Perhubungan, Bappeda, Badan Perizinan dan 

Pelayanan terpadu, Bagian Hukum, dan Inspektorat. DPRD menyoroti soal 

rendahnya kualitas pembangunan dan perbaikan jalan di kota bandung. DPRD 

mensinyalir, umur kebanyakan jalan di Kota Bandung hanya 6 bulan 

pascapembangunan maupun pemeliharaan.hal itu disebabkan salah perencanaan 

dari awal, kurangnya pengawasan dan lemahnya komitmen moral pihak ketiga 

sebagai pelaksana pembangunan. Banyaknya temuan pada hasil pemeriksaan BPK 

pada setiap SKPD termasuk Inspektorat sendiri, dianggap DPRD mencerminkan 

lemahnya pengawasan Internal Inspekorat. “Untuk itu, Dewan meminta agar Wali 

Kota melakukan reformasi di tubuh Inspektorat Kota Bandung.” Tutur Erwan. 

Pemerintah menyatakan bahwa kelemahan perencanaan dalam menetapkan target-

http://portal.bandung.go.id/LKIP2015
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target capaian kinerja, juga harus ditindak lanjuti dengan evaluasi kinerja 

Bappeda. (http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya ; 2012) 

Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses keuangan daerah yang 

secara normatif, mekanismenya dilakukan dalam satu ikatan prosedur yang 

dilaksankan oleh instansi yang memiliki fungsi pengawasan, sejalan dengan asas-

asas umum pemerintahan. Satu diantaranya yang perlu mendapat perhatian adalah, 

Dinas Pelayanan Pajak yang hingga kini belum menghimpun data subyek pajak 

secara baik dan utuh. Hal ini ada kaitannya dengan lemahnya koordinasi dengan 

SKPD lainnya dan pengawasan internal di SKPD lainnya. Bukan hanya itu 

Sumber Daya Manusia yang mengelola aset SKPD juga kurang, baik kualitas 

maupun kuantitasnya. Faktor ini yang kemudian menyebabkan kesulitan 

pendataan dan penatausahaan aset secara benar yang sejalan dengan standar 

akuntansi pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota 

Bandung juga dinilai masih memiliki kelemahan. Terutama dalam sistem 

pengendalian intern pada laporan keuangan, serta fungsi pengawasan pada 

pegelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. Penyebabnya, di SKPD, belum 

optimalnya peran dan fungsi inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan. (http://bandungoke.com/view.php?id ; 2015) 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena tersebut, maka perlu 

adanya pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemerintah agar dapat tercapainya 

pembangunan yang efektif, efisien, dan ekonomi. Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengawasan Intern 

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya
http://bandungoke.com/view.php?id
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Pemerintah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah” 

(Studi survei pada 17 SKPD Kota Bandung) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, masalah 

dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pengawasan intern Pemerintah Kota 

Bandung, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengawasan Intern pada SKPD Kota Bandung berjalan  dengan 

baik. 

2. Apakah kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada SKPD 

Pemerintah Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. 

3. Bagaimana pengaruh pengawasan intern pemerintah pada SKPD Kota 

Bandung berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

mengenai pengaruh pengawasan intern pemerintah terhadap 17 SKPD Kota 

Bandung dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta terwujudnya good 

governance. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pengawasan intern pada SKPD Kota bandung  

sudah berjalan dengan baik. 
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2. Untuk mengetahui apakah kinerja pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah pada SKPD Kota Bandung sudah berjalan baik. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan intern pemerintah terhadap 

kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota 

Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan bagi: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir, menambah 

kemampuan intelektual, dan memperdalam pengetahuan penulis berkenaan 

dengan pengawasan Intern Pemerintah terhadap pengelolaan keuangan 

Pemerintah daerah dalam bentuk skripsi. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi 

bagi penelitian sejenis. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

Pemerintah Kota Bandung untuk perbaikan kinerja pemerintah di masa 

yang akan datang. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas-Dinas 

yang ada di Kota Bandung sebanyak 17 Dinas yang akan dilaksanakan pada bulan 

Maret sampai dengan selesai. 


