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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

 Dalam bagian ini akan diuraikan sumber-sumber pustaka yang menjadi 

dasar kajian penelitian ini. 

2.1.1    Pengawasan Intern Pemerintah 

 Sesuai dengan variabelyang diteliti, pada sub bab berikut ini akan 

diuraikan definisi-definisi, pengertian dan landasan teori lainnya yang  berkaitan 

dengan variabel pengawasan internal pemerintah. 

2.1.1.1 Pengertian Pengawasan 

 Menurut Ulum (2009) menyatakan bahwa pengawasan memiliki peran 

dalam mewujudkan keberhasilan organisasi. Fenomena ini dapat dijelaskan 

dengan Asymmetrical Information Theory yang beranggapan bahwa yang banyak 

terjadi adalah kesenjangan informasi diantara pihak-pihak yang terkait, terutama 

antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung dengan subjek yang 

diinformasikan dan pihak konstituen yang berada diluar lingkungan manajemen. 

Dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan dapat diperoleh keyakinan 

yang memadai bahwa informasi kegiatan/laporan yang disampaikan oleh 

manajemen telah melalui pengujian, sehingga dapat diketahui keandalan dan 

kelayakannya. 
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 Menurut Terry (2006) “pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang 

telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, 

menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan.” 

 Menurut Baswir (Ulum ; 2009) :  

“Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan 

menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau 

diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.” 

 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, 

sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi 

manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. 

Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya 

suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang 

berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Begitu 

pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja 

suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan 

terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktik manajemen modern 

pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. 

 Salah satu aspek pengawasan adalah pelaksanaan pemerintah. Menurut 

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan 

penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa pemeriksaan 

adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan 

cara membandingkan antara peraturan, rencana, program dengan kondisi atau 

kenyataan yang ada. 
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 Dari beberapa definisi pengawasan yang telah dipaparkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengawasan merupakan usaha yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen 

sehingga dapat menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah 

dipergunakan dengan efektif dan efisien. Adapun tujuan dari pengawasan yang 

dilakukan agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat dicegah atau diperbaiki baik 

kesalahan atau penyimpangannya. 

2.1.1.2 Macam-Macam Pengawasan 

 Menurut Ulum (2009), secara garis besar pengawasan dapat ditinjau dari 

empat sisi yaitu sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Objek 

Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu (1) penerimaan, dan (2) 

pengeluaran. Dari sisi penerimaan terdapat dua bidang: (a) pajak, dan (b) 

non pajak. 

b. Berdasarkan Sifat 

Pengawasan dilakukan secara (1) preventif berarti pengawasan yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan (2) detektif  berarti 

pengawasan yang dilakukan untuk mendeteksi terjadinya penyelewengan. 

Pengawasan detektif dapat dilakukan baik dari dekat maupun dari jauh. 

c. Berdasarkan Metode 

Pengawasan dapat dilakukan dengan sistem pengawasan (1) melekat yaitu 

suatu bentuk pengawasan yang merupakan bagian integral dari suatu 

manajemen yang berupa (a) pengawasan intern dan pengawasan ekstern,  
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(b) pengawasan masyarakat, dan (c) pengawasan mandiri. Selain itu 

berdasarkan metodenya ada pula pengawasan (2) fungsional yaitu 

pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang 

dibentuk atau ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas-batas 

lingkungan kewenangan yang ditentukan. 

d. Berdasarkan Lingkup 

Pengawasan dilakukan secara (1) intern berarti pengawasan yang 

dilaksanakan oleh institusi dari dalam pemerintah, misalnya Inspektorat 

Jenderal, dan (2) ekstern berarti pengawasan yang dilakukan oleh institusi 

dari luar pemerintah, misalnya BPK, DPR, dan masyarakat. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pengawasan intern termasuk 

pada pengawasan yang dilakukan berdasarkan lingkup pengawasannya. 

Pengawasan intern dalam pemerintah dilaksanakan oleh institusi dari dalam 

pemerintah itu sendiri. 

2.1.1.3 Pengertian Pengawasan Intern Pemerintah 

 Menurut Halim (2004), pengawasan intern sendiri didefinisikan dalam arti 

sempit dan arti luas sebagai berikut: 

“Pengawasan intern dalam arti sempit adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas 

sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang menteri atau ketua lembaga 

negara. Sementara itu, pengawasan intern dalam arti luas pada dasarnya 

sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit, perbedaan pokoknya 

hanya terletak pada adanya korelasi langsung pengawas dan pejabat yang 

diawasi, dalam arti pengawas tidak bernaung dalam satu departemen atau 

lembaga negara, tetapi masih dalam satu kelompok eksekutif.” 
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 Sesuai dengan definisi diatas, maka dalam arti sistem pengawasan 

mencangkup pengawasan yang dapat dibedakan atas pengawasan yang bersifat 

akuntansi dan administratif. 

a. Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara dari 

prosedur yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan 

pengamanan harta benda dan dapat dipercayainya catatan keuangan 

(pembukuan). Pada umumnya pengawasan akuntansi meliputi sistem 

pemberian wewenang dan sistem persetujuan pemisahan antara tugas 

operasional, tugas penyimpanan harta kekayaan dan tugas pembukuan, 

pengawasan fisik dan pemeriksaan intern. 

b. Pengawasan administratif meliputi rencana organisasi dan semua cara dan 

prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap 

kebijaksanaan pimpinan perusahaan yang pada umumnya tidak langsung 

berhubungan dengan pembukuan (akuntansi). 

Sebagai upaya memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, maka harus dilakukan pengawasan intern atas 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Adapun yang dimaksud 

dengan pengawasan intern pemerintah, menurut PP No. 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa: 

“Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggara tugas 

dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 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.” 
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Pengawasan intern merupakan sebuah proses, yang diwujudkan oleh 

pimpinan organisasi maupun anggotanya yang dirancang untuk menjamin 

tercapainya tujuan organisasi seperti dibawah ini: 

a. Efektifitas dan efisiensi dari kegiatan operasional 

b. Keandalan Laporan Keuangan 

c. Ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. 

Dari penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengawasan 

Intern Pemerintah merupakan seluruh proses kegiatan pengawasan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah dalam rangka 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan 

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

2.1.1.4 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

 Menurut PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Pasal 49 menyebutkan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah 

terdiri atas: BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat 

Kabupaten/Kota. Adapun fungsi dari masing-masing Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan 

negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: 

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral 
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b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden 

2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan 

pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungi kementerian negara/lembaga yang 

didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

3. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat 

daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) provinsi. 

4. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh 

kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja 

perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. 

Pengawasan intern di Kota Bandung dilakukan oleh Inspektorat Kota 

Bandung yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang 

bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bandung. Sebagaimana yang telah 

dijelaskan bahwa fungsi dari inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap 

seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 
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Menurut Pasal 4 di dalam PP No 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan 

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan 

Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

c. Kepemimpinan yang kondusif 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern 

h. Pemerintah yang efektif 

i. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 

2.1.1.5 Proses Pengawasan Intern Pemerintah 

 Dalam menunjang dan memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) dilakukan pengawasan intern atas pengawasan tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah. Menurut PP No. 60 tahun 2008 Tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan intern pemerintah dilakukan melalui 

proses-proses sebagai berikut: 

a. Audit 

Dalam konteks pengawasan intern yang dimaksud dengan audit adalah 

proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara 
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independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk 

menilai kebenaran, kecermatan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan 

informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: 

a. Audit kinerja 

b. Audit dengan tujuan tertentu. 

Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas. Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. 

Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh 

pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah 

memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setelah 

melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah 

wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada 

pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. 

b. Reviu 

Dalam pengawasan intern reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah 

ditetapkan. 
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c. Evaluasi 

Evaluasi disini adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah 

ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 

diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas 

Sistem Pengendalian Intern. (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh 

aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. (3) 

Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji 

pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

d. Pemantauan 

Dalam Pasal 43 (1) menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah 

wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan 

Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan 

tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan 

berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 

diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, 

pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam 

pelaksanaan tugas. 
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e. Kegiatan Pengawasan Lainnya 

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai 

pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan 

konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil 

pengawasan. 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka setiap instansi pemerintah 

perlu melakukan pengawasan intern di lingkungannya sendiri. Adapun proses 

pengawasan intern yang dilakukan yaitu melalui proses audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern ini diperlukan 

untuk menunjang dan memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sehingga 

dapat mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

2.1.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan 

 Menurut Ningsih (Ulum ; 2009) kinerja merupakan sebuah istilah yang 

mempunyai banyak arti. Kinerja bisa berfokus pada input, misalnya uang, 

staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis atau birokrasi. Kinerja 

juga bisa berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output 

dan kemudian menjadi outcome, misalnya: kesesuaian program atau aktivitas 

dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang 

telah di tetapkan. 

Menurut Halim (2004), pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan 

sebagai mobilisasi keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam konsep yang 

luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut: 
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1. Pengelolaan seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan 

penerimaan, pendapatan, dan atau penghematan yang mungkin dilakukan. 

2. Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh 

Badan eksekutif, serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh 

komponen masyarakat. 

3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya. 

4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisien dan efektif. 

5. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan 

keuangan adalah aktifitas atau proses pengelolaan seluruh sumber-sumber yang 

mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang 

mungkin dilakukan serta didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi dan 

efektif. 

2.1.2.1 Pengukuran Kinerja 

 Menurut Ulum (2009) pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan 

mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi 

organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu 

proses. Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan 

untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui 

alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan 

sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan 

menetapkan reward dan punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik 

dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: 
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1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah. 

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya 

dan pembuatan keputusan. 

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja dan Manfaat Pengukuran 

 Kinerja 

 Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ulum (2009) 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan 

bottom up) 

b. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang 

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi 

c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level 

menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal 

congruence 

d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan 

individual dan kemampuan kolektif yang rasional 

Sedangkan manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut: 

a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk 

menilai kinerja manajemen. 

b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 
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c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 

korektif untuk memperbaiki kinerja. 

d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hubungan secara 

objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem 

pengukuran kinerja yang telah disepakati. 

e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 

memperbaiki kinerja organisasi. 

f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah 

terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

Menurut Iskandar (2013) Terdapat tiga macam ukuran yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif yaitu : 

1. Ukuran Kriteria Tunggal (Single Criterium). 

Yaitu ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai 

kinerja manajernya. Jika kriteria tunggal digunakan untuk mengukur 

kinerjanya, orang akan cenderung memusatkan usahanya kepada kriteria 

tersebut sebagai akibat diabaikannya kriteria yang lain yang kemungkinan 

sama pentingnya dalam menentukan sukses atau tidaknya perusahaan atau 

bagiannya. Sebagai contoh manajer produksi diukur kinerjanya dari 

tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka waktu 
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tertentu kemungkinan akan mengabaikan pertimbangan penting lainnya 

mengenai mutu, biaya, pemeliharaan equipment dan sumber daya manusia. 

2. Ukuran Kriteria Beragam (Multiple Criterium) 

Yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran dalam 

menilai kinerja manajernya. Kriteria ini merupakan cara untuk mengatasi 

kelemahan kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. Berbagai aspek 

kinerja manajer dicari ukuran kriterianya sehingga seorang manajer diukur 

kinerjanya dengan berbagai kriteria. Tujuan penggunaan kriteria ini adalah 

agar manajer yang diukur kinerjanya mengerahkan usahanya kepada 

berbagai kinerja. Contohnya manajer divisi suatu perusahaan diukur 

kinerjanya dengan berbagai kriteria antara lain profitabilitas, pangsa pasar, 

produktifitas, pengembangan karyawan, tanggung jawab masyarakat, 

keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang.  

Karena dalam ukuran kriteria beragan tidak ditentukan bobot tiap-tiap 

kinerja untuk menentukan kinerja keseluruhan manajer yang diukur 

kinerjanya, maka manajer akan cenderung mengarahkan usahanya, 

perhatian, dan sumber daya perusahaannya kepada kegiatan yang menurut 

persepsinya menjanjikan perbaikan yang terbesar kinerjanya secara 

keseluruhan. Tanpa ada penentuan bobot resmi tiap aspek kinerja yang 

dinilai didalam menilai kinerja menyeluruh manajer, akan mendorong 

manajer yang diukur kinerjanya menggunakan pertimbangan dan 

persepsinya masing-masing didalam memberikan bobot terhadap beragan 

kriteria yang digunakan untuk menilai kinerjanya. 
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3. Ukuran Kriteria Gabungan (Composite Criterium) 

Yaitu ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran 

memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-

ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja manajernya. Karena disadari 

bahwa beberapa tujuan lebih panting bagi perusahaan secara keseluruhan 

dibandingkan dengan tujuan yang lain, beberapa perusahaan memberikan 

bobot angka tertentu kepada beragan kriteria kinerja untuk mendapatkan 

ukuran tunggal kinerja manajer, setelah memperhitungkan bobot beragam 

kriteria kinerja masing-masing. 

2.1.2.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Menurut Halim (2004), tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah 

daerah dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab, artinya pemerintah daerah harus 

mempertanggungjawabkan tugas keuanganya kepada lembaga atau orang 

itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat 

umum. 

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, artinya keuangan daerah harus 

ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, 

jangka pendek dan jangka panjang. 

3. Kejujuran, artinya urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang 

jujur dan kesempatan berbuat curang diperkecil. 



26 
 

4. Hasil guna dan kegiatan bunga, artinya tata cara mengurus keuangan 

daerah harus sedemikia rupa sehingga memungkinkan program dapat 

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan 

biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya. 

Dalam mengelola keuangan pemerintah, petugas keuangan pemerintah 

daerah, DPRD, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua 

tujuan dapat tercapai. 

2.1.2.4 Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

 Dalam mengukur kinerja, pemerintah harus dapat menetapkan indikator 

kinerjanya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan 

informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar 

penialaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran 

kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Menurut Adisasmita 

(2011), penetapan indikator kinerja merupakan bagian integral dari perencanaan 

stategik. Tanpa indikator kinerja yang jelas, rencana strategis tidak dapat 

diimplementasikan dengan baik, karena tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai 

apa yang akan dicapai oleh setiap kegiatan. 

 Menurut Ulum (2009), peranan indikator kinerja adalah untuk 

menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal 

ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian 

program yang definitif. Indikator value for money dibagi menjadi 3 prinsip yaitu 
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ekonomi, efisien dan efektifitas. Penjelasan dari ke-tiga indikator value for money 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Ekonomi 

Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah 

ekonomi yang berarti pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas 

tertentu pada harga yang terendah. Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) 

sering disebut kehematan yang mencangkup juga pengelolaan secara hati-

hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional 

dikatakan ekonomi apabila daoat menghilangkan atau mengurangi biaya 

yang tidak perlu. 

b. Efisien 

Konsep kedua dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efisiensi 

yang berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau 

penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Indikator 

efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh 

suatu unit organisasi (misalnya; staf, upah, biaya administratif) dan 

keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi 

tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu efisiensi dari proses 

internal). 

c. Efektivitas 

Konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah 

efektivitas. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan 

target yang ditetapkan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu 
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organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatan telah berjalan efektif. 

Dari pemaparan mengenai indikator kinerja diatas, value for money 

dijadikan sebagai inti dari pengukuran kinerja pemerintah. Setiap instansi 

pemerintah harus memfokuskan pengembangan indikator kinerjanya pada konsep 

ekonomi, efisien, dan efektivitas sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

2.1.2.5 Pengelolaan Keuangan Menurut Pemerintah 

 Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

 Menurut Pasal 134 dalam PP No 58 Tahun 2005 dalam rangka 

meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian 

intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Pengaturan dan 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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 Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat 

provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan 

anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan 

Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua 

Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam 

APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran 

yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak 

dicatat dalam APBD. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN 

yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. 

Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat 

dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan 

pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya 

pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang 

ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber 

pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah 

ditetapkan. 

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan 

batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh 

melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran 

pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan 

dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang 
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berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup 

tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. 

Berdasarkan pasal 16 dalam azas umum dan struktur APBD Permendagri 

13, fungsi APBD adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Otorisasi 

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 

belanja pada tahun yang bersangkutan. 

b. Fungsi Perencanaan 

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam 

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

c. Fungsi Pengawasan 

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

d. Fungsi Alokasi 

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

perekonomian. 

e. Fungsi Distribusi 

Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan. 
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f. Fungsi Stabilisasi 

Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk 

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian. 

2.1.3 Hubungan Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Kinerja 

 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 

 Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintahan (SPIP), maka harus dilakukan pengawasan intern atas 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas 

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh aparat pengawasan 

intern pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan intern merupakan 

seluruh proses kegiatan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang 

baik. (Ulum ; 2009). Menurut Mardiasmo (2009), dalam mewujudkan tata 

kepemerintahan yang baik paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan 

oleh akuntansi sektor publik yaitu:  

1. Penciptaan Transparasi, dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara 

langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 

2. Akuntabilitas Publik, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap 

aktivitas yang dilakukan. 
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3. Value For Money (Economy, Efficiency, dan effectiveness) 

Selain itu, menurut Ulum (2009), salah satu proses pengawasan intern 

pemerintah yaitu audit kinerja dilakukan untuk mendapatkan tingkat keyakinan 

yang memadai terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan ini dilakukan 

untuk menguji informasi kinerja yang dilaporkan dan bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Berikut disajikan tabel 2.1 penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

Sri Mifti, 

Nugroho Budi 

Lestariyo, 

Anacostia 

Kowanda (Jurnal 

Akuntansi 

Vol.14, No 2, 

2004) 

“Pengawasan 

Internal dan 

Kinerja” 

Pengawasan 

Internal, Kinerja 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

Pengawasan Internal 

berpengaruh terhadap 

kinerja inspektorat 

Jendral Departemen 

dalam negeri. 

Pelaksanaan Pengawasan 

berpengaruh positif 

kepada kinerja 

pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi, pengelolaan 

SDM. 
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Tabel 2.1 

 (Lanjutan) 

Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

Rina Tresnawati 

(Jurnal Akuntansi, 

ISBN: 978-602-

17225-0-3) 

“Pengaruh 

Efektifitas 

Pengendalian 

Intern terhadap 

Kinerja Instansi 

Pemerintah Di 

Dinas Pendapatan 

Kota Bandung” 

Pengendalian 

Intern, Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

Dalam Uji Hipotesis 

yang dilakukan Ho 

ditolak dan Ha 

diterima, maka 

pengendalian internal 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja 

pada Dinas pendapatan 

Daerah Kota Bandung 

Siti Thoyibatun 

(Jurnal Ekonomi 

dan Keuangan, 

ISSN 1411-0393, 

2009) 

“Faktor-faktor 

yang berpengaruh 

terhadap perilaku 

tidak etis dan 

kecenderungan 

kecurangan 

akuntansi serta 

akibatnya terhadap 

kinerja organisasi” 

Kesesuaian Sistem 

Pengendalian 

Intern, Perilaku 

Tidak Etis dan 

Kinerja 

Organisasi” 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

pengendalian intern, 

sistem kompensasi dan 

ketaatan aturan 

akuntansi berpengaruh 

terhadap perilaku 

kinerja organisasi. 

 

 

 

 

 



34 
 

Tabel 2.1 

 (Lanjutan) 

Penulis Judul Variabel Hasil Penelitian 

Sarita Permata 

Dewi (Jurnal 

Akuntansi Vol 1, 

No 1, 2012) 

“Pengaruh 

Pengendalian 

Internal dan Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap Kinerja 

Karyawan” 

Pengendalian 

Intern, Gaya 

Kepemimpinan, 

Kinerja 

Pengendalian Internal 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan, hal 

ini ditunjukan adanya 

peningkatan yang baik 

dari seluruh karyawan. 

Rosma 

Simangunsong 

(Jurnal 

Internasional, 

Research Journal 

of Finance and 

Accounting 

ISSN 2222-2847  

Vol.5, No.7, 2014) 

“The Impact of 

Internal Control 

Effectiveness and 

Internal Audit 

Role toward the 

Performance of 

Local 

Government” 

Internal Control, 

Internal Audit, 

Performance, 

Local Government 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

pengendalian internal 

dan peran audit internal 

berpengaruh terhadap 

kinerja pemerintah 

daerah. 

 

2.3  Kerangka Pemikiran 

 Dalam meningkatkan tata kepemerintahan yang baik, diperlukan adanya 

pengawasan intern yang memadai dalam pemerintah. Kegiatan pengawasan Intern 

ini dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa 

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien. 
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 Kebijakan pemerintah di bidang otonomi daerah mengharuskan setiap 

daerah mengurus penyelenggaraan pemerintah guna terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah ini perlu diawasi pelaksanaannya 

supaya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku. 

 Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern 

melalui proses-proses berikut: 

a. Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang 

dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar 

audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, efektivitas, efisiensi, dan 

keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

b. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 

memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

c. Evaluasi disini adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang elah 

ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

d. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau 

kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai 

pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan 

konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil 

pengawasan. 
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Dengan melakukan proses pengawasan intern yang memadai, diharapkan 

dapat tercapai prinsip value for money dalam melakukan kinerja pengelolaan 

keuangan pemerintah. Kinerja value for money ini merupakan inti pengukuran 

kinerja pada unit-unit pemerintah. Kinerja suatu organisasi mampu 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. 

2.4  Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan teori-teori yang telah dikembangkan tersebut maka, dapat 

ditarik sebuah kerangka pemikiran yang lebih seperti terlihat pada gambar 2.1 

berikut ini: 

 

 

 

Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang dibangun 

dan yang akan diuji adalah sebagai berikut : 

Ho : Pengawasan Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 

Ha : Pengawasan Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengawasan Intern 

( X) 

Kinerja Pengelolaan 

Keuangan  

(Y) 


