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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN 

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH 

(Studi Kasus Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris mengenai 

pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran (size), Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Kompleksitas terhadap Kelemehan Pengendalian Intern pada Kabupaten dan Kota 

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011- 2013.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengggunakan 

metode  sampling jenuh  dan jumlah sampel sebanyak 48 data. Data penelitian ini 

berupa data sekunder yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK,  Laporan 

Realisasi APBD dan tabel PDRB provinsi Jawa Tengah tahun 2011- 2013. 

Metode analisis data yang digunakan adalah  analisis Regresi Linier Berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Size mempunyai pengaruh 

terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Sedangkan variabel PAD, 

Kompleksitas, serta interaksi Pertumbuhan Ekonomi  tidak mempunyai pengaruh 

terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. 

 

Kata kunci:  pertumbuhan ekonomi, size, pendapatan asli daerah,kompleksitas, 

kelemahan pengendalian intern  

 

ABSTRACT 

 

The objectives of this research to empirically analyze the influence of 

economic growth, size , PAD, the complexity of the weakness of internal control 

against   County and town in the province of Central Java in 2011-2013. 

The population in this research is the entire district and town in the 

province of Central Java. Sampling is carried out by using a sampling method and 

the amount of saturated samples as much as 48 data. The data of this research in 

the form of secondary data in the form of BPK Examination Report, Report of the 

Provincial Governmernt budget realization and GDP table of Central Java 

province in years 2011-2013. Methods of data analysis used was Multiple Linear 

regression analysis. 

The results showed that the variable Size has an impact on internal control 

Weaknesses. While variable PAD, complexity, as well as the interaction of 

economic growth did not have an impact on internal control Weaknesses. 

 

Keyword:  economic growth, size, the original income areas, the complexity, the 

weakness of internal control 
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1. PENDAHULUAN 

Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan kepemerintahan yang 

baik (good governance), upaya pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta 

pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional maupun internasional 

terhadap pemerintah Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk mengambil 

langkah-langkah strategis dengan adanya pengendalian intern (Sembiring, 2009). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern 

adalah pertumbuhan. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan 

Doyle et. Al (2007) yang menyebutkan bahwa adanya personil baru, proses, dan 

teknologi biasanya dibutuhkan untuk menyeimbangkan pengendalian intern 

dengan pertumbuhan entitas usaha tersebut 

Pengendalian Intern yang telah dirancang dan disusun dengan sebaik-

baiknya tidak dapat dikatakan sepenuhnya efektif, karena keberhasilannya tetap 

tergantung dari kompetensi dan keandalan pelaksanaannya. Meskipun 

Pengendalian Intern telah diterapkan dalam suatu entitas tidak berarti bahwa 

penyelewengan dan kesalahan tidak akan terjadi. Sebab tidak ada satupun 

Pengendalian Intern yang dapat mencapai ideal, karena ada keterbatasan – 

keterbatasan yang tidak mungkin pengendalian itu tercapai (Santika, 2005:19) 

Selain itu, size (ukuran) suatu entitas juga mempengaruhi kelemahan 

pengendalian intern. Penelitian Doyle et el. (2007) menemukan bahwa terdapat 

hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan dengan kelemahan  

pengendalian internal perusahaan. Martani dan Zaelani (2011) menemukan 

bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern 

sedangkan Nirmala (2012) dan Putro (2013) tidak menemukan pengaruh antara 

ukuran terhadap kelemahan pengendalian intern 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mempengaruhi kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. Argumen ini didasarkan atas penelitan 

yang dilakukan sebelumnya oleh Petrovits, Shakespeare, dan Shih (2010) 

menemukan sumber pendapatan membuat masalah pengendalian internal 

meningkat. Sedangkan Puspitasari (2013) tidak menemukan pengaruh PAD 

terhadap kelemahan pengendalian intern. 
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Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber 

pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Menurut UU NO.33 

Tahun 2004, PAD adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan 

mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya.PAD dapat berupa pungutan 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan,dan lain – lain PAD yang sah. 

PAD memiliki peranan penting dalam pembiayaan daerah, semakin besar 

PAD yang dimiliki suatu daerah semakin besar pula kemampuan daerah untuk 

mencapai tujuan otonomi daerah yakni dalamhal peningkatan pelayanan dank 

esejahteraan yang semakin bauk, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan 

dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan 

keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hartono, dkk (2014). Atas dasar tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti 

sebelumnya,  maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai 

Pengaruh Pertumbuhan, Size, PAD dan Kompleksitas terhadap Kelemahan 

Pengendalian Intern.Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan 

di Kapupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang beragam, maka skripsi ini 

mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH”. 

(Studi Kasus pada  Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah). 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa 

Pertumbuhan, Size ( Ukuran), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kompleksitas 

Daerah yang diperoleh dari laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah serta tabel Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2010 sampai 2012. 

POpulasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kecamatan di 

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik 
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sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan convenience 

sampling. Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode analisa regresi Linier Berganda, Pengujian Asumsi 

Klasik dan Pengujian Hipotesis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

TabelHasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Standardized 

Coefficients 

T Sig Keterangan 

B 

Konstanta  2.578    

PAD 1.208E-8 0.843 0.404 Tidak signifikan   

Kompleksitas 0.503 1.161 0.252 Tidak signifikan   

Size 1.208E-5 2.246 0.030 Signifikan  

Pertumbuhan 

Ekonomi 
-80.348 -0.328 0.745 Tidak signifikan   

R
2
 = 0,212 F hit = 2,895 

Adjusted R
2 

= 0,139 F tab = 2,59 

t table = 2,017    

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Dari hasil analisis r egresi berganda di atas, dapat diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 

Nilai konstanta sebesar 2,578 artinya apabila nilai PAD, size, 

kompleksitas dan pertumbuhan ekonomi bernilai nol, maka kelemahan 

pengendalian intern akan mengalami peningkatan. 

Besarnya nilai koefisien PAD sebesar 1,208E-8 yang bernilai 

positif. artinya setiap pertambahan 1 satuan PAD maka kelemahan 

pengendalian intern akan mengalami peningkatan. 

Besarnya nilai koefisien size (ukuran pemerintah daerah) sebesar 

1,208-5 yang bernilai positif artinya setiap pertambahan 1satuan size maka 

kelemahan pengendalian intern akan mengalami peningkatan.  

Besarnya nilai koefisien kompleksitas sebesar 0,503 yang bernilai 

positif; artinya setiap pertambahan 1 satuan kompleksitas maka kelemahan 

pengendalian intern akan mengalami peningkatan. 
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Besarnya nilai koefisien pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah 

sebesar -80,348 yang bernilai negatif; artinya setiap pertambahan 1 satuan 

pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah maka kelemahan pengendalian 

intern akan mengalami penurunan. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh PAD terhadap Kelemahan Pengendalian Intern 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki 

nilai t hitung sebesar 0,843 < t tabel  (2,017) dengan tingkat signifikan 

sebesar (0,404) > α (0,05), sehingga Ho diterima dan Ha1 ditolak yang 

artinya PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.  

3.2.2 Pengaruh Size terhadap Kelemahan Pengendalian Intern 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel size (ukuran 

pemerintah daerah) dimana dalam penelitian ini dikur dengan 

menggunakan jumlah penduduk memiliki nilai t hitung sebesar 2,246 > t 

tabel  (2,017) dengan tingkat signifikan sebesar (0,030) < α (0,05), 

sehingga Ho ditolak dan Ha2 diterima yang artinya size berpengaruh 

terhadap kelemahan pengendalian intern kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah.  

3.2.3 Pengaruh Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian 

Intern Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompleksitas 

dimana dalam penelitian ini dikur dengan menggunakan jumlah kecamatan 

setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai t hitung 

sebesar 1,161 < t tabel  (2,017) dengan tingkat signifikan sebesar 

(0,252)>α (0,05), sehingga Ho diterima dan Ha3 ditolak yang artinya 

kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.  
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3.2.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan 

Pengendalian Intern Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi dimana dalam penelitian ini menggambarkan perkembangan 

suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase setiap Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai t hitung sebesar -0,328 < t tabel     

(-2,017) dengan tingkat signifikan sebesar (0,745)>α (0,05), sehingga Ho 

diterima dan Ha4 ditolak yang artinya pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan 

hasil sebagai berikut: 

PAD tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, terbukti dari nilai thitung (0,843) < ttabel 

(2,017) dengan signifikansi (0,404) > 0,05, sehingga Ha1 ditolak.  

Size berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern 

kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, terbukti dari nilai thitung (2,246) > ttabel 

(2,017) dengan signifikansi (0,030) < 0,05, sehingga Ha2 diterima.  

Kompleksitas tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian 

intern kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, terbukti dari nilai thitung (1,161) 

< ttabel (2,017) dengan signifikansi (0,252) > 0,05, sehingga Ha3 ditolak.  

Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kelemahan 

pengendalian intern kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, terbukti dari nilai 

thitung (-0,328) < ttabel (-2,017) dengan signifikansi (0,745) > 0,05, sehingga 

Ha4 ditolak.  

Menambah periode pengamatan yang lebih panjang, sehingga hasil 

yang diperoleh akan lebih menjelaskan gambaran kondisi yang sesungguhnya. 
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Menambahkan cakupan jumlah sampel dan wilayah penelitian 

diperluas lagi tidak terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 

sehingga tingkat generalisasinya lebih baik. 

Menambahkan beberapa variabel lain sebagai faktor yang dapat 

mempengaruhi kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah, seperti 

belanja modal, tingkat pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat 

(DAU). 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah dan Halim. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : 

Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali, Proceeding Simposium 

Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya. 

Arens. (2012). Auditing and Assurance Services and The Integrity of Financial 

Reporting, 8
th

 Edition. United States of America: John Wiley & Sons 

Inc. 

Ashbaugh, Collins, Daniel, Kinney dan William. (2006). The Discovery and 

Reporting of Internal Control Deficiencies Prior to SOX-Mandated 

Audits. McCombs Research Paper Series No. ACC-02-05 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semeseter 1 Tahun 2012. (2012). http://www.bpk.go.id. Diakses tanggal 

10 Agustus 2016. 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 

Semeseter 1 Tahun 2013. (2013). http://www.bpk.go.id. Diakses tanggal 

10 Agustus 2016. 

Badan Pemeriksa Keuangan. (2011). Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 

Pemerintah Daerah. Jakarta: Biro Humas dan Luar Negeri Badan 

pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Badan Pusat Statistik. Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah 2010 – 2012. http://www.bps.go.id. Diakses tanggal 10 Agustus 

2016 

Hasmawati dan Raharja. 2012. Pengaruh Ukuran Koperasi dan Jenis Koperasi 

terhadap Kualitas Sistem Pengendalian  Intern (Studi Kasus pada 

Koperasi diSemarang). Diponegoro Journal Of accounting. Vol. 1, No. 

1. 

http://www.bpk.go.id/
http://www.bpk.go.id/

