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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah 

organisasi untuk memberikan keamanan terhadap assets dari pemborosan, 

kecurangan dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan 

ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, 

undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi tentang 

perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan 

transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai. Selain itu, 

pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar 

daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus 

diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan 

daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, 

rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab untuk mewujudkan 

good governance. 

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). 
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Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di 

Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, 

tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem pemerintahan yang 

awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Hal ini ditandai 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemberian 

otonomi daerah yang semakin besar kepada daerah (Martani dan Zaelani, 

2011). 

Adanya otonomi daerah di Indonesia menjadikan perlunya 

pengawasan atau pengendalian dalam menjalankan otonomi daerah agar tidak 

terjadi kecurangan (fraud). Kecurangan (fraud) yang terjadi dalam sebuah 

organisasi baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta biasanya 

disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Berdasarkan KPMG Fraud 

Survey 2006 yang dilakukan di Carolina Amerika Serikat dalam Petrovits 

(2010) ditemukan bahwa lemahnya pengendalian intern menjadi faktor utama 

penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 33% dari total kasus 

kecurangan yang terjadi. Beberapa peneliti terdahulu telah meneliti mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern. 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. 
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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. Martani dan Zaelani (2011) 

dan Putro (2013) menemukan bahwa pertumbuhan dari pemerintah daerah 

berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. 

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 
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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. 

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. 

Kompleksitas juga menjadi penentu terjadinya kelemahan 

pengendalian intern. Gy dan My Vac (2005) menemukan bahwa perusahaan 

dengan kompleksitas transaksi memiliki kelemahan pengendalian intern 

tinggi. Puspitasari (2013) menemukan pengaruh positif kompleksitas daerah 

(jumlah SKPD) terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. 

Sedangkan Martani dan Zaelani (2011) tidak menemukan adanya pengaruh 

jumlah kecamatan terhadap kelemahan pengendalian intern. 
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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). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern? 

2. Apakah Size berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern? 

3. Apakah Kompleksitas berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian 

intern?  

4. Apakah Pertumbuhan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian 

intern? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji PAD berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian 

intern. 

2. Untuk menguji Size berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern. 

3. Untuk menguji Kompleksitas berpengaruh terhadap kelemahan 

pengendalian intern. 

4. Untuk menguji Pertumbuhan berpengaruh terhadap kelemahan 

pengendalian intern. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Ilmu pengetahuan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

memperluas pengetahuan mengenai mata kuliah internal audit dalam 

program studi akuntansi di perguruan tinggi, serta untuk memperluas 

kajian mengenai pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, Size, Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian 

intern pada pemerintah daerah; 
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2. Bagi Pemerintah Daerah. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan 

pengendalian intern pada pemerintah daerah, dan meningkatkan kesadaran 

pemerintah daerah akan pentingnya pengendalian intern, serta sebagai 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan untuk lebih meningkatkan 

pengendalian intern pemerintah daerah; 

3. Penulis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, Size, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern pada 

pemerintah daerah; 

4. Penelitian Selanjutnya. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti, 

wawasan, referensi tambahan, dan sebagai literatur untuk penelitian lebih 

lanjut mengenai tema ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas secara garis besar mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan 

dengan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis dan 

kerangka model penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisis tentang desain penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai data yang digunakan, 

pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan 

dan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menyajikan simpulan dari hasil penelitian yang 

diambil dari bab analisis data dan pembahasan penelitian. 

Selain itu, juga dikemukakan keterbatasan penelitian serta 

saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian 

hari. 

 

 

 

 

 


