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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyaknya Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Otonomi yang 

semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak 

terjadi kecurangan (Fraud). Kecurangan dalam organisasi baik di sektor 

Pemerintahan maupun di sektor swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya 

pengendalian intern.  Berdasarkan KPMG Fraud Survey 2012 yang dilakukan 

di Australia dan New Zealand menemukan bahwa lemahnya pengendalian 

intern menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebesar 

28% dari total kasus kecurangan yang terjadi (KPMG, 2012). 

Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, pemerintah harus 

menetapkan tanggung jawab secara jelas dan setiap orang memiliki tanggung 

jawab untuk tugas yang diberikan padanya. Apabila perumusan tanggung 

jawab tidak jelas dan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari 

siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut (Larasati, 2013). Hal 

ini juga didukung dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 

bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota 

bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern di lingkungan masing-masing (Syafrudin, 2012). 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan bahwa, Sistem 
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Pengendalian Intern adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atau tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan.   

Pelaksanaan kegiatan pemerintah yang dilakukan pimpinan atau 

karyawan membutuhkan sistem pengendalian intern karena sistem 

pengendalian intern merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk 

mengontrol, mengawasi dan mengarahkan organisasi agar dapat mencapai 

tujuan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem 

pengendalian intern yang memadai karena  akan berpengaruh terhadap 

kualitas laporan keuangan pemerintah serta meminimalkan kelemahan sistem 

pengendalian intern yang terjadi untuk kesejahteraan rakyat. 

Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah: untuk 

melindungi aset (termasuk data negara), untuk memelihara catatan secara 

rinci dan akurat, untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, 

relevan, dan andal, untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP), 

untuk efisiensi dan efektivitas operasi dan untuk menjamin ditaatinya 

kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku (Mahmudi, 

2016:20). 
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Sedangkan menurut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2013 

Pemeriksaan BPK menunjukkan adanya 5.307 kasus Kelemahan Sistem 

Pengendalian Internal (KSPI) yang meliputi: (1) Kelemahan sistem 

pengendalian akuntansi dan pelaporan, (2) Kelemahan sistem pengendalian 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, (3) Kelemahan stuktur 

pengendalian intern.  

Hasil pemeriksaan pada semester pertama mengungkapkan adanya 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu sebanyak 

7.282 kasus senilai Rp7,83 triliun. Jumlah kasus terdiri dari dua bagian besar 

yaitu Sub Total I yang terdiri dari kasus ketidakpatuhan mengakibatkan 

kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan 

penerimaan.  Jumlahnya sebanyak 4.117 kasus (56 persen dari total kasus) 

senilai Rp6.67 triliun. Sedangkan di Sub Total 2 terdiri atas kasus 

ketidakpatuhan mengakibatkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, 

ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Masih berdasar hasil pemeriksaan 

Semester II  2013, telah diungkapkan pula terkait ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan perundang-undangan yaitu sebanyak 2.165 kasus senilai Rp3,74 

triliun. Pada pemeriksaan Semester I 2014, hasil evaluasi atas 456 LKPD 

Tahun 2013 menunjukkan terdapat 5.103 permasalahan kelemahan SPI. 

Kemudian pada pemeriksaan Semester II 2014 atas 68 LKPD Tahun 2013 

menunjukkan, adanya 909 permasalahan kelemahan SPI.  Pada Semester II 

2013, hasil pemeriksaan BPK juga berhasil mengungkap ketidakpatuhan 
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terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu, sebanyak 1.193 

permasalahan. Rp285,78 miliar. 

Tingginya temuan kasus yang menyangkut kelemahan sistem 

pengendalian intern tentu tidak sejalan dengan tekad pemerintah yang ingin 

mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel. BPK telah 

merekomendasikan kepada pejabat segera menyusun dan menetapkan 

kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur dan  

untuk mengatasi masalah sistem pengendalian intern (SPI) yaitu dengan 

preventif control yang dilakukan dengan pemisahan fungsi, detective control 

dilakukan oleh KPK dan corrective control dilakukan oleh instansi 

pemerintah yang bersangkutan dengan cara memperbaiki celah-celah untuk 

melakukan korupsi. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan sistem pengendalian 

intern adalah pertumbuhan ekonomi  (Nailatul Fauza , 2015). Pertumbuhan 

Ekonomi yang cepat dari sebuah organisasi menyebabkan banyak terjadi 

perubahan. Berbagai perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari 

pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan Nailatul Fauza (2015) 

menemukan Pertumbuhan Ekonomi pemerintah daerah berpengaruh positif 

terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. Namun Penelitian yang dilakukan 

Novi Kumala Putri  (2015) Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh 

terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah.  

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kelemahan sistem 

pengendalian intern pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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(Martini dan zaelani 2011). Pemerintah daerah yang memiliki PAD yang 

tinggi juga akan meningkatkan risiko kecurangan, maka dari itu dibutuhkan 

suatu sistem pengendalian intern untuk mencegah terjadinya kecurangan 

tersebut. Sehingga, pemerintah daerah mampu mencapai tujuan dari otonomi 

daerah yaitu dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan Martini dan Zaelani (2011), PAD berpengaruh 

positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Namun dalam penelitian 

Nailatul Fauza (2015) menemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian internal pemerintah 

daera.  

Kelemahan sistem pengendalian intern dapat pula dipengaruhi belanja 

modal (Ika Nurwati, 2013). Kegiatan Belanja Modal yang tinggi dalam 

pemerintah daerah akan meningkatkan intensitas belanja modal yang dapat 

mengakibatkan prosedur dalam belanja modal rawan akan dilanggar. 

Sehingga dibutuhkan sistem pengendalian intern yang baik untuk pengawasan 

penggunanan belanja modal.. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan Ika Nurwati(2013) menemukan belanja modal berpengaruh 

signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal sedangkan penelitian 

yang dilakukan Eko Adi Saputro (2015) Belanja Modal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Intern. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Nailatul Fauza  (2015) “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah”(Studi 
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Empiris pada Pemerintah Daerah se Sumatera) ”. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Tahun pengamatan. Pada penelitian sebelumnya pengamatan pada 

tahun 2012, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2012-

2013. 

2. Terdapat perbedaan variabel independen. Penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel Pertumbuhan, Ukuran (size), Pendapatan Asli 

Daerah dan Kompleksitas, sedangkan penelitian ini menggunakan 

variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan 

menambah Belanja Modal sebagai variabel independen karena belum 

banyak yang menggunakan variabel tersebut. 

3. Daerah yang diteliti. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada 

daerah se Sumatera sedangkan penelitian ini akan meneliti pada 

Kabupaten dan Kota  di Jawa Tengah. 

Berdasarkan latar belakang diatas , peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah” (Studi 

Empiris  pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2013). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan menganalisa 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelemahan sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di  Jawa Tengah 

Tahun 2012-2013) diantaranya : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli 
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Daerah, Belanja Modal. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan sistem 

pengendalian intern? 

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kelemahan sistem 

pengendalian intern? 

3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kelemahan sistem 

pengendalian intern? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk  mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal  terhadap Kelemahan 

Sistem Pengendalian Intern. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, diantaranya : 

1. Manfaat Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan 

khususnya pemerintah daerah yang berkaitan dengan peraturan sistem 
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pengendalian intern pemerintah daerah dalam upaya mendorong 

perekonomian daerah sehingga dapat tercapai kesejahteran yang adil dan 

makmur. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap mampu 

menggunakan keilmuan yang selama ini didapat dibangku perkuliahan 

untuk diterapkan pada suatu studi kasus perekonomian yang telah dipilih. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pembelajaran 

dalam melakukan analisis serta memberi solusi terhadap permasalahan-

permasalahan riil lainnya. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pemandu uraian-uraian mengenai isu 

penelitian dan permasalahan yang timbul sehingga mendorong 

penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dan penelitian 

terdahulu berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti. Dalam bab 

ini juga dijelaskan kerangka pemikiran yang melandasi timbulnya 

hipotesis penelitian. Didalam kerangka pemikiran tersebut 

dijelaskan mengenai variabel bebas dan variabel terikat dari 

penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diulas mengenai metode penelitian yang 

meliputi variabel penelitian dan definisi operaional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

metode analisis yang digunakan dalam penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan objek penelitian, analisis 

data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian 

sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi kalsik yang meliputi uji normalitas, autokorelasi, 

heterokedastisitas, multikolinieritas kemudian barulah dilakukan uji 

hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-

saran untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

 


