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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 menuntut adanya perubahan setiap kebijakan dalam setiap pemerintahan. 

Pemerintahan yang dulunya terpusat atau sentralisasi sekarang menjadi 

desentralisasi. Adanya otonomi daerah di Indonesia menjadikan perlunya 

pengawasan dalam menjalankan otonomi daerah agar tidak terjadi kecuranagan 

(fraud). Fraud yang terjadi dalam sebuah organisasi sektor publik atau swasta 

biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Menurut Klynveld Main 

Goerdeler (KMG) fraud survey 2006 yang dilakukan di Carolina Amerika Serikat 

dalam penelitian Petrovis (2010) ditemukan bahwa lemahnya pengendalian intern 

menjadi faktor utama penyebab fraud yaitu sebesar 33% dari total kasus fraud 

yang terjadi. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang 

telah ada sebesar 24%.  

Menurut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2010 terhadap 516 LKPD, 

terdapat 5.193 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, sedangkan tahun 

2011 BPK menemukan jumlah kelemahan SPI 5.675 kasus terhadap 520 Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meningkatnya jumlah temuan kasus yang 

terkait kelemahan pengendalian intern tentu tidak sejalan dengan tekat pemerintah 

yang ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 
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Pengendalian intern berperan penting untuk mengkoordinasi dan mengawasi 

semua bagian dan sumber daya perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan, menjamin manajemen perusahaan agar laporan 

keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya, untuk mencegah kerugian 

atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan, serta dapat menyediakan 

informasi dalam menilai kinerja perusahaan dan menyediakan informasi yang 

akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan juga dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. Salah 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 pertumbahan entitas usaha tersebut.  

Menurut teori dasar pertumbuhan ekonomi neoklasik dari Solow dan Swan 

(1956) dalam Kneller et al (1999) tidak terdapat pengaruh peran pemerintah 

terhadap pertumbuhan baik dalam bentuk pengeluaran maupun pajak. 

Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok kapital, tenaga kerja, dan 

teknologi yang bersifat eksogen. Di Indonesia sektor pemerintah memiliki 

peranan besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut dituangkan pemerintah 

dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama 

pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi 

pengangguran, dan mengendalikan inflasi. 

Menurut penelitian Campbell (2002) dalam Darmayanti (2012) ukuran 

(size) memberikan pengaruh yang mendua (ambiguous) terhadap kinerja 

perusahaan. Pertama bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan menimbulkan 



3 

 

 
 

biaya yang lebih besar sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan. Di sisi lain, perusahaan besar memiliki skala dan keleluasaan 

ekonomis yang menyebabkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan 

profitabilitas. Ukuran suatu entitas juga mempengaruhi kelemahan pengendalian 

intern. Penelitian Doyle et al (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif antara ukuran perusahaan dangan kelemahan pengendalian intern 

perusahaan. Selanjutnya dalam penelitian Martini dan Zaelani (2011) menemukan 

bahwa ukuran berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern, 

sedangkan penelitian Nirmala (2012) dan Putro (2013) tidak menemukan 

pengaruh antara ukuran terhadap kelemahan pengendalian intern. 

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan 

fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan 

pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai 

kegiatan tersebut. Belanja pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah 

dilaporkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan 

kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi 

dalam pemerintahan. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka 

diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan 

masyarakat menjadi meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga 

mempengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Argumen ini 

didasarkan atas penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh penelitian Petrovits, 

Shakespeare, dan Shih (2010) yang menemukan beberapa sumber pendapatan 

membuat masalah pengendalian intern meningkat, sedangkan penelitian 
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Puspitasari (2013) tidak menemukan pengaruh PAD terhadap kelemahan 

pengendalian intern. 

Menurut penelitian Gy dan McVay (2005) perusahaan dengan kompleksitas 

transaksi memiliki kelemahan pengendalian intern yang tinggi. Kompleksitas 

merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, di antaranya tingkat 

spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan dalam hirarki 

organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis 

untuk mencapai tujuan. Semakin kompleks suatu daerah akan semakin sulit 

mengimplementasikan tujuannya. Kompleksitas juga menjadi penentu terjadinya 

kelemahan pengendalian intern. Penelitian Puspitasari (2013) menemukan adanya 

pengaruh positif antara kompleksitas daerah jumlah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah, 

sedangkan penelitian Martini dan Zaelani (2011) tidak menemukan adanya 

pengaruh tersebut. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hartono, Mahmud, dan Utaminingsih (2014). Penelitian tersebut 

membahas pengaruh pertumbuhan ekonomi, size, PAD, dan kompleksitas 

terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Populasi dalam 

penelitian tersebut adalah pemerintah provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 

provinsi tahun 2011. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder yang berupa 

laporan hasil pemeriksaan BPK, laporan realisasi APBD pemerintah provinsi se-

Indonesia tahun 2011, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan jumlah 

kecamatan pemerintah provinsi se-Indonesia tahun 2011.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek 

penelitian dan periode penelitiannya. Objek penelitian sebelumnya adalah pada 33 

provinsi se-Indonesia yang dilakukan satu periode yaitu pada 2011, sedangkan 

untuk penelitian ini adalah Badan Pusat Statistika (BPS) Daerah Istimewa 

Yogyakarta  pada periode 2009-2014 yaitu enam tahun. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

DAERAH.” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat 

dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran (size) berpengaruh terhadap pengendalian intern? 

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengendalian 

intern? 

3. Apakah kompleksitas daerah berpengaruh terhadap pengendalian intern? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis ukuran (size) terhadap pengendalian intern. 

2. Untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengendalian 

intern. 

3. Untuk menganalisis kompleksitas daerah terhadap pengendalian intern. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik harus mempunyai kontribusi atau manfaat kepada 

pengguna hasil penelitian. Pengguna hasil penelitian ini antara lain adalah 

pemerintah, peneliti, dan peneliti selanjutnya. Kontribusi dapat didefinisikan 

sebagai manfaat yang diteliti berupa kontribusi teori, kontribusi praktik, dan 

kontribusi kebijakan dari isu yang diteliti kepada pemakai hasil penelitian. 

Adapun secara spesifik manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan 

bahan pertimbangan kepada pemerintah DI Yogyakarta mengenai  

pengendalian intern, sehingga Pemerintah DI Yogyakarta dapat mengambil 

hasil yang tepat. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat mengetahui 

faktor–faktor yang mempengaruhi pengendalian intern. 

3. Bagi Almamater 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

E. Sistematika Penulisan 

 Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab yang secara garis 

besarnya adalah sebagai berikut: 
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Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang uraian mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, 

penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran 

dan hipotesis. 

Bab III : METODE PENELITIAN   

Pada bab ini membahas tentang variabel penelitian beserta definisi 

operasionalnya, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, serta metode analisis. 

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis 

data, dan pembahasan dari hasil analisis data. 

Bab V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan-simpulan yang didapat dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran sebagai 

masukan bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya. 

 


