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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Faktor kedua adalah diabaikannya sistem pengendalian intern yang 

telah ada sebesar 24%. Dari dua faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan 
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pelaksanaan pengendalian intern sangat penting (Martani dan Zaelani, 2011). 

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 (Riandari, 2013). Hal 

ini juga didukung Pasal 47 PP No. 60 Tahun 2008 bahwa menteri/pimpinan 

lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas 

atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-

masing (Syafrudin, 2012).  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

terhadap empat hal, yaitu: 

1.Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan negara 

2. Keandalan pelaporan keuangan 

3. Pengamanan aset negara 

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 
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Setiap instansi pemerintah berkewajiban menerapkan SPIP dalam 

kegiatannya. Penerapan SPIP dengan baik akan memberikan jaminan terhadap 

kualitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat 

mewujudkan akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good public governance). Pengendalian intern dibuat untuk semua 

tindakan pada sebuah organisasi guna memberikan keamanan terhadap aset 

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 mewujudkan good governance 

(Puspitasari, 2013).         

Kelemahan pengendalian intern adalah kondisi dimana banyak 

temuan-temuan kasus yang terjadi terkait pengendalian intern yang diterbitkan 

oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Menurut Warren (2003), kelemahan 

pengendalian intern dapat dilihat dari tingkat kesesuaian pengendalian intern 

terhadap standar audit yang telah ditetapkan yaitu Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara (SPKN). Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai 
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lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengawasi dan mengaudit memiliki 

tugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam organisasi 

pemerintah. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK menjadi indikator sejauh 

mana pengendalian intern pemda telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang berlaku.  

Banyak ditemukan dalam organisasi sektor publik yang pengelolaan 

keuangannya belum memperkuat pengendalian intern yang ditandai dengan 

semakin banyak tindakan penyelewengan dana anggaran demi kepentingan 

pribadi (Suprayogi, 2010 dalam Simanungkalit, 2013). Upaya yang sudah 

dilakukan untuk mengatasi meningkatnya kelemahan pengendalian intern 

diantaranya melalui Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dan 

Forum Bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Forbes APIP). 

Melalui cara itu menuntut pemerintah daerah agar bisa berperan aktif dalam 

mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel sesuai dengan amanah yang telah diberikan (BPKP, 2013).  

Ada beberapa penelitian yang menganalisis mengenai faktor-faktor 

yang menjadi penentu kelemahan pengendalian intern. Puspitasari (2013) 

telah meneliti hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dan kompleksitas pemerintah daerah terhadap kelemahan 

pengendalian intern pemerintah daerah. Martani dan Zaelani (2011) meneliti 

mengenai pengaruh ukuran, pertumbuhan dan kompleksitas terhadap 

kelemahan pengendalian intern pemerintah. Nirmala (2012) telah meneliti 
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tentang pengaruh profitabilitas, ukuran, pertumbuhan dan kompleksitas 

transaksi terhadap kelemahan pengendalian internal. Kristanto (2009) meneliti 

tentang pengaruh ukuran pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

belanja modal sebagai prediktor kelemahan pengendalian internal. Sedangkan 

Hartono (2014) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan, size, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), dan kompleksitas terhadap kelemahan pengendalian intern 

pemerintah daerah.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian intern 

adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya konsumsi masyarakat disuatu 

daerah akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga 

diperlukan Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik lagi agar tidak terjadi 

penyimpangan yang disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Martini 

dan Zaelani (2011) menemukan bahwa pertumbuhan dari pemerintah daerah 

berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern. 

Size (ukuran) suatu entitas juga mempengaruhi kelemahan 

pengendalian intern. Penelitian ini menggunakan total aset sebagai acuan dari 

ukuran pemerintah daerah. Alasan penggunaan total aset sebagai acuan dari 

ukuran pemerintah daerah atas dasar penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Martani dan Zaelani (2011), yang mengemukakan bahwa kelemahan 

pengendalian intern pada sebuah organisasi dipengaruhi oleh ukuran 
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organisasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki 

dalam mengimplementasikan system pengendalian intern. Pemerintah daerah 

yang besar harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai agar 

pengelolaan aset lebih optimal sehingga mengurangi penyimpangan terhadap 

penyalahgunaan aset negara dan temuan audit dari BPK. Penelitian yang 

dilakukan oleh Doyle et al., (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. Atas dasar penelitian sebelumnya 

yang dilakukan Martani dan Zaelani (2011), hal ini berkaitan dengan sumber 

daya yang dimiliki. Lebih besar sumber daya yang dimiliki maka menuntut 

lebih besar pula dalam pengawasan 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. 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 
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pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain. 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 

dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. PAD yang 

memiliki banyak pos-pos penerimaan mengakibatkan rawan terjadinya resiko 

kecurangan. Sehingga, Pemerintah daerah yang memiliki PAD yang besar 

diharapkan memiliki sistem pengendalian internal yang memadai agar 

kecurangan dan penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin dan pada 

akhirnya menyelamatkan keuangan negara. 

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 Organisasi Perangkat Daerah) terhadap kelemahan pengendalian 

intern pemerintah daerah. Sedangkan Martani dan Zaelani (2011) tidak 

menemukan adanya pengaruh jumlah kecamatan terhadap kelemahan 

pengendalian intern. Banyaknya jumlah OPD atau Organisasi Perangkat 

Daerah pada pemerintah daerah akan memiliki diversifikasi sehingga akan 

menyebabkan semakin rumitnya pengendalian intern yang dilakukan, seperti 

kesulitan implementasi sistem pengendalian intern di lingkungan OPD yang 

berbeda.  
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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 Kabupaten / Kota di Pulau 

Jawa kecuali Provinsi DKI Jakarta pada tahun periode 2016.  

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 Pulau Jawa). 

 

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 Penelititan 

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi sebagai berikut:  

1.  Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana 

tentang kelemahan pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi 

sektor publik terutama pada masalah kelemahan sistem pengendalian 

intern pemerintah daerah yang selanjutnya dapat dijadikan acuan guna 

penelitian lain. 
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2.   Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 

terhadap peningkatan pengendalian intern di lingkup pemerintah daerah 

serta mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah guna 

meningkatkan kemajuan daerah. 

 

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. 

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, 
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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.  


