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Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran pengawasan melekat dan pengawasan fungsional
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran variabel
pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah .Untuk mengetahui
pengaruh pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
digunakan pengujian statistik. Pengujian statistik menggunakan analisis korelasi, analisis regresi berganda, koefisien
determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan hasil secara parsial menunjukkan
bahwa variabel pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah. . Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama
pengawasan melekat dan pengawasan fungsional memberikan sumbangan terhadap variabel terikat (efektivitas
keuangan daerah) sebesar 91,4 % sedangkan sisanya 8,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam
variabel yang diteliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Pengawasan melekat, Pengawasan Fungsional, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
pengendalian dan evaluasi ( UU Nomor 32 Tahun
2004).
PENDAHULUAN
Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan
Reformasi pengelolaan Keuangan Daerah di
dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan
era otonomi daerah ditandai dengan lahirnya paket
semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka
Kebijakan Keuangan Negara yakni : UU No.17
rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,UU No.1
cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP
sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan
No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap
Pemerintahan(SAP). Nuansa pembaharuan dari tiga
kesalahan, kekeliruan apalagi penyelewengan yang
kebijakan tersebut melandasi bangunan kebijakan
telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan
dalam tataran teknis yakni : PP No.58 Tahun 2005
diperbaiki
akan
tetapi
harus
diminta
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
pertanggungjawaban
kepada
yang
bersalah.
Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman,
Pengelolaan Keuangan Daerah .
dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus
Dalam Undang-undang ini pemberian
diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga
kewenangan
Otonomi
kepada
Daerah
membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain
Kabupaten/Kota
didasarkan
kepada
azas
berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama,
desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas,
sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
nyata dan bertanggung jawab. Dalam kewenangan
(KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang.
otonomi yang luas ini tercakup keleluasaan daerah
Pengawasan Melekat adalah pengawasan
untuk menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi
yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
kewenangan
bidang
pemerintahan
kecuali
suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan
kewenangan di bidang polilik luar negeri, pertahanan
dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah
keamanan, peradilan, moneter data fiskal, serta
program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan
sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang –
dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu
undangan yang berlaku alasan penyelenggaraan
keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan
pengawasan melekat ini antara lain adalah karena
yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai
adanya jabatan yang structural yang melekat pada
dari
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan,
seorang pimpinan setiap kantor atau instansi
pemerintah.
Pengawasan
fungsional
adalah

1

pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan
secara fungsional. Pengawasan fungsional pada
pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas
Daerah (Bawasda) atau yang lebih dikenal dengan
Inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap
jalannya pemerintahan daerah, pada Inspektorat
khususnya mengenai pengawasan fungsioanal
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat
memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan keuangan
yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian efektifitas pengawasan
melekat ini sangat tergantung pada kualitas
kepemimpinan dan kualitas pengawasan yang
dilembagakan oleh seorang pimpinan di dalam
instansi yang menjadi wewenangnya.

pendekatan survey. Teknik penarikan sampel dalam
penelitian ini adalah metode pengambilan sampel
nonprobability
sampling
dengan
pendekatan
purposive sampling (sampling bertujuan). Cara
pengambilan sampel ini semua elemen populasi
belum tentu memiliki peluang yang sama untuk
dipilih menjadi anggota sampel.
TEKNIK ANALISIS DATA
Alat analisis yang digunakan dalam
menganalisis data menggunakan rumus yang
tercantum dan dalam pengolahannya menggunakan
program SPSS ( Statistical Package for Social
Science) yang digunakan untuk mengolah data. SPSS
yang digunakan adalah versi 16.00. Dalam penelitian
ini penulis melakukan analisis Regresi Linear
Berganda) dengan mengolah data yang diperoleh dari
responden, serta melakukan Uji Validitas dan Uji
Reliabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengawasan Melekat adalah “Serangkaian
kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terusmenerus, dilakukan atasan langsung terhadap
bawahannya, secara prefentive dan represif agar
pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara
efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan
peraturan perundangan yang berlaku.”
Pengawasan
Fungsional
adalah
“pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau
aparat dan memiliki tugas untuk melakukan
pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan
evaluasi”
Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah “Kemampuan suatu unit untuk mencapai
tujuan yang diinginkan dengan menentukan
kemandirian otonomi, akan tetapi yang utama
dipersoalkan adalah minimnya jumlah pendapatan
yang diperoleh oleh pemerintah pusat.

Pengujian Hipotesis
Hipotesis yang akan digunakan dalam
penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Hipotesis nol (Ho) tidak terdapat pengaruh yang
signifikan dan Hipotesis alternatif (Ha) menunjukkan
adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel
terikat. Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini
untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel
independent yaitu pengawasan melekat (X1) dan
pengawasan fungsional (X2) terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah (Y), dengan langkahlangkah sebagai berikut :
1. Penetapan Hipotesis
a. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah yang
dikemukakan sebelumnya, maka dalam
penelitian ini penulis mengajukan hipotesis
sebagai berikut:
1) Hipotesis parsial antara variabel bebas
pengawasan melekat terhadap variabel
terikat efektivitaas keuangan daerah.
Ho : Tidak terdapat pengaruh positif
yang signifikan pengawasan
melekat terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
Ha : Terdapat pengaruh positif yang
signifikan pengawasan melekat
terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah.
2) Hipotesis parsial antara variabel bebas
pengawasan
fungsional
terhadap
variabel terikat efektivitas pengelolaan
keuangan daerah.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada Orgnisasi
Perangkat Daerah diantaranya adalah Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah (Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi,Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,
Dinas Pendapatan), Lembaga Teknis Daerah (Kantor
Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat), Kecamatan (Kecamatan Kawalu,
Kecamatan Tawang, Kecamatan Tamansari) yang
berada di Kota Tasikmalaya. Dengan objek penelitian
pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan
efektivitas pengelolaan keuangan daerah
Metode yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif analisis dengan
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b.

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif
yang signifikan pengawasan
fungsional terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
Ha : Terdapat pengaruh positif yang
signifikan
pengawasan
fungsional terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
3) Hipotesis secara keseluruhan antara
variabel bebas pengawasan melekat dan
pengawasan
fungsional
terhadap
variabel terikat efektivitas pengelolaan
keuangan daerah.
Ho : Tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara pengawasan
melekat
dan
pengawasan
fungsional terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.
Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan
antara pengawasan melekat dan
pengawasan
fungsional
terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah.
Hipotesis Statistik
a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji
Statistik t).
Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan
uji satu pihak (one tail test) dilihat dari
bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol
(H0) : ρ ≤ 0 dan hipotesis alternatifnya (H1) :
ρ>0
Ho : ρ ≤ 0 : Pengawasan melekat tidak
berpengaruh
positif
terhadap variabel dan
efektivitas
pengelolaan
keuangan daerah lebih
kecil dari.
Ha : ρ > 0
: Pengawasan melekat
berpengaruh
positif
terhadap variable dan
efektivitas
pengelolaan
keuangan daerah lebih
besar.
Ho : ρ ≤ 0 : Pengawasan fungsional tidak
berpengaruh
positif
terhadap variabel dan
efektivitas
pengelolaan
keuangan daerah lebih
kecil dari.
Ha : ρ > 0 : Pengawasan fungsional
berpengaruh
positif
terhadap variable dan
efektivitas
pengelolaan
keuangan daerah lebih
besar.

b.

2

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji
Statistik F).
Ho : ρ = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang
signifikan
antara
pengawasan melekat dan
pengawasan
fungsional
terhadap
efektivitas
pengelolaan
keuangan
daerah.
Ha : ρ ≠ 0 : Terdapat pengaruh yang
signifikan antara pengawasan
melekat dan pengawasan
fungsional
terhadap
efektivitas
pengelolaan
keuangan daerah.
Menentukan tingkat signifikan
Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) =
n – k – l, untuk menentukan ttabel sebagai batas
daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.
Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05
atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili
hubungan variabel – variabel yang diteliti dan
merupakan tingkat signifikasi yang umum
digunakan dalam suatu penelitian.
a. Menghitung nilai thitung dengan mengetahui
apakah variabel koefisien korelasi signifikan
atau tidak dengan rumus :

t

n

r

k

1
2

(1 r )
Sumber : sugiyono

b.

r = Korelasi parsial yang ditentukan
n = Jumlah sampel
t = thitung
Selanjutnya menghitung nilai Fhitung
sebagai berikut :

R

2

K

F
(1

2

R )

( n K 1)
Sumber: Sugiyono
Dimana:
R = koefisien kolerasi ganda
K = jumlah variabel independen
n = jumlah anggota
3.
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Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan
Untuk menggambar daerah penerimaan atau
penolakan maka digunakan kriteria sebagai
berikut :
c. Hasil thitung dibandingkan dengan Ftabel
dengan kriteria :

Jika thitung ≥ ttabel maka H0 ada di
daerah penolakan, berarti Ha diterima
artinya antara variabel X dan variabel Y
ada pengaruhnya.
2) Jika thitung ≤ ttabel maka H0 ada di
daerah penerimaan, berarti Ha ditolak
artinya antara variabel X dan variabel Y
tidak ada pengaruhnya.
3) t hitung; dicari dengan rumus perhitungan
t hitung, dan
1)

2) Tolak Ho jika Fhitung < Ftabel pada alpha
5% untuk koefisien negatif.
3) Tolak Ho jika nilai F-sign < ɑ ),05
1.

Penarikan Kesimpulan
Daerah yang diarsir merupakan daerah
penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika thitung dan
Fhitung jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka
Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak).
Artinya koefisian regresi signifikan (tidak
signifikan). Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α =
0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima)
dengan taraf kepercayaan 95 %, maka kemungkinan
bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai
kebenaran 95 % dan hal ini menunjukan adanya
(tidak adanya pengaruh yang meyakinkan
(signifikan) antara dua variabel tersebut.

4)

t tabel; dicari di dalam tabel distribusi t
student dengan ketentuan sebagai
berikut, α = 0,05 dan dk = (n-k-1) atau
24-2-1=21
d. Hasil Fhitung dibandingkan dengan Ftabel
dengan kriteria :
1) Tolak Ho jika Fhitung > Ftabel pada alpha
5% untuk koefisien positif.
HASIL DAN PEMBAHASAN

No

Pertanyaan

Bapak/ibu
1

TABEL 1
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel
Pengawasan Melekat
Skor yang
Skor yang
ditargetkan
dicapai
daftar hadir untuk
tingkat
kehadiran
55
49

membuat
mengetahui
pegawai.
Bapak/ibu
2
tidak memberikan teguran kepada
setiap
bawahan
yang
tingkat
kehadirannya kurang.
Dengan
3
pengawasan yang dilakukan bapak/ibu
akan diikuti dengan meningkatnya
kehadiran pegawai.
Bapak/ibu
4
memahami setiap penundaan
pekerjaan yg dilakukan bawahan akan
menimbulkan ketidakefektifan dan
ketidak efisienan terhadap program
yang telah disusun.
Pengawasan
5
yang
dilakukan
bapak/ibu
memotivasi pegawai mengurangi
penundaan pekerjaan.
Setiap
6 rencana yang telah disusun bapak/ibu
menggambarkan adanya sasaran yang
jelas dan sesuai dengan program yang
telah dibuat.
Setiap
7 pengawasan yang dilakukan bapak/ibu
menambah
tingkat
kedisiplinan
pegawai.
Bapak/ibu
8
selalu merespon dengan baik setiap
tuntutan yang diajukan masyarakat
Dengan
9
berkurangnya
ketidaksesuaian
wewenang
pemerintah
akan
mengurangi
setiap
tuntutan

4

Kriteria

Sngat Baik

55

46

Baik

55

46

Baik

55

45

Baik

55

47

Sangat Baik

55

46

Baik

55

48

Sangat Baik

55

49

Sangat Baik

55

45

Baik

masyarakat.
Bapak/ibu
10
selalu memenuhi setiap hak-hak
pegawai sesuai dengan hak yang
diterimanya
guna
tercipta
peningkatan kerja.
Pengawasan
11
yang dilakukan bapak/ibu terhadap
bawahan membantu meminimalisir
tingkat kesalahan dalam pelaksanaan
tugas
Setiap
12 perijinan yang diajukan masyarakat akan
selalu dibuat bapak/ibu dengan cepat
guna
menilai
adanya
suatu
peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat.
Bapak/ibu
13
selalu merasakan pelayanan yang
baik
selalu
diikuti
dengan
berkurangnya pengaduan masyarakat
terhadap organisasi perangkat kerja
yang bapak/ibu pimpin.
Jumlah

55

45

Baik

55

49

Sangat Baik

55

48

Sangat Baik

55

48

Sangat Baik

715

611

Berdasarkan tabel 1 terhadap tanggapan responden atas pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh
organisasi perangkat daerah kota tasikmalaya jumlah skor yang diperoleh sebesar 611 hal ini termasuk kepada
kategori baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi sebesar 49,
sedangkan yang memiliki skor yang paling kecil sebesar 45. Dari hasil penelitian di atas menunjukan bahwa pada
variabel Pengawasan melekat dipandang sangat penting untuk dilaksanakan secara efektif. Namun perlu ada
peningkatan yang harus diperhatikan terutama dalam hal memahami setiap penundaan pekerjaan yg dilakukan
bawahan akan menimbulkan ketidakefektifan dan ketidak efisienan terhadap program yang telah disusun, Dengan
berkurangnya ketidaksesuaian wewenang pemerintah akan mengurangi setiap tuntutan masyarakat dan memenuhi
setiap hak-hak pegawai sesuai dengan hak yang diterimanya guna tercipta peningkatan kerja.
TABEL 2
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel
Pengawasan Fungsional
No
1

2

3

4

5

Pertanyaan
setiap persiapan pemeriksaan,
bapak/ibu
selalu
mengumpulkan
informasi
terlebih dahulu untuk mengenai
objek yang diperiksa.
Bapak/ibu selalu melakukan persiapan
pemeriksaan dalam penyusunan
program kerja pemeriksaan.
Bapak/Ibu selalu menggunakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam
setiap pemerikasaan.
Bapak/ibu
melalukan
persiapan
pemeriksaan dalam penyusutan
kuesioner pengawasan internal.
Bapak/ibu membicarakan terlebih dahulu
dengan pimpinan objek yang
diperiksa
dalam
kegiatan
pelaksanaan pemeriksaan .

Skor yang
ditargetkan

Skor yang
dicapai

Kriteria

55

47

Sangat Baik

55

48

Baik

55

46

Baik

55

47

Sangat Baik

55

47

Sangat Baik

Pada

5

6

7

8

9

10

11
12

13

Pada setiap pelaksanaan pemeriksaan,
bapak/ibu selalu melakukan
pengujian
terbatas
dengan
mengacu
pada
system
pengujian manajemen
Setiap rencana yang telah disusun dalam
pelaksanaan
pemeriksaan
bapak/ibu
melakukan
pemeriksaan secara terperinci.
Bapak/ibu
selalu
membahas
hasil
pemeriksaan dengan atasan atau
pejabat yang diperiksa.
Dalam
pelaksanaan
pemeriksaan,
bapak/ibu selalu menyusun
terlebih dahulu kertas kerja dan
naskah hasil pemeriksaan.
Setelah
pelaksanaan
pemeriksaan
bapak/ibu mengevaluasi setiap
hasil
kegiatan
dalam
pelaksanaan pemeriksaan dan
mengembangkan temuan yang
ada.
Bapak/ibu selalu tidak mengekspos hasil
pemeriksaan kepada media.
Dalam menyusun laporan pemeriksaan,
bapak/ibu selalu menyampaikan
nota dinas dan surat petunjuk
hasil pemeriksaan
Dalam penyusunan laporan pemeriksaan,
harus dibuat oleh Bapak/Ibu
secara tertulis dan disampaikan
kepada pejabat yang berwenang
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
Jumlah

55

44

Baik

55

45

Baik

55

50

Sangat Baik

55

47

Sangat Baik

55

47

Sangat Baik

55

48

Sangat Baik

55

47

Sangat Baik

55

47

Sangat Baik

715

613

Berdasarkan tabel 2 terhadap tanggapan responden atas pengawasan Fungsional yang dilaksanakan oleh
organisasi perangkat daerah kota tasikmalaya jumlah skor yang diperoleh sebesar 613 hal ini termasuk kepada
kategori sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang paling tinggi sebesar
50, sedangkan yang memiliki skor yang paling kecil sebesar 44. Melihat dari kesimpulan tersebut diatas maka untuk
penyempurnaan faktor-faktor pelaksanaan pengawasan fungsional yang menunjukkan kriteria sangat baik dalam
hasil penelitian ini, namun perlu ada peningkatan yang harus diperhatikan terutama dalam hal peningkatan pada
setiap pelaksanaan pemeriksaan dalam melakukan pengujian terbatas dengan mengacu pada sistem pengujian
manajemen.
.

TABEL 3
Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

6

No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pertanyaan
Bapak/Ibu Selalu memproses perencanaan dan
pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah dan masyarakat dapat
mengetahui informasi tentang
program dan kebijakan
pembangunan di daerah.
Bapak/Ibu selalu menginformasikan yang
berkaitan dengan
program/kebijakan telah
disampaikan kepada masyarakat dan
informasi yang disampaikan kepada
masyarakat adalah lengkap
mencangkup seluruh
program/kebijakan di daerah.
setiap keputusan dalam pengambilan
kebijakan dan program pembangunan
Bapak/Ibu selalu menyosialisasikan kepada
masyarakat dan telah tersedia informasi secara
tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat
tentang
dalam pelaksanaan kebijakan
pembangunan Bapak/Ibu selalu
sesuai dengan keputusan yang telah
disepakati oleh masyarakat
sebelumnya.
adanya hasil sebuah keputusan
kebijakan daerah bapak/ibu selalu
menyebarkan di media masa dan
masyarakat dapat mengetahui
informasi program dan kebijakan
pembangunan.
Bapak/Ibu selalu menyediakan kotak saran
untuk membantu sistem pengelolaan keuangan
daerah.

Skor yang
ditargetkan

Skor yang
dicapai

Kriteria

55

48

Sangat Baik

55

47

Sangat Baik

55

47

Sangat Baik

55

48

Sangat Baik

55

47

Sangat Baik

48

Sangat Baik

55

45

Baik

55

40

Baik

55

50

Sangat Baik

55

47

Sangat Baik

55

48

Sangat Baik

55

Bapak/Ibu selalu memberikan akses informasi
secara mudah dan akurat kepada pengguna
Laporan Keuangan baik masyarakat maupun
investor
Bapak/Ibu selalu tidak mempublikasikan
Laporan Keuangan kepada masyarakat melalui
media masa.
Bapak/Ibu selalu menfasilitasi yang
menampung pertanyaan-pertanyaan
masyarakat tentang pengelolaan keuangan
daerah
Bapak/Ibu selalu mengadakan pertemuan
masyarakat untuk memberikan informasi
tentang pengelolaan keuangan daerah.
Bapak/Ibu selalu mengantisipasi perubahan
peraturan, standar akuntansi yang terkait
dengan proses pencacatan dan pelaporan.
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Bapak/Ibu selalu mengantisipasi bila ada
perubahan peraturan standar akuntansi yang
terkait dengan proses pencatatan dan
pelaporan.
Bapak/Ibu selalu melakukan pencatatan
didasarkan atas sumber yang dilampiri dengan
dokumen pendukung yang lengkap.
Bapak/Ibu selalu melakukan check atau
dokumen-dokumen penting lainya yang tidak
digunakan disimpan di tempat yang aman.
Pengaduan masyarakat atau isu-isu di media
massa mendapat perhatian dari Bapak/Ibu.
Total

13

14

15

55

49

Sangat Baik

55

48

Sangat Baik

55

48

Sangat Baik

55

48

Sangat Baik

825

708

Berdasarkan tabel 3 terhadap tanggapan responden efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang
dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah kota tasikmalaya jumlah skor yang diperoleh sebesar 708 hal ini
termasuk kepada kategori sangat baik. Dari beberapa kriteria yang diajukan, ternyata yang memiliki skor yang
paling tinggi sebesar 50, sedangkan yang memiliki skor yang paling kecil sebesar 40. Melihat dari kesimpulan
tersebut diatas maka untuk penyempurnaan faktor-faktor efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang
menunjukkan kriteria sangat baik dalam hasil penelitian ini, namun perlu ada peningkatan yang harus diperhatikan
terutama dalam hal mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat melalui media masa.
.
Validitas Pengawasan Melekat

Validitas Pengawasan Fungsional

Correlations
Variables=total

Correlations
Variables=total

Pearson
Correl
ation Sig. (1-tailed)
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item9
item10
item11
item12
item13
total

**

.779
.816**
.810**
.796**
.719**
.725**
.791**
.710**
.769**
.728**
.780**
.791**
.791**
1

.002
.001
.001
.002
.006
.006
.002
.007
.003
.006
.002
.002
.002

Pearson
Correl
ation Sig. (1-tailed)

N
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item9
item10
item11
item12
item13
total

**

.841
.860**
.753**
.883**
.841**
.726**
.793**
.744**
.815**
.719**
.860**
.860**
.733**
1

.001
.000
.004
.000
.001
.006
.002
.004
.001
.006
.000
.000
.005

N
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
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Validitas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Cronbach's
Alpha N of Items
.940

Correlations
Variables=total

REABILITAS X2

Pearson
Correl
ation Sig. (1-tailed)
.856**
.741**
.804**
.856**
.741**
.856**
.762**
.761**
.817**
.831**
.797**
.765**
.749**
.750**
.750**
1

item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item9
item10
item11
item12
item13
item14
item15
total

13

Case Processing Summary

N

.000
.005
.001
.000
.005
.000
.003
.003
.001
.001
.002
.003
.004
.004
.004

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

N
Cases

Valid
Excluded

a

Total

.952

Total

11

100.0

13

REALIBILITAS Y
Case Processing Summary
Valid
Excluded

Case Processing Summary

Excluded

.0

Cronbach's
Alpha N of Items

a

Total

a

0

Reliability Statistics

Cases

Valid

100.0

N

REALIBILITAS X1

Cases

11

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

N

%

%
11

100.0

0

.0

11

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

%
11

100.0

0

.0

11

100.0

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

.952
Reliability Statistics

9

15

Regresi Linear Berganda
Variables Entered/Removedb
Variables
Entere
d

Model
1

x2, x1

Variables
Remo
ved

a

Method

. Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: y

Model Summary

Model

R

1

.956

Adjusted R
Std. Error of the
Squar
Estim
e
ate

R Square
a

.914

.892

2.16380

a. Predictors: (Constant), x2, x1

ANOVAb
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

397.089

2

198.545

37.456

8

4.682

434.545

10

F

Sig.

42.405

.000a

a. Predictors: (Constant), x2, x1
b. Dependent Variable: y

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coeffi
cients

Std. Error
2.167

7.017

x1

.563

.204

x2

.550

.171

Beta

a. Dependent Variable: y

10

t

Sig.
.309

.765

.467

2.762

.025

.543

3.210

.012

Untuk mengetahui pengaruh pengawasan
melekat secara parsial terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah, maka dilakukan uji
atas hipotesis Dari hasil perhitungan SPSS versi 16.0
(Tabel Coefficients) diperoleh nilai koefisien korelasi
secara parsial untuk variabel X1 (pengawasan
melekat) terhadap variabel Y (efektivitas pengelolaan
keuangan daerah) saat X2 (Pengawasn Fungsional)
Konstan adalah sebesar 0,714 Ini berarti antara
pengawasan melekat dengan efektivitas pengelolaan
keuangan daerah mempunyai hubungan yaitu sebesar
71,4% dengan kategori kuat. Sedangkan nilai
koefisien determinasi adalah sebesar 0,509 (0,7142),
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pengawasan
melekat terhadap efetivitas pengelolaan keuangan
daerah adalah sebesar 50,9%. Artinya 50,9%
variabilitas variabel efektivitas pengelolaan keuangan
daerah dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas
yang dalam hal ini adalah pengawasan melekat.
Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel, maka
berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 1,
diperoleh nilai thitung sebesar 2,762. Dengan
mengambil taraf signifikansi α sebesar 5% maka t tabel
sebesar 2,306 sehingga thitung > ttabel (2,762 > 2,306)
dengan tingkat signifikansi 0,025 < 0,05.
Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi
lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya
adalah tolak Ho1 atau terima Ha1, artinya
pengawasan melekat secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan
daerah.
Dengan demikian, apabila pengawasan melekat
telah terpenuhi maka pelaksanaan program kerja pun
dapat berjalan dengan baik, hal ini akan
mempengaruhi terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah
Kota Tasikmalaya.
Untuk mengetahui pengaruh pengawasan
fungsional secara parsial terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah, maka dilakukan uji
atas hipotesis. Untuk menguji hipotesis diatas, maka
dilakukan pengolahan atas data hasil penelitian. Dari
hasil perhitungan SPSS versi 16.0 (Tabel
Coefficients) pada lampiran 1, diperoleh nilai
koefisien korelasi secara parsial untuk variabel X2
(pengawasan fungsional) terhadap variabel Y
(efektivitas pengelolaan keuangan daerah) saat X1
(pengawasan melekat) konstan adalah sebesar 0,883.
Ini berarti antara pengawasan fungsional dengan
efektivitas pengelolaan keuangan daerah mempunyai
hubungan yaitu sebesar 83,3% dengan kategori kuat
(Sugiyono, 2010:250). Sedangkan nilai koefisien
determinasi adalah sebesar 0,779 (0,8832),
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pengawasan
fungsional terhadap efetivitas pengelolaan keuangan
daerah adalah sebesar 77,9%. Artinya 77,9%

variabilitas variabel efektivitas pengelolaan keuangan
daerah dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas
yang dalam hal ini adalah pengawasan fungsional.
Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel, maka
berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 1,
diperoleh nilai thitung sebesar 3,210. Dengan
mengambil taraf signifikansi α sebesar 5% maka t tabel
sebesar 2,306 sehingga thitung > ttabel (3,210 > 2.306)
dengan tingkat signifikansi 0,012 < 0,05.
Dikarenakan thitung > ttabel dan tingkat signifikansi
lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya
adalah tolak Ho2 atau terima Ha2, artinya
pengawasan fungsional secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan
daerah.
Dengan demikian, apabila pengawasan fungsional
telah terpenuhi maka pelaksanaan program kerja pun
dapat berjalan dengan baik, hal ini akan
mempengaruhi terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah
Kota Tasikmalaya. Untuk mengetahui pengaruh
pengawasan melekat dan pengawasan fungsional
secara simultan terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah, maka dilakukan analisis regresi
linier berganda dan uji atas hipotesis. Hasil
perhitungan regresi ganda dengan menggunakan
program Microsoft Exel dan SPSS versi 16.0,
diperoleh hasil sebagai berikut :
Y = 2,167 + 0,563(X1) + 0,550 (X2)
Dari hasil diatas maka dapat dikatakan
bahwa berdasarkan persamaan regresi tersebut
didapat nilai konstanta sebesar 2,167 artinya jika
pengawasan melekat
(X1) dan pengawasan
fungsional
(X2) nilainnya adalah nol maka
efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y) kinerja
yang akan dicapai adalah sebesar 2,167
Dan dari koefisien b positif yang dapat
diartikan bahwa angka arah atau koefisien regresi
tersebut menunjukkan angka peningkatan, setiap
peningkatan pengawasan melekat dan pengawasan
fungsional, maka akan meningkatkan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain
bahwa setiap pengawasan melekat akan memberikan
kontribusinya terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah sebesar 0,563 dan setiap
pengawasan
fungsional
akan
memberikan
kontribusinya terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah sebesar 0,550. Hal ini berarti bahwa
pengawasan melekat dan pengawasan fungsional
berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan
keuangan daerah.
Dari hasil perhitungan SPSS versi 16.0
(Tabel Model Summary) pada lampiran 1, diperoleh
data mengenai nilai R (koefisien korelasi) dan R
Square/R2 (koefisien determinasi). Nilai R
menunjukkan besarnya hubungan atau korelasi antara
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pengawasan melekat dan pengawasn fungsional
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
sebesar 0,956. Ini berarti antara pengawasan melekat
dan pengawasn fungsional terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah mempunyai hubungan
yaitu sebesar 95,6% dengan kategori sangat kuat
(Sugiyono, 2010:250). Sedangkan nilai koefisien
determinasi (R2) menunjukkan besarnya pengaruh
antara pengawasan melekat dan pengawasn
fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan
daerah, yaitu sebesar 0,914 atau 91,4%. Artinya
91,4% variabilitas variabel efektivitas pengelolaan
keuangan daerah dipengaruhi secara simultan oleh
variabel bebas yang dalam hal ini adalah pengawasan
melekat dan pengawasn fungsional. Pengaruh
variabel lainnya (faktor residu) terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah selain pengawasan
melekat dan pengawasn fungsional adalah sebesar
8,6%.
Berdasarkan hasil penelitian, kecilnya faktor lain
(faktor residu) yang mempengaruhi efektivitas
pengelolaan keuangan daerah pada organisasi
perangkat daerah Kota Tasikmalaya dapat diartikan
bahwa pengawasan melekat dan pengawasan
fungsional yang dilaksanakan oleh organisasi
perangkat daerah tersebut merupakan faktor yang
sangat kuat mempengaruhi pada peningkatan atau
penurunan efektivitas pengelolaan keuangan daerah
pada organisasi perangkat daerah Kota Tasikmalaya .
Untuk menguji hipotesis, maka dilakukan
pengolahan atas data hasil penelitian. Dengan kriteria
tolak Ho jika Fhitung > dari Ftabel, maka berdasarkan
perhitungan SPSS pada lampiran 1 diperoleh nilai
Fhitung sebesar 42,405. Dengan mengambil taraf
signifikansi α sebesar 5% maka Ftabel sebesar 4.459
sehingga Fhitung > Ftabel (42,405 > 4.459) dengan
tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih
kecil dari tingkat α = 0,05. Dikarenakan Fhitung > Ftabel
dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka
kaidah keputusannya adalah tolak Ho3 atau terima
Ha3, artinya pengawasan melekat dan pengawasan
fungsional
signifikan
terhadap
efektivitas
pengelolaan keuangan daerah.

penyempurnaan faktor-faktor pengawasan melekat
yang menunjukkan kriteria pengawasan dalam hasil
penelitian ini, namun perlu ada peningkatan yang
harus diperhatikan terutama dalam hal peningkatan
memahami setiap penundaan pekerjaan yg dilakukan
bawahan akan menimbulkan ketidakefektifan dan
ketidak efisienan terhadap program yang telah
disusun, dengan berkurangnya ketidaksesuaian
wewenang pemerintah akan mengurangi setiap
tuntutan masyarakat dan memenuhi setiap hak-hak
pegawai sesuai dengan hak yang diterimanya guna
tercipta peningkatan kerja. Hasil skor yang dicapai
dari variabel Pengawasan Fungsional berdasarkan
perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 613. Nilai
yang mengandung pengertian bahwa variabel
Pengawasan Fungsional. Melihat dari kesimpulan
tersebut diatas maka untuk penyempurnaan faktorfaktor pelaksanaan pengawasan fungsional yang
menunjukkan kriteria sangat baik dalam hasil
penelitian ini, namun perlu ada peningkatan yang
harus diperhatikan terutama dalam hal peningkatan
pada setiap pelaksanaan pemeriksaan dalam
melakukan pengujian terbatas dengan mengacu pada
sistem pengujian manajemen. Dan hasil skor yang
dicapai dari variabel Efektivitas pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan perhitungan di atas
dapat diketahui sebesar 708. Nilai yang mengandung
pengertian bahwa variabel Efektivitas pengelolaan
keuangan daerah telah masuk dalam penilaian dengan
kategori sangat baik dari pegawai. Melihat dari
kesimpulan
tersebut
diatas
maka
untuk
penyempurnaan faktor-faktor efektivitas pengelolaan
keuangan daerah yang menunjukkan kriteria baik
dalam hasil penelitian ini, namun perlu ada
peningkatan yang harus diperhatikan terutama dalam
hal peningkatan mempublikasikan laporan keuangan
kepada masyarakat melalui media masa.
2. Hasil analisis regresi menunjukan semakin
baik Pengawasan melekat akan diikuti dengan
peningkatan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah
yang lebih tinggi dan semakin baik Pengawasan
Fungsional akan diikuti dengan peningkatan
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih
tinggi. Hasil uji simultan memperlihatkan
Pengawasan melekat dan Pengawasan Fungsional
secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan
keuangan daerah. Dan secara parsial Pengawasan
melekat berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas
pengelolaan keuangan daerah dan Pengawasan
Fungsional
berpengaruh
signifikan
terhadap
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
SARAN
Berdasarkan
kesimpulan
yang telah
dikemukakan bahwa dimana pengawasan melekat
dan pengawasan fungsional telah terbukti berperan

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh,
maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
1. Hasil penilaian responden skor yang dicapai
dari variabel Pengawasan melekat berdasarkan
perhitungan di atas dapat diketahui sebesar 611. Nilai
yang mengandung pengertian bahwa variabel
Pengawasan melekat masuk dalam penilaian dengan
kategori sangat baik dari pimpinan dinas . Melihat
dari kesimpulan tersebut diatas maka untuk
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dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan
daerah, maka peneliti memberikan saran sebagai
bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukkan
yang kepada Organisasi Perangkat Daerah Kota
Tasikmalaya sebagai berikut :
1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota
Tasikmalaya untuk penyempurnaan faktorfaktor
pengawasan
melekat
yang
menunjukkan kriteria sangat baik ,namun
perlu ada peningkatan yang harus
diperhatikan
terutama
dalam
hal
peningkatan memahami setiap penundaan
pekerjaan yg dilakukan bawahan akan
menimbulkan ketidakefektifan dan ketidak
efisienan terhadap program yang telah
disusun,
dengan
berkurangnya
ketidaksesuaian wewenang pemerintah akan
mengurangi setiap tuntutan masyarakat dan
memenuhi setiap hak-hak pegawai sesuai
dengan hak yang diterimanya guna tercipta
peningkatan kerja.
2. Kepada pihak
yang terkait untuk
penyempurnaan faktor-faktor pelaksanaan
pengawasan fungsional yang menunjukkan
kriteria cukup baik namun
perlu ada
peningkatan yang harus diperhatikan
terutama dalam hal peningkatan pada setiap
pelaksanaan pemeriksaan dalam melakukan
pengujian terbatas dengan mengacu pada
sistem pengujian manajemen.
3. Untuk efektivitas pengelolaan keuangan
daerah agar dapat berjalan dengan baik
untuk
penyempurnaan
faktor-faktor
efektivitas pengelolaan keuangan daerah
yang menunjukkan kriteria sangat baik
namun perlu ada peningkatan yang harus
diperhatikan
terutama
dalam
hal
mempublikasikan laporan keuangan kepada
masyarakat melalui media masa.
4. Kepada pihak yang terkait pelaksanaan
pengawasan
melekat
dilaksanakan
bersamaan
dan
diimbangi
dengan
pelaksanaan pengawasan fungsional yang
lebih baik agar peningkatan pada efektivitas
pengelolaan keuangan daerah dimasa yang
akan datang bisa lebih baik lagi. Disamping
itu selain pengawasan melekat dan
pengawasan fungsional . harus diperhatikan
terutama dalam hal pengelolaan keuangan
daerah agar bisa berjalan efektif dan efisien.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya :
Bagi penelitian selanjutnya, tentang tema
sejenis dapat melakukan pengamatan pada
sampel yang lebih banyak dan menambah
variabel lain misalnya seperti sistem
akuntansi serta sistem anggaran.
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