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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM ORGANIZATION OF
REGIONAL ON PERFORMANCE ORGANIZATION OF REGIONAL
(Census at The Regional Offices of The Tasikmalaya City)

The research aim to know (1) the internal control system at The Regional Offices of The
Tasikmalaya City (2) performance at The Regional Offices of The Tasikmalaya City (3) the
influence of the internal control system on performance at The Regional Offices of The
Tasikmalaya City. The research method uses analysis descriptive method with cencus approach
as a method of this research and then analysis method which in used namely correlation
coefisien analysis and determination coefisien analysis with software spss 16.0 for windows to
process the quetionary of the data. Result of the research shows that : (1) the internal control
system at The Regional Offices of The Tasikmalaya City was good; (2) performance at The
Regional Offices of The Tasikmalaya City was good; (3) The internal control system has a
influence on performance.
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ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH TERHADAP KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(Sensus pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sistem pengendalian intern pada Dinas
Daerah Kota Tasikmalaya (2) kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya (3) pengaruh sistem
pengendalian intern terhadap kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus.
Metode analisis yang digunakan yaitu analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien
determinasi dengan bantuan software spss 16.0 for windows untuk mengolah data kuesioner.
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) sistem pengendalian intern pada Dinas Daerah Kota
Tasikmalaya baik; (2) kinerja pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya baik; (3) sistem
pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja.

Kata Kunci : kinerja, sistem pengendalian intern

PENDAHULUAN
Dalam rangka memahami penerapan
sistem

pengendalian

pasal

2

ayat

(1)

Peraturan

pihak

Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang

kementrian/instansi pemerintah dan pihak-

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

pihak

dengan

dinyatakan: untuk mencapai pengelolaan

penyelenggaraan sistem pengendalian intern

keuangan negara yang efisien, efektif,

pemerintah yang efektif, perlu memahami

transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan

adanya potensi pemahaman yang berbeda

lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

dalam

wajib

yang

intern,

amanah

berkepentingan

memahami

konsep

pengendalian

intern antara manajemen, staf, internal

melakukan

pengendalian

atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

auditor dan eksternal auditor. Hal tersebut

Mendasarkan atas kerangka konseptual

perlu diperhatikan karena sesuai dengan

yang menjadi landasan Peraturan Pemerintah

Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Dalam pasal 59 ayat (1) dan (2) UU

Pengendalian Intern Pemerintah, perspektif

Nomor

pengendalian intern lebih diarahkan pada

Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa

aspek

“Dalam

akuntabilitas

dan

transparansi

1

Tahun

rangka

2004

tentang

meningkatkan

kinerja,

pengelolaan keuangan negara. Sehingga

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan

dalam

keuangan negara, presiden selaku kepala

memahami

penerapan

sistem

pengendalian intern di kementrian/instansi

pemerintahan

mengatur

pemerintah

menyelenggarakan

sistem

asumsi

dasarnya

adalah

dan

pengendalian

pengendalian pengelolaan keuangan bukan

intern tersebut ditetapkan dengan peraturan

pengendalian untuk mendapatkan jaminan

pemerintah”.

kualitas produk/jasa.

pengendalian intern kegiatan pengelolaan di

Dengan

demikian,

sistem

Undang-undang di bidang keuangan

lingkungan pemerintah secara menyeluruh

negara membawa implikasi perlunya sistem

menjadi tanggung jawab presiden yang

pengelolaan keuangan negara yang lebih

kemudian didelegasikan ke bawah secara

akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat

hierarki organisatoris kepada pejabat-pejabat

dicapai

lainnya sesuai dengan tanggung jawabnya

jika

seluruh

tingkat

pimpinan

menyelenggarakan kegiatan pengendaliaan

masing-masing.

atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-

nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

masing.

maka

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

suatu

pasal 33 ayat (1) dikatakan bahwa “untuk

perencanaan,

meningkatkan keandalan laporan keuangan

pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan

dan kinerja sebagaimana diatur dalam

pertanggungjawaban

peraturan pemerintah ini, setiap entitas

Dengan

penyelenggaraan
pemerintah,

demikian

kegiatan

mulai

dari

harus

pada

dilaksanakan

Selanjutnya

secara tertib, terkendali, serta efisien dan

pelaporan

efektif

menyelenggarakan

sehingga

untuk

mewujudkan

dan

dalam

akuntansi
sistem

PP

wajib

pengendalian

diperlukan suatu sistem yang dapat memberi

intern sesuai dengan ketentuan perarturan

keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan

perundang-undangan terkait”.

kegiatan pada suatu instansi pemerintah
dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan amanat aturan perundangundangan

tersebut

telah

dikembangkan

sistem pengendalian intern yang berfungsi

sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok

representasi dari permasalahan dalam tubuh

ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan

instansi pemerintah yang berada di Kota

sistem pengendalian intern yaitu Peraturan

Tasikmalaya.

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Dalam menjalankan fungsi pemerintahan

TINJAUAN PUSTAKA

untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan

Setiap

kegiatan

dalam

organisasi

pelayanan pada masyarakat di era reformasi,

bekerja dalam dua sistem. Sistem pertama

pemerintah dihadapkan pada tantangan yang

adalah sistem operasi yang didesain untuk

sangat berat dan kompleks dalam berbagai

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan

tugas dan pekerjaan yang dihadapinya.

yang kedua adalah sistem pengendalian yang

Kehadiran organisasi birokrasi pemerintahan

melapisi

yang efektif dan aparatur yang professional

Pengendalian dapat berbentuk prosedur,

memeliliki dedikasi dan integritas tinggi

peraturan dan instruksi yang didesain untuk

merupakan

memastikan bahwa tujuan sistem operasi

keharusan

untuk

menjawab

tantangan.

bekerjanya

sistem

operasi.

akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil

Sedangkan alat bagi manajemen untuk

Pemeriksaan Semester I tahun 2012(IHPS I

mengendalikan operasi adalah organisasi,

BPK) untuk pemerintah kota di Tasikmalaya

kebijakan, prosedur, personalia, akuntansi,

telah terjadi delapan (8) kasus kelemahan

penganggaran, pelaporan, dan pemerikasaan

sistem pengendalian intern, diantaranya

intern yang oleh auditor digunakan sebagai

terdapat tiga (3) kasus kelemahan sistem

alat untuk menilai kecukupan dan efektivitas

pengendalian akuntansi dan pelaporan. Dan

pengendalian (Hiro 2007:14).

lima

(5)

pengendalian

kasus

kelemahan

pelaksanaan

sistem
anggaran

pendapatan dan belanja.
Hal-hal yang telah disebutkan di atas

Pengertian

pengendalian

intern

menurut The Committee of Sponsoring
Organization (COSO) yang dikutip oleh
Bodnar

dan

Hopwood

(2001)

dalam

bukan saja merupakan fenomena nasional

Gondodiyoto (2008:143) adalah sebagai

yang sebagaimana umumnya terjadi di

berikut: “Internal control is process by

daerah-daerah seluruh indonesia, namun hal

entity`s board of director, management and

itu sangat lebih tepat apabila merupakan

other

personal

designed

to

provide

reasonable

assurance

regarding

achievement of objectives in the following
categories:

a.

Realibility

of

dicapai. Kelima komponen pengendalian
intern tersebut adalah:

financial

1) Lingkungan Pengendalian (Control

reporting, b. Effectiveness and efficiency of
operation,

and

c.

Compliance

Environment)

with

2) Penilaian

applicable laws and regulations”.

Risiko

Manajemen

(Management Risk Assessment)

Pengendalian intern adalah proses

3) Sistem Komunikasi dan Informasi

yang dapat dipengaruhi manajemen dimana

(Information and Communication

pegawai dalam menyediakan secara layak

System)

sesuatu kepastian mengenai prestasi yang

4) Aktivitas

diperoleh

secara

penerapannya
keuangan

tentang
yang

objektif

dalam

bagian

laporan

dapat

Pengendalian

(Control

Activities)
5) Pemantauan (Monitoring)

dipercaya,

Menurut Mardiasmo (2002) Kinerja berasal

diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam

dari kata performance yang artinya manner

kegiatan

of

operasional

organisasi

dan

functioning,

artinya

sejauh

diterapkannya peraturan dan hukum yang

mana/bagaimana suatu organisasi ataupun

berlaku agar ditaati oleh semua pihak.

individu berfungsi sesuai dengan posisi

Definisi tersebut menunjukan bahwa tujuan

dan/atau tugasnya. Dalam kaitannya dengan

pengendalian intern adalah: 1. Terciptanya

lingkup kerja Pemerintah Daerah, kinerja

keandalan

Pemerintah Daerah berarti bagaimana atau

laporan

Meningkatkan

keuangan;

efisiensi

dan

2.

efektifitas

sejauh

mana

Pemerintah

Daerah

operasi organisasi; 3. Mendorong dipatuhi

menyelenggarakan urusan-urusan tersebut.

undang-undang

Kriteria penilaian yang dapat dijadikan

dan

peraturan-peraturan

yang berlaku.

acuan untuk mengukur kinerja organisasi

COSO juga memperkenalkan 5 (lima)

publik

Menurut

dkk.(1990),

dalam

Tangkilisan

komponen kebijakan dan prosedur yang

Dwiyanto

dirancang dan diimplementasikan untuk

(2005:170-171), yakni : (a) Responsivitas

memberikan

jaminan

tujuan

(Responsiveness), mengacu pada keselarasan

pengendalian

manajemen

dapat

antara program dan kegiatan pelayanan yang

bahwa
akan

(1995)

Levine

diberikan oleh organisasi publik dengan

kebutuhan

dan

keinginan

masyarakat.

dengan cara mengajukan pertanyaan kepada

Semakin banyak kebutuhan dan keinginan

orang-orang atau subjek dan merekam

masyarakat

jawaban tersebut untuk kemudian dianalisis

yang

diprogramkan

dan

dijalankan oleh organisasi publik, maka

secara kritis.

kinerja organisasi tersebut akan dinilai

Dalam

semakin

baik.

(b)

Responsibilitas

penelitian

ini

penulis

menggunakan dua variabel. Satu variabel

(Responsibility), menjelaskan sejauh mana

independen

pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu

Intern dan satu variabel dependen yaitu

dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Jenis

administrasi

serta

data yang digunakan dalam penelitian

kebijaksanaan organisasi. Semakin kegiatan

meliputi dua jenis data: Data Primer, yaitu

organisasi publik itu dilaksanakan sesuai

data yang diperoleh secara langsung dari

dengan

serta

subjek penelitian, dalam hal ini Dinas di

kebijaksanaan organisasi maka kinerja akan

wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya dan

dilihat semakin baik. (c) Akuntabilitas

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh

(Accountability), mengacu pada seberapa

dari pihak ketiga (selain Dinas di wilayah

besar pejabat politik dan kegiatan organisasi

pemerintah Kota Tasikmalaya), dengan kata

publik tunduk pada pejabat politik yang

lain data sekunder adalah interpretasi dari

dipilih oleh rakyat.

data primer yang sumbernya antara lain

dan

prinsip,

peraturan

peraturan

yaitu

Sistem

Pengendalian

buku teks, jurnal, buku pegangan, majalah,
artikel surat kabar serta sumber sumber lain

METODE PENELITIAN
Metode

yang

digunakan

dalam

yang relevan dengan penelitian ini.

penelitian ini adalah metode deskriptif
analitis dengan pendekatan sensus. Metode
deskriptif

adalah

mengumpulkan

data,

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari

hasil

penelitian

menyatakan

menganalisis secara kritis atas data-data

bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan

tersebut dan menyimpulkannya berdasarkan

terhadap tanggapan responden mengenai

fakta-fakta

penelitian

sistem pengendalian intern pada Dinas Kota

berlangsung atau pada masa sekarang.

Tasikmalaya adalah sebesar 686 hal ini

(Sugiama 2008:37). Sensus yaitu penelitian

termasuk kepada kategori baik. Yang berarti

pada

masa

responden

yaitu

Organisasi

dilakukan

untuk

Daerah Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh

besarnya

pengaruh

pimpinan dan personil dalam organisasi

pengendalian intern terhadap kinerja.

yang

Berdasarkan hasil output SPSS 16.0

dirancang

untuk

Perangkat

mendapatkan

mengetahui
sistem

keyakinan yang memadai untuk mencapai

diperoleh hasil sebagai berikut:

tujuan organisasi.

Koefisien Determinasi

Sedangkan mengenai

kinerja pada Dinas Kota Tasikmalaya adalah

Kd = r2 x 100%

398 hal ini termasuk kepada kategori baik

Kd = (0.934)2 x 100%

yang berarti bahwa kinerja Organisasi

Kd = 0.872

Perangkat

Koefisien Non Determinasi

Daerah

Kota

Tasikmalaya

87.2%

mempunyai kualitas yang baik sesuai dengan

Knd = (1 – r2) x 100%

indikatornya,

Knd = (1 – 0,872) x 100%

yaitu

responsivitas,

responsibilitas dan akuntabilitas.

Knd = 0,128

1. Analisis Koefisien Korelasi

12.8%

Perhitungan koefisien determinasi

Hasil perhitungan program statistik

dan

SPSS 16.0, diperoleh korelasi antara

menghasilkan nilai sebesar Kd =

variabel sistem pengendalian intern

87.2%

dengan kinerja bernilai 0.934 dengan

(Terlampir).

tingkat

87.2%

signifikansi

0.000

koefisien

dan

non

Knd
Ini

kinerja

determinasi

=

12.8

berarti

%

sebesar

dipengaruhi

oleh

(Terlampir). Angka 0.934 berarti

sistem pengendalian intern. Dengan

berkorelasi sangat kuat antara kedua

nilai sebesar 87.2% berarti sisanya

variabel tersebut. Berdasarkan hasil

sebesar 12.8% dipengaruhi faktor

perhitungan korelasi ini, maka dapat

lain yang tidak diteliti.

diartikan

bahwa

variabel

sistem

pengendalian intern dengan kinerja

SIMPULAN DAN SARAN

mempunyai hubungan yang sangat

Simpulan

kuat

Sistem

2. Analisis Koefisien Determinasi

pengendalian

intern

yang

dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah

Perhitungan koefisien determinasi

Kota

dan

dilaksanakan dengan baik. Data yang diolah

koefisien

non

determinasi

Tasikmalaya

pada

umumnya

menunjukan bahwa sistem pengendalian

Saran

intern termasuk pada katergori baik. Ini

1. Bagi

Dinas

dan

Pemerintah

Kota

membuktikan Organisasi Perangkat Daerah

Tasikmalaya

kota Tasikmalaya telah menerapkan unsur-

a. Sumber daya manusia di Organisasi

unsur

yang

terkandung

pengendalian

intern

peraturan-peraturan

dalam
sesuai

yang

sistem
dengan

berlaku

dan

Perangkat Daerah yang merupakan
responden

dalam

diharapkan

penelitian

dapat

ini

meningkatkan

berpedoman pada Peraturan Pemerintah

pemahaman dan penguasaan tentang

Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem

sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

pelaksanaannya

pengendalian

intern

dapat

agar

terwujud

Sistem pengendalian intern pemerintah

sesuai dengan yang diatur dalam

memiliki pengaruh yang dilandasi oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60

hubungan

Tahun

yang

Organisasi

kuat

terhadap

kinerja

Perangkat

Daerah

Kota

2008

pengendalian

tentang
intern

sistem

pemerintah

Tasikmalaya. sistem pengendalian yang baik

sehingga peningkatan kinerja yang

akan meningkatkan kinerja yang semakin

responsivitas,

baik.

akuntabilitas dapat tercapai. Untuk
Sistem pengendalian intern yang telah

responsibilitas

dan

itu perlu dilakukan pelatihan dan

dicapai di Organisasi Perangkat Daerah Kota

pembinaan

yang

rutin

Tasikmalaya dengan menggunakan indikator

terwujudnya

sistem

pengendalian

diantaranya

pengendalian,

intern yang optimal di masing-

penilaian resiko, aktivitas pengendalian,

masing Organisasi Perangkat Daerah.

lingkungan

informasi & komunikasi dan monitoring
menunjukkan kondisi yang baik.
Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

b. Berbagai
eksternal

temuan

BPK

pemerintah)

kelemahan

sistem

Kota Tasikmalaya yang telah dicapai dengan

intern,

hendaknya

menggunakan

indikator

responsivitas,

ditindaklanjuti

responsibilitas

dan

akuntabilitas

menunjukkan kondisi yang baik.

oleh

demi

(auditor
mengenai

pengendalian
dapat
Pemerintah

Daerah untuk memperbaiki kinerja
Organisasi Perangkat Daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Penelitian
ruang

dapat

Hasri, Muhammad. 2011. Analisa Kritis

dilakukan

pada

Sistem

yang

lebih

http://inspektoratsulsel.org/

lingkup

menyeluruh, dan mendalam, karena

Pengendalian

Intern.

[21/12/2011]

penelitian ini hanya dilakukan pada

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun

Organisasi Perangkat Daerah Kota

2012 (IHPS I 2012). www.bpk.go.id

Tasikmalaya.

[21/10/2012]

b. Penelitian

selanjutnya

dapat

memasukkan faktor-faktor lainnya
yang

mempengaruhi

kinerja

organisasi perangkat daerah.
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