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Abstrak 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektifitas fungsi audit internal terhadap 

penerapan good government governance pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 

pemerintah daerah provinsi lampung. 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan metode skala likert . Populasi 

dalam penelitian ini adalah 5 SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah provinsi 

lampung. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode survei.. Jenis data yang digunakan 

adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis 

yang digunakan adalah analisis SEM berbasis PLS (partial least square)   

Dari hasil penelitian menggunakan software SmartPLS diperoleh nilai Beta Koefisien sebesar  

0,812089, berarah positif dengan αlpa 5%. Artinya variabel EFAI memberikan kontribusi positif 

dan signifikan terhadap variabel GGG. dimana nilai t hitung > nilai t tabel (n-k-1) pada 

signifikansi αlpa 5%  (20,774762> 1.96). Artinya hipotesis diterima. atau dengan kata lain 

semakin baik  Fungsi Audit Internal maka Good Government Governance oleh Pemerintah 

daerah juga semakin baik, sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan 

bahwa Efektifitas Fungsi Audit Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Good 

Government Governance. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian hipotesis, dimana nilai t 

hitung > nilai t tabel pada signifikansi alpa 5%. Dalam penelitian ini disarankan: (1) pemerintah 

menetapkan indikator kinerja agar kinerja pemerintah lebih mudah untuk diukur oleh auditor 

dan penerapan Good Government Governance dapat tercapai, dan (2) penelitian selanjutnya 

dapat menambahakan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap penerapan Good  

Government Governance.    

 

Kata kunci: Efektifitas Fungsi Audit Internal, Good  Government Governance 
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GOVERNMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE 

PROVINCIAL GOVERNMENT IN LAMPUNG 
 

 

RENY ASTUTI 

 

Abstract 

 

 

This study aimed to examine the effect of the effectiveness of the internal audit function to the 

implementation of good governance in government work units (SKPD) in the provincial 

government of Lampung. This research is classified as qualitative study using the Likert scale 

method. The population in this study was 5 SKPD in the neighborhood of Lampung provincial 

government. Sampling was conducted by survey method .. The data used is the data subject, and 

the sources of data used are primary data. 

Data collection method used is by using a questionnaire. The analysis is the analysis of SEM-

based PLS (partial least square). 

From the research results obtained using software SmartPLS Beta coefficient value of 0.812089, 

with a positive directional αlpa 5%. This means EFAI variables contributing positively and 

significantly to the variable GGG. where t count> t table (n-k-1) at the 5% significance αlpa 

(20.774762> 1.96). This means that the hypothesis was accepted. or in other words, the better 

the Internal Audit function, the Good Government Governance by local government is also 

getting better, so the results of this study accepts the hypothesis that the effectiveness of the 

Internal Audit Function significant positive effect on Good Government Governance. This can 

be seen in the results of hypothesis testing, where the value t count> t table at alpha 5% 

significance. 

In this study suggested: (1) the government set performance indicators for the performance of 

the government easier to measure by Government auditors and application of good governance 

can be achieved, and (2) further research can be adding other variables that affect the 

application of the Good Government Governance. 

 

Keywords: Effectiveness of Internal Audit Function, Good Government Governance 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dan transparansi dimaksudkan untuk memastikan bahwa

pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan

dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi

sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik

dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah.

Pemerintah mulai melakukan perubahan untuk perbaikan pengelolaan keuangan

negara yang berawal dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang

terjadi pada masa orde baru yang berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya.

Kesempatan untuk melakukan korupsi pada masa tersebut telah menggerogoti

keuangan negara dan menyebabkan runtuhnya perekonomian negara. Dalam

penelitian Badjuri dan Trihapsari (2004) mengatakan bahwa Akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan

tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Pengelolaan

keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang

berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan

memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan

penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum
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terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Peneliaan diatas sejalan

dengan pendapat Basuki dan Krisna (2006) yang menyatakan bahwa kualitas audit

merupakan suatu issue yang komplek, karena begitu banyak faktor yang dapat

mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut pandang masing-masing

pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit pengukurannya, sehingga

menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku 2 individual yang melakukan audit.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber

daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode yaitu dalam

bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan

pemerintah daerah diwajibkan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Tujuan diterapkannya hal tersebut

adalah agar lebih accountable dan peningkatan kualitas informasi laporan

keuangan, dikarenakan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap

terwujudnya good government governance di Indonesia semakin meningkat dan

tuntutan ini dianggap wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa

terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya

pengelolaan (bad governance) buruknya birokrasi dapat dilihat dari permasalahan

yang ditemui pada masyarakat misalnya dari segi pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum

menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Sunarsip, 2001).

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung

terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan,

pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan

oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah (DPRD) yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk

menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Salah satu unit yang melakukan

audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah selaku

auditor internal pemerintah daerah.

Menurut Boynton yang dikutip dari  Rohman (2007), fungsi auditor internal

adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal

diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan

efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor

internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses

terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Oleh karena itu kita perlu fungsi audit internal yang efektif dalam rangka

menciptakan pelaporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Hal

ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, bahwa fungsi audit internal dapat

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Schneider &Wilner, 1990; Goodwin

and Seow, 2002; Prawitt et al., 2008; Gramling et al., 2011). Didukung dari

penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa efektivitas fungsi audit internal

adalah kemampuan audit internal dalam merencanakan, melaksanakan dan

mengkomunikasikan hasil temuan yang berguna sebagai masukan bagi

pemerintah daerah (Xiangdong, 1997; Spraakman, 1997; Dittenhofer, 2001;

Mihret and Yismaw, 2007). Faktanya, seperti diungkapkan oleh Menteri Dalam
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Negeri Gamawan Fauzi (2011), bahwa fungsi auditor internal Pemda belum

memuaskan, sebagian besar auditor internal sekarang, lebih fokus ke pemeriksaan,

padahal seharusnya juga berfokus pada bagaimana mengevaluasi dan

menyarankan sistem pengendalian intern. Keberadaan audit internal untuk

menjalankan fungsi pemeriksaan seperti yang dijelaskan Mardiasmo (2005) dapat

mendorong terciptanya pelaksanaan tata kelola yang baik. Auditor internal

merupakan kunci keberhasilan kerja audit internal yang efektif. Hal ini terbukti

dari masih banyaknya laporan keuangan pemerintah  baik di tingkat kementerian

maupun di tingkat daerah yang masih mendapatkan opini disclaimer dari BPK.

Menurut hemat penulis, hal ini merupakan masalah serius yang harus segera dicari

alternatif jalan keluarnya sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian pada

pihak-pihak tertentu yang terkait dengan permasalahan ini.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun

pengendalian. Pengendalian internal dapat membantu pemerintah untuk

meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Penulis

mengakui secara jujur bahwa selama ini tugas-tugas yang dilaksanakan oleh audit

internal pemerintah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga

banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultansi dalam rangka peningkatan

kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal

yang dikehendaki pada saat ini. Hanya saja, masih kurang dianggap penting peran

dan arti audit internal pemerintah dalam membantu terwujudnya good government

governace pada sektor publik. Untuk merespon wacana yang berkembang di
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masyarakat tersebut, maka saatnya bagi pemerintah pusat dan daerah untuk

secara jelas memformulasikan ruang lingkup pekerjaan, peranan, dan kewenangan

audit internal pemerintah. Perancangan pengendalian internal di setiap lingkungan

instansi pemerintah diharapkan nantinya mampu memberikan keyakinan yang

memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, kehandalan

pertanggung- jawaban, dan kepatuhan terhadap hukum sehingga tata kelola

pemerintahan yang baik dapat terwujud. Berdasarkan fenomena yang telah

dipaparkan, mendorong peneliti untuk dapat melakukan penelitian yang bertujuan

mengetahui pengaruh efektivitas fungsi audit internal dilingkungan pemerintah

daerah, mengingat bahwa pentingnya pengaruh efektivitas fungsi audit internal

dalam penerapan good government governance pada pemerintah daerah.

1.2  Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah:

Seberapa besar pengaruhnya peran audit internal didalam penerapan good

government governance.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh bukti empiris mengenai

pengaruh peran audit internal terhadap pelaksanaan good government

governance pada pemerintah daerah provinsi Lampung.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenaan

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kontrak antara pihak

yang memberi wewenang yaitu pemilik (principal) dengan pihak yang menerima

wewenang (agent) yaitu manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa

hubungan keagenan adalah :

“a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage
another person (the agent) to perform some service on their behalf which
involves delegating some decision making authority to the agent.”

Definisi di atas menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau

lebih individu (principal) mempekerjakan individu lain (agent) untuk memberikan

suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat

suatu keputusan atas nama principal. Hal tersebut yang menjadi dasar bahwa

pihak manajemen harus melakukan pelaporan dan pengungkapan mengenai

perusahaan kepada pemilik sebagai perwujudan akuntabilitas manajemen terhadap

pemilik (Hikmah, Chairina dan Rahmayanti, 2011).

Tujuan dari teori agensi adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan

individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana

keputusan harus diambil (The belief revision role). Kedua, untuk mengevaluasi
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hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil

antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (The performance

evaluation role).

2.2. Efektivitas Fungsi Audit Internal

Definisi audit internal menurut Moeller (2005) adalah sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent appraisal function established within
an organization to examine and evaluate its activities as a service to the
organization.”

Sedangkan pengertian audit internal menurut Mulyadi (2008:29) adalah

sebagai berikut :

“ Audit Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan
(perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen
puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadap
kekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan
organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian
berbagai organisasi.”

Pengertian Audit Internal menurut Agoes (2004) adalah sebagai berikut :

“ Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian
perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan,
maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang yang telah
ditentukan oleh ketaatan peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari
ikatan profesi yang berlaku”

Menurut Tugiman (2006) adalah:

“ Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi
penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan
mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan)).”
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Fungsi internal audit adalah sebuah aktivitas penilaian yang dibangun,

berfungsi menyediakan pelayanan bagi suatu entitas yang meliputi: menguji,

mengevaluasi, dan memonitor  kecukupan dan keefektifan pengendalian internal.

Cohen dan Sayag (2010) menyatakan bahwa fungsi audit internal akan efektif

apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan audit internal adalah

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi (Eden dan Moriah, 1996).

Lebih lanjut lagi dalam pengertian audit internal menurut IIA yang dikutip oleh

Sawyer (2005) menyatakan bahwa audit internal adalah sebagai berikut:

“Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif
yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi
penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebut
membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan
yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas
proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi”

Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat dalam

organisasi, yang dilakukan dengan memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan

lain¸untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung

jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan

komentar–komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Menurut Sawyer

(2005) fungsi audit internal bagi manajemen sebagai berikut: 1. Mengawasi

kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen puncak. 2.

Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko. 3. Memvalidasi laporan ke

manajemen senior. 4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis. 5.

Membantu proses pengambilan keputusan. 6. Menganalisis masa depan, bukan

hanya untuk masa lalu. 7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan



9

Menurut Moeller (2005), berdasarkan Performance Standard of Internal

Auditor oleh Institute of Internal Auditors (IIA) bahwa audit internal harus

mengelola aktifvitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa

aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi/pemangku

kepentingan yang sedang di audit, sehingga fungsi audit internal yang efektif

memiliki 6 dimensi sebagai berikut:

1. Planning (Perencanaan),
2. Communication and Approval (Komunikasi dan persetujuan),
3. Resource Management (Pengelolaan sumber daya),
4. Policies and Procedures (Kebijakan dan prosedur),
5. Coordination (Koordinasi),
6. Reporting to the Board and Senior Management (Pelaporan kepada
dewan dan manajemen senior).

2.3. Good Government Governance

Dalam Mardiasmo (2002) Governance dapat diartikan sebagai cara

mengelola urusan-urusan publik. United National Development Program (UNDP)

memberikan pengertian good governance sebagai berikut : “the exercise of

political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at

all levels”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan

lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan

kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan

menjebatani perbedan-perbedaan diantara mereka. Sementara itu World Bank

mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan

pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin
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anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas

usaha (Mardiasmo, 2002). Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP,

orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance.

Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik.

Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab

yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah

alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political

framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002

pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam penerapan good corporate governance di

BUMN terdapat lima prinsip utama. Kelima prinsip tersebut adalah: (1)

Transparency (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi

materiil dan relevan mengenai perusahaan (2) Accountability (akuntabilitas) yaitu

kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (3) Responsibility

(pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan

perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan

yang berlaku (4) Fairness (kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara di

dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta

peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja
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manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan

lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (5)

Independency (Kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Good Governance menghendaki

pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik,

seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan dsn

kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan

pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip good governance

dalam penyelenggaran negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah (Cadbury, 1992

dalan Zeyn, 2011). Menurut Organization for Economic Corporation and

Development (OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance,

1998) menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar Good Governance,

diantaranya adalah:

1. Kewajaran (fairness)

Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan Stakeholder lainnya dari

rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan

peraturan yang berlaku.
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2. Transparansi (transparency)

Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah daerah

secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate).

3. Dapat dikontrol (accountability)

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan

keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power).

4. Tanggungjawab (responsibility)

Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan

ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan

masyarakat.

Adapun konsekuensi dari pelaksanaan good governance, setidaknya terlihat dari 3

hal berikut : pertama pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator dan

advocator kepentingan public, kedua adanya perlindungan yang nyata terhadap

“ruang dan wacana” public, serta yang ketiga mengakui dan menghormati

kemajemukan politik dalam rangka mendorong partisipasi dan mewujudkan

desentralisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Menurut Pratikno (2009), good governance selain merujuk mekanisme pasar yang

dianggap paling efisien dalam pengelolaan sumberdaya, good governance juga

dirumuskan sebagai pola pemerintahan yang demokratis. Good Governance

sebagai democratic politics ini ditandai oleh beberapa karakter, seperti

transparansi, partisipasi, representasi, akuntabilitas dan penegakkan hak asasi

manusia.
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2.4. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Efektivitas fungsi audit internal terhadap penerapan Good

Government Governance.

Menurut Mardiasmo (2000), Good Governance merupakan suatu pola

kinerja yang baik dalam suatu instansi untuk mencapai tujuan instansi secara

efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan para stakeholder. Pengaruh

Satuan Pengawas audit Internal terhadap pelaksanaan Good Governance sangatlah

besar, karena telah diketahui bahwa peran internal audit adalah untuk menetapkan

tingkat kesesuaian pelaksanaan instansi dengan peraturan yang ada dan juga

prinsip-prinsip dari Good  Governance. Bahkan hal tersebut telah jelas tertuang di

dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI), tepatnya pada Standar Kinerja

dalam sub standar Lingkup Penugasan “Fungsi audit internal melakukan evaluasi

dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko,

pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis,

teratur dan menyeluruh”. Dari standar tersebut jelas terlihat bahwa peranan

pengawas audit Internal salah satunya adalah untuk menciptakan suasana Good

Government Governance di dalam instansi pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan

bahwa dengan diterapkannya audit internal melalui Satuan Pengawas Internal

yang efektif maka akan meningkatkan keefektifan pelaksanaan Good Government

Governance.

Penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Sawyer (2005) yang

menyatakan bahwa, fungsi audit internal adalah melakukan analisis, rekomendasi,

konsultasi, dan informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang dinilai, adalah

untuk direksi dan dewan komisaris, dan dimaksudkan untuk menjaga pelaksanaan
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prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Audit internal berpengaruh secara

signifikan terhadap implementasi GCG dimana semakin  tinggi  peran  audit

internal  maka  akan  semakin  mendukung    kinerja implementasi  GCG

Zarkasyi (2008).   Auditor  internal  berperan  untuk  memastikan terlaksananya

prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

kemandirian dan kewajaran  yang nantinya akan  memberikan kejelasan mengenai

fungsi, hak, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas

perusahaan, proses pengendalian  internal dan  menciptakan  keseimbangan

antara  organ  perusahaan  dan  juga keseimbangan antar stakeholders.

Tugiman (2001), Fungsi audit internal saat ini tidak sekedar dituntut

menemukan permasalahan namun sekaligus menjadi bagian dari solusi dan

memberikan usulan perbaikan. Audit internal terlibat dan berperan aktif

memantau aktivitas unit bisnis dan memberikan peran konsultatif dalam

pelaksanaan proses operasi perusahaan. Dengan demikian, peran audit internal

tidak hanya sebatas sebagai “detector” namun bisa lebih yaitu sebagai pencegah

yang diharapkan mampu mendukung dan mendorong proses terwujudnya good

governance. Hubungan pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan Good

Corporate Governance juga dibuktikan dalam penelitian Gumilang (2009),

Kusmayadi (2009), dan Wardoyo dan Lena (2010). Hasil penelitiannya

membuktikan bahwa fungsi audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap

penerapan Good Corporate Governance. Selaras dengan penelitian sebelumnya

Rahmatika (2014) mengambil kesimpulan dari hasil penelitiannya bahwa

efektivitas fungsi audit internal memiliki dampak yang signifikan terhadap
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penerapan Good Governance Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya

maka diturunkan Hipotesis :

Ha. Efektivitas fungsi audit internal berpengaruh positif signifikan didalam
penerapan Good Government Governance.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka keterkaitan antar

konsep penelitian dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran seperti terlihat

pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran

2.6 Penelitian Terhadulu

Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian

Dien Noviany
Rahmatika
(2014)

The Impact of Internal Audit
Function Effectiveness on Quality
of Financial Reporting and its
Implications on Good
Government (Research on Local
Government Indonesia)

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: (1)
Dari hasil uji Krusskal
Wallis, tidak ada perbedaan
yang signifikan antara
efektivitas audit internal,
pelaporan keuangan
berkualitas dan tata
pemerintahan yang baik di 7
pemerintah daerah (2)
efektivitas fungsi audit
internal memiliki pengaruh
yang signifikan
pada kualitas pelaporan
keuangan. 3) Fungsi audit
internal memiliki dampak
yang signifikan terhadap

Efektivitas Fungsi Audit Internal Good Government Governance
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Good Governance, 4)
Kualitas pelaporan keuangan
memiliki dampak yang
signifikan terhadap
penerapan Good Governance

Trimanto S.
Wardoyo (2014)

Peranan Auditor InternalL dalam
Menunjang Pelaksanaan
Good Corporate Governance
(Studi Kasus Pada PT. Dirgantara
Indonesia)

hasil penelitian, penulis
menarik kesimpulan sebagai
berikut; (1) keberhasilan dari
seorang audit Internal dapat
dilihat dengan a. Kode etik
etik profesi dan standar
profesional audit internal (2)
Pelaksanaan good corporate
governance di PT Dirgantara
Indonesia sudah cukup baik.
Pelaksanaan prinsip
transparansi sudah cukup
baik karena responden
menganggap pihak
manajemen kurang
memberikan informasi
kepada mereka, untuk prinsip
akuntabilitas, kemandirian,
pertanggungjawaban dan
kewajaran sudah baik,
perusahaan mempunyai
pembagian tugas sesuai
dengan fungsi dan tanggung
jawabnya. (3)
Dalam persyaratan jabatan
perusahaan mewajibkan
adanya pendidikan
nonformal berupa sertifikasi
baik QIA/PIA/CIA, tetapi
dari data responden yang
didapat terdapat 50%
responden yang tidak
memiliki sertifikasi seperti
yang disyaratkan oleh
perusahaan.

Rindu Rika
Gamayuni (2014)

The effect of internal auditor
competence and objectivity, and
management support on
effectiveness of internal audit
function and financial reporting
quality implications at local
government

Hasil penelitian  ini
menunjukkan bahwa
kompetensi auditor internal
dan objektivitas auditor
internal berpengaruh
signifikan terhadap
efektivitas fungsi audit
internal. Fungsi audit internal
yang belum efektif
disebabkan karena auditor
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internal yang belum
kompeten dan belum
objektif. Untuk memecahkan
masalah yang terjadi
diperlukan peningkatan
pengetahuan dan keahlian
auditor internal terutama
tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP),
peningkatan objektivitas
auditor internal dengan
menanamkan sikap
independen dan objektif
melalui sosialisasi dan
penegakan Kode Etik dan
Standar Audit APIP.

Zulkarnain
(2010)

Analisis Pengaruh Peranan
Internal Auditor
Sebagai Salah Satu Fungsi
Penerapan Tata Kelola (Good
Corporate Governance) Terhadap
Kinerja Perusahaan Perkebunan
Negara
(Studi Kasus : PT Perkebunan
Nusantara II)

Peneliti menarik Kesimpulan
dari penelitiannya yaitu
peranan internal auditor
sebagai salah satu fungsi
Good Corporate Governance
yang mencakup transparansi,
kemandirian, akuntabilitas
pertanggungjawaban
dan kewajaran secara
simultan sangat berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
perusahaan di PT
Perkebunan Nusantara II.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

survei, dengan kuadrat terkecil parsial (PLS) sebagai metode analisis. Unit

analisis dari penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

3.2 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, variabel eksogen dan variabel endogen adalah:

1 variabel eksogen terdiri dari Efektivitas Fungsi Audit Internal (EFAI).

2 variabel endogen terdiri dari Good Government Governance (GGG).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari instrumen adaptasi dan

instrumen yang dibangun sendiri, item pertanyaannya berdasarkan hasil

eksplorasi. Metode skala yang dipakai yaitu skala 5 likert. Dimulai dari sangat

tidak setuju sampai sangat setuju. Selain itu pada instrumen penelitian, setiap

pertanyaan mengandung indikator sesuai dengan variabel yang digunakan.

Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif

dari kuisioner menjadi suatu ukuran Metode skala yang dipakai yaitu data

kuantitatif adalah Summated Rating Method : Likert Schale (Skala Likert).

Dengan perincian sebagai berikut:



19

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (NS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

VARIABEL DIMENSI INDIKATOR
No.

Pertanyaan
Efektivitas Fungsi
Audit  internal

1.  Perencanaan
1.1Mempertimbangkan resiko

1
(EFAI) 1.2 Pertimbangan pimpinan 2
Moeller (2005) 1.3Mengidentifikasi,

menganalisis, mengevaluasi
dan mendokumentasikan
informasi yang memadai untuk
mencapai tujuan penugasan. 3
1.4 Penyusunan rencana
didasarkan atas prinsip
keserasian, keterpaduan,
menghindari tumpang tindih
dan pemeriksaan berulang-
ulang serta memperhatikan
efisiensi dan efektifitas
penggunaan sumber daya. 4

2. Komunikasi
dan persetujuan

2.1 Komunikasi kepada
pimpinan 5

3. Pengelolaan
sumber daya

3.1  Mengelola dan
memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki secara ekonomis,
efisien dan efektif

6, 7

4. Kebijakan dan
prosedur

4.1 Isi kebijakan dan prosedur 8
4.2 Review kebijakan dan
prosedur terus menerus agar
efektif.

9

5. Koordinasi 5.1  Koordinasi rencana
pengawasan  serta hasil-hasil
pengawasan dengan auditor
internal dan eksternal

10

6.Laporan
kepada pimpinan

6.2  Laporan disampaikan
secara berkala kepada
pimpinan.

11
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VARIABEL DIMENSI INDIKATOR
No.

Pertanyaan
Good
Government
Governance
(GGG)

1. Transparansi
(transparency)

1.1.Informasi disediakan tepat
waktu

1
Organization for
Economic
Corporation and
Development
(OECD)

1.2 Informasi jelas dan mudah
di akses

2
1.3 Pengungkapan informasi
meliputi 3
keadaan keuangan dan
pengelolaan
pemerintah
1.4 Tetap menjaga kerahasiaan 4
organisasi
1.5 Keterbukaan terhadap
kebijakan 5

2. Kewajaran 2.1 Kebebasan berpendapat 6

(fairness)
2.2 Perlakuan yang setara dan
wajar 7
2.3 Adanya kebijakan
kompensasi 8
positif dan negatif

3. Akuntabilitas
3.1 Tugas dan tanggungjawab
ditetap

9(accountability) kan secara jelas
3.2 Kemampuan pegawai sesuai

10dengan bidangnya
3.3 SPI dilakukan secara efektif 11
3.4 Berpegang pada etika dan 12
pedoman perilaku

4.Responsibilitas
(responsibility)

4.1 Patuh terhadap peraturan
dan 13
Undang-undang yang berlaku
4.2 Tanggungjawab sosial 14
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3.3 Populasi dan sampel

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah 5 Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Provinsi Lampung. yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum sebagai Instansi

pemerintah daerah yang bersentuhan dekat dengan pelayanan pada masyarakat.

Dinas Pendapatan Daerah sebagai Instansi yang menggali dan mengelola sumber

pendapatan daerah, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

yang memiliki tugas pokok meneliti dan merencanakan pembangunan daerah.

Menurut Sugiyono (2008). Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan

menjadi dua, yaitu probability sampling dan nonprobability sampling.

Probability sampling meliputi: simple random, proportioned stratified random,

disproportionate stratified random dan cluster /area random. Sedangkan

nonprobobility sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling

aksidental, purposive sampling, sampling jenuh dan snowball sampling. Penelitian

ini menggunakan simple random samping.

3.4. Uji Kualitas Data

a.   Uji Validitas Instrumen

b.   Uji Reliabilitas Instrumen

3.5. Metode Analisis Data

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis

Partial Least Square (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai Fit Model dari

sebuah model penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :
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3.5. 1.  Menilai Outer Model atau Measurement Model

Pengujian model pengukuran digunakan untuk memvalidasi model

penelitian yang dibangun.dua parameter utama yang dibangun adalah pengujian

validitas konstruk (Convergent ValiditydanDiscriminant Validity) dan pengujian

konsistensi internal (Composite Reliability). Convergent validity dari model

pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item

score/componen score yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual

dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur.

Namun menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2006) untuk penelitian tahap awal

dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap

cukup memadai. Discriminant Validity dari model pengukuran dengan refleksif

indikator dinilai berdasarkan Cross Loading pengukuran dengan konstruk. Jika

korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk

lainnya, maka hal tersebut menunjukkan konstruk laten memprediksi ukuran pada

blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk

menilai Discriminant Validity adalah membandingkan nilai Root Of Average

Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk

dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai AVE setiap konstruk lebih besar

daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model,

maka dikatakan memiliki nilai Discriminant Validity yang baik (Fornell dan

Larcker, 1981 dalam Ghozali 2006). Berikut ini rumus untuk menghitung AVE:
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Dimana λi adalah component loading ke indikator ke var (εi ) = 1- λi².

Jika semua indikator di standardized, maka ukuran ini sama dengan

AverageCommunalities dalam blok. Fornell dan Larcker (1981, dalam Ghozali,

2006) menyatakan bahwa pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur

reliabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif

dibanding dengan composite reliability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih

besar dari nilai 0,50.

Composite reliability blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat

dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency yang

dikembangkan oleh Wert, et.al (1979, dalam Ghozali, 2006). dengan

menggunakan output yang dihasilkan PLS maka Composite reliability dapat

dihitung dengan rumus:

dimana λi adalah component loading ke indikator dan var (εi ) = 1- λi².

Dibanding dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengasumsikan tau

equivalence antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama.

Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bound estimate reliability, sedangkan

ρc merupakan closer approximation dengan asumsi estimate parameter adalah

akurat. ρc sebagai ukuran internal consistence hanya dapat digunakan untuk

kostruk reflektif indikator (Ghozali, 2006).
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Secara ringkas untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity,

Discriminant Validit,  Cronbach Alpha dan Composite Reliability dapat dilihat

pada tabel berikut ini.

Unsur
Pengujian

Parameter Pengujian Standar Pengujian

VALIDITAS
KONTRUK

Convergent
Validity

Average Variance
Extracted (AVE)

≥   0.5

Communality ≥   0.5

Discriminant Validity Cross  Loading ≥ Correlations

RELIABILITAS

Cronbachs Alpha ≥   0.6

Composite
Reliability

≥   0.7

3.5.2. Inner  Model Atau Structural Model

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian.

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk

dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan  uji t serta

signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural (Ghozali, 2006). Dalam

menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel

laten dependen. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai

pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen

apakah menpunyai pengaruh yang substantive. Pengaruh besarnya f²  dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut :
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Dimana R² included dan R² excluded adalah R-square dari variabel laten

dependen ketika prediktor variabel laten digunakan atau dikeluarkan di dalam

persamaan struktural. Disamping melihat nilai R-square, model PLS juga

dievaluasi dengan melihat Q-Square predictive relevance untuk model konstruk.

Q-Square predictive relevance mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan

oleh model dan juga estimasi parameternya. nilai Q-Square predictive relevance

lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive

relevance, sedangkan nilai Q-Square predictive relevance kurang dari 0

menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance (Ghozali,

2006).
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Government Governance pada

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Efektivitas Fungsi Audit Internal secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap

penerapan Good Government Governance pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Hal

ini menjelaskan bahwa semakin efektif pelaksanaan fungsi audit internal melalui perencanaan

yang baik, komunikasi dan koordinasi, serta pengelolaan sumber daya yang baik maka

pelaksanaan good goverment governance yang diterapkan pada pemerintah daerah atau

organisasi akan menjadi akuntabel, transparansi sesuai pada perinsip dari good goverment

governance.

5.2 Implikasi

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi semua Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) bahwasanya betapa pentingnya Fungsi Audit Internal yang terencana,

terkoordinasi dan memiliki kebijakan serta prosedur yang baik didalam penerapan

Good Goverment Governance.
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2. Dalam Penerapan Good Goverment Governance di pemerintah daerah atau organisasi

yang menganut pada perinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas serta

responsibilitas membuktikan bahwa fungsi audit internal yang baik menjadikan

penerapan good goverment governance sesuai dengan yang dibutuhkan serta harapan

masyarakat.

5.3 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Instrumen dan daftar pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini mengadopsi item-item

pertanyaan dari penelitian sebelumnya dengan sedikit merubah bentuk pertanyaan

yang disesuaikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah

Provinsi Lampung yang mana dalam penelitian ini masih dirasakan banyak

kelemahan-kelemahannya.

2. Sampel pada penelitian ini hanya dilakukan pada 5 Satuan Perangkat Kerja Daerah

(SKPD) di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dianggap kurang mewakili

penilaian SKPD terhadap tata kelola pemerintah yang baik (Good Government

Governance).

3. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, sementara

yang dianggap mampu dalam menilai pengaruh efektifitas fungsi audit internal

terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) adalah

Inspektorat sebagai lembaga audit internal dalam Permerintah Daerah.
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5.4 Saran

Berdasarkan pada hasil di atas peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut :

a. Dalam penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian dan wilayah penelitian

sehingga menyempurnakan hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

b. Agar dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang lain dan dapat lebih

mengembangkan dimensi serta indikator baru yang dapat menjadikan penelitian

berikutnya menjadi lebih baik dan sempurna.

c. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan dukungan dan perhatian penuh dalam

meningkatkan peran pengawasan internal pemerintah dalam melaksanakan peran serta

fungsi audit internal dalam mereviu Laporan Keuangan.
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