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PERSEPSI PEGAWAI MENGENAI IMPLEMENTASI 

UNSUR-UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

UNTUK MENUNJANG AKUNTABILITAS KEUANGAN  

PADA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

Abstrak 

(Ismani, Andian Ari Istiningrum, Mahendra Adhi Nugroho, Adeng Pustikaningsih) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) persepsi pegawai mengenai implementasi 
Unsur Lingkungan Pengendalian dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan UNY, (2) persepsi 
pegawai mengenai implementasi Unsur Penilaian Risiko dalam menunjang Akuntabilitas 
Keuangan UNY, (3) persepsi pegawai mengenai implementasi Unsur Kegiatan Pengendalian 
dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan UNY, (4) persepsi pegawai mengenai implementasi 
Unsur Informasi dan Komunikasi dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan UNY, dan (5) 
persepsi pegawai mengenai unsur Pemantauan Pengendalian Intern dalam menunjang 
Akuntabilitas Keuangan UNY. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi penelitian yaitu seluruh pegawai 
UNY dengan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah pegawai rektorat UNY yang telah 
berstatus PNS. Keseluruhan sampel sebesar 146 pegawai dimana 113 diantaranya 
mengembalikan angket. Teknik pengambilan data dengan menggunakan teknik survey dengan 
instrument penelitian berupa kuesioner (angket). Angket yang akan digunakan dalam penelitian 
terlebih dahulu diuji coba dan dilakukan pengujian validitas dengan korelasi skor antar item 
pernyataan masing-masing konstruk dengan skor total. Uji validitas memberikan hasil bahwa 
terdapat 5 butir pernyataan yang tidak valid yang kemudian dihapus dari angket. Sedangkan uji 
reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach alfa. Uji reliabilitas memberikan hasil 
bahwa semua variabel yang digunakan memiliki nilai cronbach alfa ≥ 0,7 yang menunjukkan 
bahwa angket tersebut realiabel. Data dianalisis dengan menggunakan analisis tendensi sentral 
dan analisis kecenderungan data. 

Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) pegawai memiliki persepsi 
tinggi terhadap implementasi Unsur Lingkungan Pengendalian dalam menunjang Akuntabilitas 
Keuangan UNY, (2) pegawai memiliki persepsi sangat tinggi terhadap implementasi Unsur 
Penilaian Risiko dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan UNY, (3) pegawai memiliki persepsi 
tinggi terhadap implementasi Unsur Kegiatan Pengendalian dalam menunjang Akuntabilitas 
Keuangan UNY, (4) pegawai memiliki persepsi sangat tinggi terhadap implementasi Unsur 
Informasi dan Komunikasi dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan UNY, dan (5) pegawai 
memiliki persepsi tinggi terhadap implementasi Unsur Pemantauan Pengendalian Intern dalam 
menunjang Akuntabilitas Keuangan UNY. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana korupsi sepertinya telah melekat dan menjadi ciri khas bagi 

lembaga pemerintah di Indonesia. Hampir setiap hari masyarakat Indonesia disuguhkan 

media massa mengenai berita-berita mengenai korupsi yang dilakukan oleh oknum 

pemerintah. Kasus korupsi yang marak dibicarakan pada awal tahun 2000 adalah kasus 

korupsi pada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hasil audit dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa terdapat penyimpangan terhadap 

penyaluran dana BLBI sebesar Rp 138.4 triliun dari total dana sebesar Rp 144.5 triliun 

(Kumpulan Perkara Korupsi, 2002). Setelah itu, rentetan kasus-kasus lain seperti kasus 

mafia pajak, kasus suap kepolisian dan kejaksaan, kasus suap traveler checks, kasus 

korupsi alih fungsi hutan, kasus korupsi pada lingkup pemerintah daerah,dan kasus suap 

pada pembangunan wisma atlet satu per satu bermunculan hingga sekarang ini.  

Instansi pendidikan ternyata tidak luput dari sorotan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dimana KPK mencurigai bahwa banyak terdapat penyalahgunaan dana 

pendidikan dilakukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) baik itu oleh 

sekolah dan perguruan tinggi yang bernaung di bawahnya maupun jajaran Kemendiknas.  

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa institusi pendidikan merupakan 

institusi paling korup di Indonesia. Pendapat ini didasarkan pada hasil penelitian dimana 

kasus korupsi di institusi pendidikan mencapai 111 kasus dengan total penyelewengan 

sebesar Rp 233 miliar (Fernan Rahadi, 2012). Penyalahgunaan dana pendidikan paling 

banyak terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan Biaya 

Operasional Sekolah (BOS). KPK melaporkan bahwa terjadi DAK sebesar Rp 2,2 triliun 

untuk rehabilitasi sekolah-sekolah pada 160 kabupaten/kota secara rutin. Fakta 

menunjukkan bahwa sekolah-sekolah pada 160 kabupaten/kota tersebut ternyata tidak 

rusak dan tidak membutuhkan rehabilitasi (Kumpulan Perkara Korupsi, 2010). Selain itu, 

terdapat pula penyimpangan terhadap pemanfaatan dana dalam pengelolaan DAK untuk 

keperluan pembayaran jasa konsultan dan IMB. Setiap sekolah penerima DAK 

diharuskan membayar biaya kosultan, perencana dan pengawas yang ternyata sekolah-

sekolah tersebut tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan. Penyimpangan DAK ini 

menimbulkan kerugian bagi Negara sebesar Rp 455.4 juta (Kumpulan Perkara Korupsi, 

2010). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERTANYAAN PENELITIAN 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Akuntabilitas Keuangan 

Pengertian akuntabilitas menurut Bachtiar Arif (2006) adalah tanggung jawab 

suatu badan atau orang atas kegiatan yang dilakukannya dan memungkinkan diperiksa 

oleh pihak independen. Lebih lanjut Bachtiar Arif (2006) menerangkan bahwa 

akuntabilitas memuat informasi baik keuangan maupun non keuangan, data kuantitatif 

dan kualitatif atas hasil kegiatan yang dilakukan suatu badan atau orang tersebut. 

Elvira Zeyn (2011) mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

akuntabilitas pemerintahan tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan 

kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan 

sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Salah satu bentuk akuntabilitas 

pemerintah yaitu Akuntabilitas Keuangan dimana akuntabilitas ini mewajibkan instansi 

pemerintah untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan 

instansi kepada pihak luar. Akuntabilitas Keuangan oleh Elvira Zeyn (2011) didefinisikan 

sebagai pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik 

secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta 

korupsi. 

 Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dikutip oleh Nita Garnita (2008) 

mendefinisikan Akuntabilitas Keuangan sebagai pertanggungjawaban mengenai integritas 

keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nita 

Garnita (2008) memberi penjelasan secara lebih mendalam bahwa komponen-komponen 

penting yang terkandung dalam Akuntabilitas Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Integritas Keuangan 

Integritas keuangan mencerminkan adanya kejujuran penyajian informasi dalam 

laporan keuangan yang disampaikan oleh instansi pemerintah. Agar laporan keuangan 

dapat diandalkan, informasi yang terkandung di dalamnya harus menggambarkan 

secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang 

secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak menguji 

hubungan antar variabel. Pemelitian ini hanya akan menjabarkan karaktristik data dari 

sampel yang diambil. Penelitian betujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan cara 

menjabarkan isu yang diangkat dalam pertanyaan penelitian dalam bentuk penjabaran 

secara statistik deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi karyawan 

Univertitas Negeri Yogyakarta (UNY) terhadap implementasi Sistem Pengendalian 

Interen Pemerintah (SPIP). Lingkup unsur SPIP yang dimaksud dalam penelitian ini 

didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2008. Pendekatan penelitian 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti 

akan menangkap fenomena yang diangkat dalam penelitian dan kemudian 

mendiskripsikan hasilnya dalam bentuk angka dan grafik. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan rektorat UNY yang berlamat di 

Karangmalang Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Oktober 2012. 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Sugiyono (2007) mendefinisikan variabel penelitian merupakan gejala fokus yang 

akan diteliti dalam suatu penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan varibel dependen 

atau independen. Fokus penelitian ini adalah unsur-unsur pengendalian intern yang 

tercantum dalam PP No 60 th 2008. Unsur-unsur tersebut meliputi lima unsur pokok yaitu 

Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan 

Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian. Penelitian akan difokuskan pada kelima 

unsur SPIP sebagai varibel penelitian yang akan diteliti. 

Variabel yang diteliti meliputi Persepsi Pegawai terhadap Implementasi Unsur 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan. Definisi operasional 

variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pegawai UNY memiliki persepsi tinggi terhadap implementasi Unsur Lingkungan 

Pengendalian di UNY. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan pengendalian di 

UNY telah berjalan baik dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan UNY. 

2. Pegawai UNY memiliki persepsi sangat tinggi terhadap implementasi Unsur Penilaian 

Risiko di UNY. Hal ini mengindikasikan bahwa penilaian risiko di UNY telah 

berjalan dengan sangat baik dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan UNY. 

3. Pegawai UNY memiliki persepsi tinggi terhadap implementasi Unsur Kegiatan 

Pengendalian di UNY. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengendalian di 

UNY telah berjalan dengan baik dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan UNY. 

4. Pegawai UNY memiliki persepsi sangat tinggi terhadap implementasi Unsur 

Informasi dan Komunikasi di UNY. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi dan 

komunikasi telah berjalan dengan sangat baik dalam menunjang Akuntabilitas 

Keuangan UNY. 

5. Pegawai UNY memiliki persepsi tinggi terhadap implementasi Unsur Pemantauan 

Pengendalian Intern di UNY. Hal ini mengindikasikan bahwa pemantauan 

pengendalian intern telah berjalan dengan baik dalam menunjang Akuntabilitas 

Keuangan UNY. 

  

B. Saran 

Berdasarkan skor angket yang mendapatkan butir terendah pada setiap unsur 

Sistem Pengendalian Intern, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Dari sisi Unsur Lingkungan Pengendalian, pegawai UNY menilai bahwa 

implementasi dari mekanisme saling uji antar instansi pemerintah selama ini 

dilakukan hanya pada saat diperlukan saja. Oleh karena itu, pimpinan UNY perlu 

menginternalisasi kepada seluruh pegawai UNY agar mampu menyelenggarakan 

mekanisme saling uji dengan instansi lain secara rutin. Hal ini menurut panduan dari 

BPKP (2009) bisa dilakukan dengan cara: 

a. Melakukan komunikasi atas kebijakan koordinasi yang telah dibuat oleh pimpinan 

UNY. 
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b. Menginformasikan dan mendorong seluruh pegawai UNY perlunya koordinasi 

dengan instansi lain dimana hal ini bisa dilakukan dengan cara 

mengkomunikasikan bahwa unit tempat pegawai bekerja seringkali memerlukan 

ketergantungan data dan informasi dengan instansi pemerintah lain yang terkait. 

c. Menginformasikan dan mendorong seluruh pegawai UNY tentang perlunya 

mengidentifikasi jenis kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan instansi 

lainnya. 

d. Mendorong jajaran pimpinan pada unit di bawahnya dan seluruh pegawai untuk 

melakukan koordinasi dengan cara membuat jadwal kegiatan dan 

pengorganisasian fasilitas dan bahan koordinasi dengan instansi pemerintah 

lainnya sehubungan dengan koordinasi yang dilakukan. 

e. Membentuk unit kerja yang akan menjadi pelaksana koordinasi dengan pihak 

instansi pemerintah lainnya. 

Selain internalisasi, pimpinan UNY juga perlu membangun infrastruktur terkait 

dengan perwujudan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah lain, yaitu 

dengan cara: 

a. Membuat kebijakan atas hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah 

terkait dimana kebijakan ini biasanya berhubungan dengan pengelolaan anggaran, 

akuntansi dan perbendaharaan, pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian 

intern, dan kinerja. 

b. Menetapkan kebijakan tentang kegiatan apa saja yang perlu dikoordinasikan 

dengan instansi pemerintah terkait. 

2. Dari sisi Unsur Penilaian Risiko, pegawai UNY menilai bahwa pegawai selama ini 

masih menemui kesulitan dalam menentukan probabilitas/frekuensi terjadinya risiko 

dalam setahun masa anggaran. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka pimpinan UNY 

perlu untuk mengadakan pelatihan khusus mengenai bagaimana cara menentukan 

probabilitas terjadinya risiko. Pelatihan ini dilakukan dengan menekankan pada 

penggunaan sumber informasi, seperti dokumen-dokumen terdahulu, pengalaman 

yang relevan dari pegawai senior, praktik-praktik terbaik yang pernah ada di UNY, 

literatur yang relevan, dan pertimbangan para ahli/pakar.  

3. Dari sisi Unsur Kegiatan Pengendalian, pegawai UNY menilai bahwa pengamanan 

sistem informasi belum dilakukan secara optimal dimana hal ini diperlihatkan dari 

belum optimalnya penilaian risiko secara berkala dan komprehensif dengan 

mempertimbangkan dokumentasi yang teratur, sensitivitas dan keandalan data. Oleh 
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karena itu, pengamanan sistem informasi di UNY sebaiknya lebih dioptimalkan lagi 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif 

b. Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan 

serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya. 

c. Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program 

pengamanan. 

d. Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas. 

e. Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan 

program pengamanan. 

f. Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program 

pengamanan jika diperlukan. 

4. Dari sisi Unsur Informasi dan Komunikasi, pegawai UNY menilai bahwa belum 

dilakukannya evaluasi mengenai kelayakan dan keoptimalan sistem tersebut dalam 

mendukung kebutuhan informasi user sehingga terkadang kebutuhan informasi user 

masih ada yang belum bisa ditangani oleh sistem tersebut. Untuk mengatasi hal ini, 

maka penting kiranya bagi pihak terkait untuk melakukan komunikasi rutin dengan 

user apakah sistem informasi yang dikembangkan selama ini sudah layak dan optimal. 

Dari komunikasi ini, pihak terkait tersebut bisa mendapatkan umpan balik yang positif 

untuk mengembangkan sistem informasi UNY sehingga bisa layak dan optimal untuk 

digunakan oleh user. 

5. Dari sisi Unsur Pemantuan Pengendalian Intern, pegawai UNY menilai hasil penilaian 

risiko tidak dipertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan lingkup dan frekuensi 

evaluasi terpisah. . Oleh karena itu, pimpinan UNY seyogyanya perlu m emperhatikan 

agar di kemudian hari menggunakan hasil dari penilaian risiko untuk menentukan 

lingkup dan frekuensi dilaksanakannya evaluasi terpisah di UNY. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Umum 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu universitas 

negeri di Indonesia yang semula bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan 

Yogyakarta (IKIP Yogyakarta). UNY memiliki visi akan menjadi universitas 

pendidikan kelas dunia berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kecendekiaan pada 

tahun 2025. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi yang ditetapkan oleh UNY 

adalah mendidik manusia dan masyarakat Indonesia dengan: 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang 

kependidikan yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan 

manusia unggul yang mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendikian.  

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga, yang 

menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah 

dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global.  

3. Menyelenggarakankegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang 

mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam 

pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.  

UNY telah menciptakan tujuan tingkat instansi yang sejalan dengan 

perumusan visi dan misi di atas. Tujuan tersebut adalah menyelenggarakan kegiatan 

untuk: 

1. Terwujudnya manusia yang betaqwa, mandiri, dan cendekia yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai Pancasila.  

2. Terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan/atau olahraga yang mendukung pembangunan daerah dan 

nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global. 

3. Terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang 

mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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4. Terwujudnya tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam 

pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.  

Struktur organisasi UNY untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Struktur Organisasi UNY 
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2. Analisis Tendensi Sentral 

Analisis tendensi sentral bertujuan untuk mengetahuai kecenderungan data 

penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pola kecenderungan data secara 

umum berdasarkan nilai mean, median, deviasi standar, dan kecenderungan 

berdasarkan nilai skweness dan kurtosis masing-masing variabel. Hasil analisis 

tersbut disajikan pada tabel 5. 

 

Tabel  5. Analisis Tendensi Sentral 

 N Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

LP 113 86.0265 5.75304 33.098 -.367 .227 .295 .451

PR 113 60.8053 4.25705 18.122 -.117 .227 -.051 .451

KP 113 145.1327 14.04235 197.188 -1.222 .227 3.633 .451

IdK 113 39.5487 3.41476 11.661 -.148 .227 .626 .451

PPI 113 52.2655 4.01341 16.107 .131 .227 .135 .451

Valid N 

(listwise) 

113        

 Sumber: data primer diolah 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai mean dari varibel Unsur 

Lingkungan Pengendalian, Unsur Penilaian Risiko, Unsur Kegiatan Pengendalian, 

Unsur Informasi dan Komunikasi, dan Unsur Pemantauan Pengendalian Intern secara 

berurutan mempunyai nilai 86.02, 60.80, 145.13, 39.54, dan 52.26. Semantara itu, 

nilai simpangan baku (standar devisiasi) dari masing-masing nilai sangat kecil di 

bawah 10%. Tabel tersebut juga dengan jelas menunjukan bahwa distribusi data 

mempunyai kecenderungan negatif (kecenderungan ke kiri) dengan nilai skewness 

negatif pada setiap variabel kecuali variabel Unsur Pemantauan Pengendalian yang 

mempunyainilai positif (0.0131). 
 

3. Analisis Deskriptif 

Sebelum melakukan analisis deskriptif lebih lanjut, langkah pertama yang 

dilakukan adalah menghitung kelas interval untuk menentukan panjang kelas masing 

masing variabel. Hasil perhitungan tersebut disajikan pada tabel 6. 
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Tabel 6. Panjang Kelas  

Kelas interval = 8 
Variabel Rentang Panjang Kelas 

Lingkungan Pengendalian 92 12 
Penilaian Risiko 60 8 
Kegiatan Pengendalian 152 19 
Informasi dan Komunikasi 40 5 
Pemantauan Pengendalian Intern 56 7 

 Sumber: data primer diolah 

Dari tabel 6 tersebut nampak jelas bahwa kelas interval untuk analisis 

deskriptif setiap variabel adalah 8 dengan panjang kelas untuk variabel Unsur 

Lingkungan Pengendalian, Unsur Penilaian Risiko, Unsur Kegiatan Pengendalian, 

Unsur Informasi dan Komunikasi, dan Unsur Pemantauan Pengendalian Intern secara 

berurutan adalah 12, 8, 19, 5, dan 7. 

 

a. Unsur Lingkungan Pengendalian 

Distribusi frekuensi lingkungan pengendalian didominasi rentang data ke 

lima (83-86) dengan nilai 27% diikuti dengan rentang data 87-90 dengan nilai 23%. 

Tempat ketiga diduduki oleh rentang data 91-94 dengan nilai 17% . Rentang data 

yang lain hanya dipilih oleh kurang dari 17 responden. Hasil perhitungan tersebut 

disajikan pada tabel 7 dan secara grafis disajikan pada gambar 2.  

 

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Variabel Unsur Lingkungan Pengendalian 

Range Jumlah % 
67 - 70 1 1% 
71 - 74 2 2% 
75 - 78 9 8% 
79 - 82 18 16% 
83 - 86 30 27% 
87 - 90 26 23% 
91 - 94 19 17% 
95 - 98 8 7% 
Total  113 100% 

 Sumber: data primer diolah 
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Gambar 2:  Distribusi Frekuensi Variabel Unsur Lingkungan Pengendalian 

 

Analisis berikutnya pada variabel Unsur Lingkungan Pengendalian adalah 

analisis kecenderungan data. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan 

persepsi responden terhadap unsur Lingkungan Pengendalian yang telah diterapkan. 

Hasil perhitungan penentuan kriteria kecenderungan disajikan pada tabel 8 dan secara 

grafis disajikan pada gambar 3. Dari kedua sajian tersebut nampak jelas bahwa 96% 

responden menganggap bahwa Lingkungan Pengendalian yang telah diterapkan tinggi 

atau sangat tinggi. Sementara itu, tidak satupun responden (0%) menganggap 

penetapan Lingkungan Pengendalian rendah atau sangat rendah. Hal tersebut 

menunjukan bahwa responden merasa Lingkungan Pengendalian yang diterapkan 

sangat baik.  

 

Tabel 8 Distribusi Kecenderungan Variabel Unsur Lingkungan Pengendalian 

Kriteria  Interval Jumlah % 
Sangat tinggi X ≥ Mi + 1,5 Sdi 92 ≥ X 25 22%
Tinggi Mi + 0,5 Sdi ≤  X < Mi + 1,5 Sdi 76.7  ≤  X < 92 83 73%
Moderat Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 61.3 ≤ X < 77 5 4%
Rendah Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi 46 ≤ X < 61 0 0%
Sangat rendah X <  Mi – 1,5 Sdi  X < 46 0 0%

Total 113 100%
Sumber: data primer diolah 
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Gambar 3:  Kecenderungan Variabel Unsur Lingkungan Pengendalian 

 

b. Unsur Penilaian Risiko 

Distribusi variabel unsur Penilaian Risiko didominasi oleh dua rentang 

utama (59-61, dan 62-64) dengan nilai total 55%. Dominasi kedua adalah rentang 

56-58, dan 65-67 dengan nilai yang moderat secara berurutan 15% dan 12%.  Sisa 

rentang hanya dipilih oleh jumlah responden yang cukup kecil, tidak lebih dari 

8%. Hasil penentuan disajikan pada tabel 9 dan secara grafis disajikan pada 

gambar 4  

 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Variabel Unsur Penilaian Risiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah 
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Range  Jumlah % 
50 - 52 4 4%
53 - 55 8 7%
56 - 58 17 15%
59 - 61 39 35%
62 - 64 23 20%
65 - 67 13 12%
68 - 70 9 8%
71 - 73 0 0%
Total 113 100%
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Gambar 4:  Distribusi Frekuensi Variabel Penilaian Risiko 

 

Analisis kecenderungan data pada unsur Penilaian Risiko yang dilakukan 

pada data yang diberikan responden memiliki hasil yang tidak jauh berbeda 

dengan Unsur Lingkungan Pengendalian. Seluruh responden (100%), dengan 

rincian 74% sangat tinggi, dan 39% tinggi, menilai bahwa Penilaian Risiko yang 

diterapkan dalam kriteria tinggi atau sangat tinggi. Di sisi lain, tidak ada satupun 

responden (0%) menilai Penilaian Risiko yang telah diterapkan moderat, rendah, 

maupun sangat rendah. Hasil perhitungan penentuan kriteria disajikan pada tabel 

10  dan secara grafis disajikan pada gambar 5 

 

Tabel 10. Distribusi kecenderungan Variabel Unsur Penilaian Risiko 

Kriteria  Interval Jumlah % 
Sangat tinggi X ≥ Mi + 1,5 Sdi 60 ≥ X 74 65%
Tinggi Mi + 0,5 Sdi ≤  X < Mi + 1,5 Sdi 50  ≤  X < 60 39 35%
Moderat Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 40 ≤ X < 50 0 0%
Rendah Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi 30 ≤ X < 40 0 0%
Sangat rendah X <  Mi – 1,5 Sdi X < 30 0 0%

Total 113 100%
Sumber: data primer diolah 
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Gambar 5:  Kecenderungan Variabel Unsur Penilaian Risiko 

 

c. Unsur Kegiatan Pengendalian 

Distribusi frekuensi variabel unsur Kegiatan Pengendalian terkonsentrasi 

pada rentang 134-145 dan 146-157 dengan total kedua rentang tersebut mencapai 

68%. Tempat ketiga dikuti oleh rentang 158-169 dengan 15% responden memilih 

rentang dengan skor tersebut. Rentang nilai sisanya dipilih tidak lebih dari 9% 

responden. Deskripsi distribusi frekuensi secara grafis disajikan pada gambar 6 

dan penyajian dalam bentuk tabel dijabarkan pada tabel 11.  

 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Variabel Unsur Kegiatan Pengendalian 

Range  Jumlah % 
86 - 97 2 2%
98 - 109 0 0%

110 - 121 5 4%
122 - 133 10 9%
134 - 145 41 36%
146 - 157 36 32%
158 - 169 17 15%
170 - 181 2 2%
Total 113 100%

Sumber: data primer diolah 
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Gambar 6:  Distribusi Frekuensi Variabel Kegiatan Pengendalian 

 

Kecenderungan data unsur Kegiatan Pengendalian mempunyai 

kecenderungan cukup menarik Sebagian besar responden dapat digolongkan 

cenderung menilai kegiatan pengendalian tinggi atau sangat tinggi dengan 92% 

responden dapat digolongkan pada kriteria tersebut. Hanya 7% dari data yang 

diberikan responden digolongkan dalam kriteria moderat, 2% data dalam kriteria 

rendah, dan tidak satupun (0%) data yang diberikan oleh responden dalam kriteria 

sangat rendah. Dengan demikian, data unsur Kegiatan Pengendalian mempunyai 

kecenderungan dalam kriteria tinggi atau sangat tinggi. Data disajikan pada tabel 

12  dan gambar 7.  

 

Tabel 12. Distribusi kecenderungan Variabel Unsur Kegiatan Pengendalian 

Kriteria  Range Jumlah % 
Sangat tinggi X ≥ Mi + 1,5 Sdi 152 ≥ X 35 31%
Tinggi Mi + 0,5 Sdi ≤  X < Mi + 1,5 Sdi 126.7  ≤  X < 152 69 61%
Moderat Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 101.3 ≤ X < 127 7 6%
Rendah Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi 76 ≤ X < 101 2 2%
Sangat rendah X <  Mi – 1,5 Sdi X < 76 0 0%

Total 113 100%
Sumber: data primer diolah 
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Gambar 7:  Kecenderungan Variabel Kegiatan Pengendalian 

 

d. Unsur Informasi dan Komunikasi 

Distribusi frekuensi dari Unsur Informasi dan Komunikasi tersebar cukup 

merata pada masing masing rentang dengan perbedaan setiap perbedaan rentang 

tidak cukup mencolok pada lima rentang terbesar. Rentang 38-39 dan 40-41 

mendominasi dengan 52% dikelompokan dalam kedua rentang tersebut. Rentang 

36-37 dan 44-45 memiliki proporsi yang sama persis, yaitu 12%. Sedangkan 

rentang 42-43 mempunyai proporsi hanya berbeda 1% dari rentang 36-37 dan 44-

45. Dua rentang terakhir, rentang 30-31 dan 32-33 mempunyai proporsi 3% dan 

1%. Data proporsi disajikan pada tabel 13 dan secara grafis disajikan pada gambar 

8. 

 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Variabel Unsur Informasi dan Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah 
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30 - 31 3 3%
32 - 33 1 1%
34 - 35 9 8%
36 - 37 13 12%
38 - 39 26 23%
40 - 41 33 29%
42 - 43 15 13%
44 - 45 13 12%
Total 113 100%
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Gambar 8:  Distribusi Frekuensi Variabel Unsur Informasi dan Komunikasi 

 

Unsur Informasi dan Komunikasi mempunyai pola data yang cukup 

menarik dengan konsentrasi pada dua kriteria. Kecenderungan data unsur 

Informasi dan Komunikasi terkonsentrasi pada kriteria sangat tinggi dan tinggi 

dengan nilai 96% pada kriteria tersebut. Hanya 4% data yang diberikan oleh 

responden dapat digolongkan pada krtiteria moderat. Semenrata itu, tidak satupun 

responden tidak memberikan skor pada dua kriteria terakhir, rendah dan sangat 

rendah, yang ditunjukkan dengan nilai 0% pada kedua kriteria tersebut. Data 

kecenderungan data disajikan pada tabel 14 dan secara grafis dijabarkan pada 

gambar 9.  

 

Tabel 14. Distribusi kecenderungan Variabel Unsur Informasi dan Komunikasi 

Kriteria  Range Jumlah % 
Sangat tinggi X ≥ Mi + 1,5 Sdi 40 ≥ X 61 54%
Tinggi Mi + 0,5 Sdi ≤  X < Mi + 1,5 Sdi 33.3  ≤  X < 40 48 42%
Moderat Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 26.7 ≤ X < 33 4 4%
Rendah Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi 20 ≤ X < 27 0 0%
Sangat rendah X <  Mi – 1,5 Sdi X < 20 0 0%

Total 113 100%
Sumber: data primer diolah 
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Gambar 9:  Kecenderungan data variabel Informasi dan Komunikasi 

 

e. Unsur Pemantauan Pengendalian Intern 

Distribusi frekuensi unsur Pemantauan Pengendalian Intern terkonsentrasi 

pada lima rentang data dengan cukup merata dengan total dari kelima rentang 

tersebut mencapai 91% dari data. Jika di urutkan dari yang lebih besar dari kelima 

rentang tersebut adalah rentang 50-51, 52-53, 56-57, 54-55, dan 48-49 dengan 

nilai proporsi secara berurutan yaitu 29%, 21%,19%, 12 %, dan 10%. Rentang 42-

43 dan 46-47 mempunyai nilai proporsi yang sama, yaitu 2%. Rentang terakhir 

(44-45) mempunyai proporsi 4%. Data proporsi tersebut disajikan pada tabel 15 

dan gambar 10   

 

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Variabel Unsur Pemantauan Pengendalian Intern 

Range  Jumlah % 
42 - 43 2 2%
44 - 45 5 4%
46 - 47 2 2%
48 - 49 11 10%
50 - 51 33 29%
52 - 53 24 21%
54 - 55 14 12%
56 - 57 22 19%
Total 113 100%

Sumber: data primer diolah 
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Gambar 10: Distribusi Frekuensi Variabel Unsur Pemantauan Pengendalian Intern 

 

Variabel unsur Pemantauan Pengendalian Intern mempunyai pola data 

yang terkonsentrasi pada kriteria sangat tinggi dan tinggi. Total kecenderungan 

data yang terkonsentrasi pada kedua kriteria tersebut mencapai 92% dengan 

rincian 19% data terkonsentrasi pada kriteria sangat tinggi dan 73% data 

terkonsentrasi pada kriteria tinggi. Hanya 7% dari data yang diberikan oleh 

responden dapat digolongkan pada kriteria moderat, sedangkan sisanya tidak ada 

data yang diberikan responden (0%) dapat digolongkan baik pada kriteria rendah 

maupun sangat rendah. Data distribudi kecenderungan dideskripsikan pada tabel 

16 dan gambar 11. 

 

Tabel 16. Distribusi Kecenderungan Variabel Unsur Pemantauan Pengendalian Intern 

Kriteria  Range Jumlah % 
Sangat tinggi X ≥ Mi + 1,5 Sdi 56 ≥ X 22 19%
Tinggi Mi + 0,5 Sdi ≤  X < Mi + 1,5 Sdi 46.7  ≤  X < 56 83 73%
Moderat Mi – 0,5 Sdi ≤ X < Mi + 0,5 Sdi 37.3 ≤ X < 47 8 7%
Rendah Mi – 1,5 Sdi ≤ X < Mi – 0,5 Sdi 28 ≤ X < 37 0 0%
Sangat rendah X <  Mi – 1,5 Sdi X < 28 0 0%

Total 113 100%
Sumber: data primer diolah 
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Gambar 11:  Kecenderungan Data Unsur Pemantauan Pengendalian Intern 

 

B. Pembahasan 

1. Persepsi Pegawai Mengenai Implementasi Unsur Lingkungan Pengendalian 

Untuk Menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pegawai UNY terhadap 

implementasi unsur Lingkungan Pengendalian adalah sangat tinggi (22%), tinggi 

(73%), dan moderat (4%). Tidak seorangpun pegawai UNY yang berpersepsi bahwa 

Lingkungan Pengendalian di UNY buruk. Hal ini mengindikasikan bahwa 

Lingkungan Pengendalian di UNY telah berjalan kondusif dimana menurut pegawai 

UNY orang-orang yang bekerja di UNY telah memiliki kompetensi yang memadai 

dan memahami tanggung jawab dan batasan kewenangan dalam bekerja serta 

memiliki kompetensi yang tinggi untuk mematuhi kebijakan dan peraturan yang 

berlaku dalam lingkup UNY. 

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan 

dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern 

(BPKP, 2009). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 secara lebih 

lanjut menyebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan 

memelihara Lingkungan Pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan 

kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya 

dengan melalui hal-hal sebagai berikut: (1) penegakan integritas dan nilai etika, (2) 

komitmen terhadap kompetensi, (3) kepemimpinan yang kondusif, (4) pembentukan 

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (5) pendelegasian wewenang dan 
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tanggung jawab yang tepat, (6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat 

tentang pembinaan sumber daya manusia, (7) perwujudan peran aparat pengawasan 

intern pemerintah yang efektif, dan (8) hubungan kerja yang baik dengan instansi 

pemerintah terkait. 

Indikator pertama dalam penelitian ini adalah penegakan integritas dan 

nilai etika. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 19 menjelaskan bahwa 

penegakan integritas dan nilai etika adalah penegakan atas tindakan yang jujur, 

berani, bijaksana, dan bertanggung jawab. Penegakan integritas dan nilai etika 

merupakan pondasi dalam sistem pengendalian intern yang efektif. Pegawai UNY 

berpersepsi bahwa penegakan integritas dan nilai etika di UNY sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aturan perilaku yang telah disusun dan 

diterapkan di UNY dimana pegawai diharapkan untuk menandatangani komitmen 

untuk mematuhi aturan tersebut. Selain itu, pimpinan UNY juga telah menegakkan 

disiplin yang tinggi terkait dengan kepatuhan pegawai terhadap aturan perilaku yang 

telah ditetapkan di UNY. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa integritas dan nilai etika akan 

berjalan dengan efektif jika pimpinan instansi sekurang-kurangnya melakukan 

tindakan sebagai berikut: (1) melakukan penyusunan dan penerapan aturan perilaku di 

lingkungannya, (2) memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku, (3) 

menegakkan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, dan 

aturan perilaku, (4) menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi 

atau pengabaian atas sistem pengendalian, dan (5) menghapus kebijakan atau 

penugasan yang memberikan ruang untuk berperilaku tidak etis. 

Indikator kedua dalam penelitian ini adalah komitmen terhadap 

kompetensi. BPKP (2009) menyebutkan bahwa komitmen terhadap kompetensi 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh instansi pemerintah dalan 

melakukan perekrutan, penempatan, pembinaan dan pelatihan pegawai. Kompetensi 

dalam hal ini meliputi tingkat pengetahuan dan keahlian untuk menjamin tercapainya 

kinerja yang beretika, ekonomis, efisien dan efektif (BPKP, 2009). Pegawai UNY 

berpersepsi bahwa sebagian besar dari individu yang bekerja di UNY telah memiliki 

kompetensi yang tinggi dalam bekerja. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan di 

lapangan bahwa pimpinan UNY telah merumuskan standar kompetensi bagi pegawai 

dalam setiap fungsi dan jabatannya. UNY secara rutin juga telah melaksanakan 

pelatihan bagi pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai 
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dalam bekerja. Di sisi lain, pegawai juga menilai bahwa pimpinan UNY telah 

memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang tinggi dalam mengelola 

UNY.  Fakta di lapangan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa dalam memenuhi komitmen terhadap 

kompetensi, pimpinan instansi pemerintah harus melakukan tindakan sebagai berikut: 

(1) mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

tugas dan fungsi pada setiap posisi dalam instansinya, (2) menyusun standar 

kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam 

instansinya, (3) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan 

untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi 

pekerjaannya, dan (4) memilih pimpinan instansi yang memiliki kemampuan 

manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansinya. 

Indikator ketiga dalam penelitian ini adalah kepemimpinan yang kondusif. 

Kepemimpinan yang kondusif menurut BPKP (2009) adalah kemauan dan kepiawaian 

seorang pemimpin organisasi yang dapat menciptakan suasana atau iklim yang 

kondusif yang mampu mendorong proses pemotovasian stafnya agar mau bekerja 

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk menciptakan 

kepemimpinan yang kondusif, pimpinan instansi pemerintah dalam Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2008 harus melakukan tindakan sebagai berikut: (1) 

mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, (2) menerapkan 

manajemen berbasis kinerja di instansinya, (3) mendukung fungsi tertentu dalam 

penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah, (4) melindungi aset dan informasi 

dari akses dan penggunaan yang tidak sah, (5) melakukan interaksi secara intensif 

dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah, dan (6) Menanggapi secara positif 

terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan 

kegiatan. Kenyataan di UNY menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kondusif telah 

berhasil diciptakan di UNY dimana hal ini bisa dilihat dari persepsi pegawai UNY 

yang menyatakan bahwa keputusan yang diambil pimpinan UNY selalu didasarkan 

atas pertimbangan risiko yang mengancam pencapaian tujuan UNY. Pimpinan UNY 

juga telah menerapkan interaksi rutin dengan pejabat UNY yang lebih rendah 

tingkatannya dengan mengadakan rapat rutin dengan pejawab tingkat unit kerja di 

bawahnya. Respon pimpinan UNY terhadap perencanaan anggaran, pelaporan 

keuangan dan kegiatan juga selalu positif yang ditandai dengan pemberian feedback 

atas setiap laporan yang diterima. 
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Indikator keempat dalam penelitian ini adalah pembentukan struktur 

organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 

memberikan panduan bahwa pembentukan struktur organisasi didasarkan atas ukuran 

dan sifat dari kegiatan organisasi, fleksibel terhadap perubahan rencana operasi, dan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dibandingkan dengan indikator 

Lingkungan Pengendalian yang lain, persepsi pegawai UNY terhadap implementasi 

pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ternyata menduduki 

posisi terendah kedua. Hal ini dilihat dari hasil angket yang menunjukkan bahwa 

pegawai seringkali harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan 

atasan mereka. Seringnya lembur dilakukan oleh pegawai menunjukkan bahwa 

struktur organisasi yang telah dibentuk belum mempertimbangkan ukuran dan 

kegiatan UNY, belum memberikan kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab 

setiap pegawai, serta belum menetapkan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan. 

Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam PP No 60 Tahun 2008 

yang mewajibkan pimpinan instansi pemerintah harus melakukan hal-hal sebagai 

berikut: (1) melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan ukuran dan sifat 

kegiatan instansi, (2) memberikan kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab 

dalam instansinya, (3) memberikan kejelasan tentang hubungan dan jenjang pelaporan 

intern dalam instansinya, (4) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik 

terhadap struktur organisasi sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan 

strategis, dan (5) menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi 

pimpinan.  

Indikator kelima dalam penelitian ini adalah pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab yang tepat. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan 

bahwa pendelegasian wewenang ke tingkat bawah umumnya dilaksanakan dalam 

rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan. Pendelegasian tersebut hendaknya 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan kapasitas staf yang menerima pendelagasian 

tersebut. Persepsi pegawai UNY terhadap implementasi pendelegasian wewenang 

ternyata sangat tinggi yang dilihat dari persepsi mereka yang memberikan persetujuan 

bahwa wewenang dan tanggung jawab pegawai telah ditetapkan secara jelas dan 

dikomunikasikan kepada pegawai, serta adanya keseimbangan antara pendelegasian 

wewenang kepada bawahan dengan keterlibatan pimpinan UNY yang berarti bahwa 

pimpinan UNY tidak dengan serta merta melepaskan tanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang menjadi beban pimpinan. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 
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2008 yang menetapkan bahwa pimpinan instansi pemerintah perlu melakukan hal-hal 

sebagai berikut dalam mendelegasikan wewenang ke bawah: (1) wewenang diberikan 

kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka 

pencapaian tujuan instansi pemerintah, (2) pegawai yang diberi wewenang harus 

memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan 

pihak lain dalam instansinya, dan (3) pegawai yang diberi wewenang harus 

memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan 

penerapan SPIP. 

Indikator keenam dalam penelitian ini adalah penyusunan dan penerapan 

kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. BPKP (2009) 

memberikan panduan bahwa instansi pemerintah perlu membangun kebijakan dan 

prosedur sumber daya manusia sesuai dengan aturan perilaku dan nilai-nilai etika 

yang mencakup kebijakan dan prosedur mengenai rekruitmen, pelatihan, promosi, dan 

kompensasi pegawai. Pegawai UNY berpersepsi bahwa kebijakan dan prosedur 

sumber daya manusia sudah diimplementasikan dengan baik di UNY. Hal ini dapat 

dilihat dari telah disusunnya prosedur rekruitmen pegawai di UNY yang memuat 

kriteria pendidikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku etis bagi diterimanya 

seseorang untuk menjadi pegawai UNY. Disamping itu, pihak UNY sendiri selalu 

melakukan penelusuran untuk memperoleh konfirmasi bahwa ijazah dan sertifikasi 

yang dimiliki pegawainya adalah asli dan benar. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 60 

Tahun 2008 yang menetapkan agar pimpinan instansi pemerintah melakukan hal-hal 

sebagai berikut terkait dengan penyusunan dan penerapan kebijakan tentang 

pembinaan sumber daya manusia: (1) penetapan kebijakan dan prosedur sejak 

rekruitmen sampai dengan pemberhentian pegawai, (2) Penelusuran latar belakang 

calon pegawai dalam proses rekuritmen, dan (3) supervisi yang memadai terhadap 

pegawai. 

Indikator ketujuh dalam penelitian ini adalah perwujudan peran aparat 

pengawasan intern pemerintah yang efektif. BPKP (2009 ) menjelaskan bahwa peran 

Aparan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat terwujud jika auditor APIP dapat 

memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajeme 

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta memelihara 

dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah. Pegawai UNY memiliki persepsi tinggi terhadap implementasi dari peran 
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APIP yang ditunjukkan dengan persetujuan mereka terhadap keberadaan APIP di 

UNY.  

Indikator terakhir dalam penelitian ini adalah hubungan kerja yang baik 

dengan instansi pemerintah terkait. BPKP (2009) menjelaskan bahwa koordinasi antar 

instansi pemerintah perlu dilakukan untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan 

yang terpadu antar instansi pemerintah sehingga tiap instansi mampu memberikan 

pelayanan terbaik kepada publik. Jika dibandingkan dengan indikator lain, persepsi 

pegawai UNY terhadap implementasi indikator ini ternyata menduduki posisi 

terendah. Hal ini terutama ditunjukkan dari kenyataan di lapangan bahwa UNY hanya 

melaksanakan mekanisma saling uji dengan instansi pemerintah lain hanya pada saat 

dibutuhkan saja. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 

yang menetapkan bahwa hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait 

diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait 

secara rutin sehingga informasi yang menyangkut pihak lain di luar instansi tersebut 

dapat diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, penting kiranya bagi pimpinan UNY 

untuk meningkatkan implementasi hubungan kerja yang baik dengan instansi 

pemeritah terkait dengan membangun infrastruktur dan internalisasi yang terkait 

dengan indikator ini. Beberapa cara menurut BPKP (2009) yang bisa dilakukan untuk 

membangung infrastruktur dan internalisasi hubungan kerja dengan instansi 

pemerintah lain adalah sebagai berikut: 

1. Infrastuktur 

a. Pembuatan kebijakan atas pelaksanaan hubungan kerja yang baik dengan 

instansi pemerintah terkait. 

b. Penetapan kebijakan tentang aktivitas/kegiatan apa saja yang perlu 

dikoordinasikan dengan instansi pemerintah terkait. 

2. Internalisasi 

a. Melakukan komunikasi atas kebijakan koordinasi yang telah dibuat oleh 

pimpinan. 

b. Menginformasikan dan mendorong seluruh pegawai perlunya koordinasi 

dengan instansi lain yang bisa dilakukan dengan mengkomunikasikan bahwa 

unit yang dipimpinnya seringkali memiliki ketergantungan data dan informasi 

dengan instansi pemerintah terkait. 
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c. Menginformasikan dan mendorong seluruh pegawai tentang perlunya 

mengidentifikasi jenis kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan instansi 

lainnya. 

d. Mendorong jajaran pimpinan dan seluruh pegawai untu melakukan koordinasi 

dengan cara membuat jadwal kegiatan dan pengorganisasian dengan instansi 

pemerintah lainnya sehubungan dengan koordinasi yang akan dilakukan. 

e. Membentuk organisasi yang akan menjadi pelaksana koordinasi dengan pihak 

instansi pemerintah lain. 

 

2. Persepsi Pegawai Mengenai Implementasi Unsur Penilaian Risiko Untuk 

Menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta  

Penelitian menunjukkan hasil bahwa persepsi pegawai UNY terhadap 

implementasi unsur Penilaian Risiko berada pada kategori sangat tinggi (65%) dan 

tinggi (35%). Hal ini memberikan indikasi bahwa telah UNY sebenarnya telah 

melakukan penilaian risiko yang dihadapi UNY baik itu risiko yang berasal dari 

dalam maupun dari luar UNY, meskipun mungkin penilaian risiko yang dilakukan 

selama ini belum sepenuhnya mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

Penilaian Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam 

pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari 2 tahap 

utama yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko. Sebelum penilaian risiko dilakukan, 

instansi pemerintah terlebih dahulu harus merumuskan tujuan baik itu tujua tingkat 

instansi maupun tujuan tingkat kegiatan. 

Indikator pertama dalam penelitian ini adalah penetapan tujuan. Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 secara spesifik memberi arahan bagaimana 

seharusnya pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan. Tujuan instansi 

pemerintah harus memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat 

dicapai, realistis dan terikat waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008, yaitu: (1) berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis 

instansi pemerintah, (2) saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan 

satu dengan lainnya, (3) relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah, 

(4) mengandung unsur kriteria pengukuran, (5) didukung sumber daya instansi 
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pemerintah yang cukup, dan (6) melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses 

penetapannya. Setelah tujuan ditetapkan, tujuan tersebut wajib dikomunikasikan 

kepada seluruh pegawai. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

pimpinan instansi pemerintah kemudian strategi, yaitu strategi operasional yang 

konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. Pegawai 

UNY sendiri memiliki persepsi bahwa UNY telah mengimplementasikan perumusan 

tujuan baik itu tujuan tingkat instansi maupun tujuan tingkat kegiatan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil angket pegawai yang menyatakan bahwa tujuan UNY secara spesifik 

ditetapkan dan dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan 

dimana tujuan tersebut telah disusun secara spesifik, realistis dan terikat waktu serta 

konsisten dengann kondisi yang dihadapi UNY sebelumnya dan saat ini. Rencana 

strategis yang di dalamnya memuat tujuan yang telah ditetapkan UNY juga telah 

disusun dengan mempertimbangkan alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya. 

Selain menetapkan tujuan instansi, UNY juga menetapkan tujuan kegiatan yang 

masing-masing tujuan tersebut selain terdapat dalam rencana strategis juga termuat 

dalam proposal kegiatan yang diajukan oleh setiap unit kerja. Tujuan kegiatan telah 

dirumuskan oleh setiap unit kerja dengan tetap memperhatikan goal congruence 

dengan tujuan instansi.  Pejabat pada tingkat yang lebih rendah bertanggung jawab 

untuk memastikan bahwa tujuan tingkat kegiatan telah dikaji ulang sehingga tujuan 

tersebut selalu relevan dan berkesinambungan untuk menunjang pencapaian tujuan 

instansi secara keseluruhan. Setelah tujuan ditetapkan, pimpinan UNY selalu 

mengkomunikasikan tujuan tersebut kepada seluruh pegawai melalui website UNY. 

Kesemuanya ini menunjukkan bahwa pimpinan UNY telah mematuhi apa yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 terkait dengan 

perumusan tujuan instansi pemerintah. 

Indikator kedua dalam penelitian ini adalah identifikasi risiko. Setelah 

merumuskan tujuan tingkat instansi dan tujuan tingkat kegiatan, langkah berikutnya 

yang harus ditempuh dalam penilaian risiko adalah identifikasi risiko. Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menetapkan bahwa identifikasi risiko dilakukan 

dengan cara: (1) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan tingkat instansi 

dan tujuan tingkat kegiatan secara komprehensif, (2) menggunakan mekanisme yang 

memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, (3) menilai 

faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Terkait dengan peraturan yang ditetapkan 

pemerintah tersebut, pegawai UNY menilai bahwa identifikasi risiko telah 
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dilaksanakan dengan baik di UNY. Meskipun demikian, dibandingkan dengan dua 

indikator lain dalam penilaian risiko, indikator identifikasi risiko menduduki posisi 

terendah dalam implementasinya. Pegawai UNY menilai bahwa mereka selama ini 

telah berusaha untuk melakukan identifikasi terhadap risiko yang muncul dengan 

menggunakan hasil dari temuan audit periode sebelumnya maupun hasil dari evaluasi 

dan penilaian pihak lain. Risiko yang selama ini berhasil diidentifikasi adalah risiko 

yang terkait dengan sumber internal seperti keterbatasan dana operasional, sumber 

daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan 

prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif. Sedangkan risiko 

yang berasal dari sumber eksternal yang selama ini telah berhasil diidentifikasi adalah 

risiko yang berasal dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang baru dan 

gangguan keamanan yang mungkin timbul dari luar UNY.  Untuk lebih meningkatkan 

kemampuan manajemen UNY dalam melakukan identifikasi risiko, maka perlu 

kiranya agar dilakukan pelatihan khusus mengenai bagaimana prosedur untuk 

mengidentifikasi risiko. Pelatihan bisa ditekankan pada: (1) menggunakan metode 

identifikasi risiko, seperti analisis data historis, pengamatan dan survey, 

benchmarking, dan pendapat ahli, (2) mengenali sumber informasi risiko, seperti 

dokumen internal, dokumen eksternal, pihak internal instansi, dan pihak eksternal 

instansi, serta (3) mencari jenis informasi, seperti informasi lingkungan eksternal, 

informasi keuangan, informasi proses, informasi arus dokumen, dan informasi 

kontrak. 

Indikator terakhir dalam penelitian ini adalah analisis risiko yang 

merupakan tahap terakhir dalam penilaian risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 mengatur bahwa dalam menentukan status risiko, pimpinan instansi 

pemerintah terlebih dahulu harus menentukan (1) frekuensi/probabilitas terjadinya 

risiko, dan (2) dampak dari setiap risiko. Sejalan dengan peraturan tersebut, pegawai 

UNY menilai bahwa pimpinan UNY selama ini telah menetapkan prosedur untuk 

menganalisis risiko yang berhasil diidentifikasi. Berdasarkan prosedur tersebut, setiap 

pegawai akan berpartisipasi dalam menentukan frekuensi terjadinya risiko dan 

dampak dari risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan UNY 

baik tujuan tingkat instansi maupun tujuan tingkat kegiatan. Berdasarkan masukan 

dari setiap pegawai, pimpinan UNY kemudian berusaha mencari bentuk pengendalian 

yang tepat untuk meminimalisir dampak dari risiko dan jika memungkinkan 

mencegah terjadinya risiko tersebut. Meskipun analisis risiko telah dilakukan, tetapi 
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analisis yang dilakukan selama ini memang belum sepenuhnya dilakukan sesuai 

dengan panduan yang diberikan BPKP. Oleh karena itu, pimpinan UNY perlu untuk 

melakukan pelatihan mengenai bagaimana cara melakukan analisis risiko terutama 

yang terkait dengan penggunakan informasi yang berasal dari masukan pegawai UNY 

mengenai frekuensi dan dampak risiko untuk menentukan status risiko yang muncul. 

 

3. Persepsi Pegawai Mengenai Implementasi Unsur Kegiatan Pengendalian Untuk 

Menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pegawai UNY terhadap 

implementasi unsur Kegiatan Pengendalian adalah sangat tinggi (31%), tinggi (61%), 

moderat (6%), dan rendah (2%). Hasil tersebut memberikan bukti bahwa Kegiatan 

Pengendalian dalam persepsi pegawai UNY telah berjalan dengan efektif. 

Kegiatan Pengendalian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 didefinisikan sebagai tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta 

penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa 

tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Dengan kata lain, 

Kegiatan Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa arahan dari pimpinan 

telah dilaksanakan dengan efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008, ada 11 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur Kegiatan 

Pengendalian pada instansi pemerintah, yaitu reviu atas kinerja instansi pemerintah 

yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan 

sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, Penetapan dan reviu atas indikator dan 

ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, 

pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses 

atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan 

pencatatannya, dan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta 

transaksi dan kejadian penting. 

Indikator pertama dalam penelitian ini adalah reviu atas indikator dan 

ukuran kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 19 menyebutkan 

bahwa reviu atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan 

kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi reviu atas indikator dan ukuran kinerja di UNY telah berjalan 

dengan sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari persepsi pegawai UNY yang memberikan 

persetujuan bahwa pimpinan UNY terlibat dan mereviu penyusunan rencana stategi 
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dan rencana kerja tahunan, mereviu pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai, dan 

secara berkala mereviu kinerja dibandingkan rencana. Selain itu, pejabat pengelola 

keuangan dan petugas pelaksana tugas operasional juga selalu mereviu serta 

membandingkan kinerja keuangan, anggaran, dan operasional dengan hasil yang 

direncanakan. Sebagai tambahan, kegiatan pengendalian yang tepat telah 

dilaksanakan di UNY, misalnya dengan cara rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan 

informasi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa UNY telah 

melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 19. 

Indikator kedua dalam penelitian ini adalah pembinaan sumber daya 

manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 20 menegaskan bahwa 

dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan instansi pemerintah 

harus sekurang-kurangnya: (1) mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan 

strategi instansi kepada pegawai, (2) membuat strategi perencanaan dan pembinaan 

sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi, dan (3) membuat 

uraian jabatan, prosedur, rekruitmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, 

sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin 

pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir. UNY 

berdasarkan persepsi pegawainya telah melaksanaan pembinaan sumber daya manusia 

sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah. Hal ini terlihat 

dari pernyataan pegawai bahwa UNY telah mengimplementasikan hal-hal sebagai 

berikut: (1) strategi pembinaan SDM berupa rencana kerja berjangka dan perencanaan 

SDM yang berupa identifikasi kebutuhan pegawai yang baik di masa yang akan 

datang, (2) evaluasi dan pengukuran kinerja secara berkala dan diberikan umpan balik 

atas capaian kinerja yang diperoleh, (3) sistem pengawasan manajemen dan pola karir 

yang jelas, dan (4) kaderisasi pegawai untuk memastikan tersedianya pegawai dengan 

kompetensi yang diperlukan. Fakta di lapangan tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi pembinaan sumber daya manusia di UNY sudah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

Indikator ketiga dalam penelitian ini adalah pengendalian atas pengelolaan 

sistem informasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengharuskan agar 

setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pengamanan atas sistem informasi, 

pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat 

lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, 

kontinuitas pelayanan, pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, 
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pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keakuratan pemroresan dan file 

data. Butir angket terendah dari unsur Kegiatan Pengendalian terdapat dalam 

indikator pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. Pegawai UNY memiliki 

persepsi bahwa pengamanan sistem informasi belum dilakukan secara optimal dimana 

hal ini diperlihatkan dari belum optimalnya penilaian risiko secara berkala dan 

komprehensif dengan mempertimbangkan dokumentasi yang teratur, sensitivitas dan 

keandalan data. Oleh karena itu penting kiranya agar pimpinan UNY lebih 

meningkatkan kegiatan pengamanan atas sistem informasi dengan menekankan pada 

hal-hal sebagai berikut: pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang 

komprehensif, pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program 

pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya, penetapan organisasi 

untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan, penguraian 

tanggung jawab pengamanan secara jelas, implementasi kebijakan yang efektif atas 

sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan, dan pemantauan 

efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika 

diperlukan (PP No 60 tahun 2008). 

Indikator keempat dalam penelitian ini adalah pengendalian fisik atas aset. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 34 menyebutkan bahwa dalam 

melaksanakan pengendalian fisik atas aset, pimpinan instansi pemerintah wajib 

menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh 

pegawai: (1) Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik, dan (2) 

Rencana pemulihan setelah bencana.Pegawai UNY memiliki persepsi bahwa 

pengendalian fisik atas aset UNY sudah berjalan dengan efektif. Hal ini bisa dilihat 

dari beberapa prosedur pengendalian fisik atas aset yang telah dilaksanakan di UNY, 

yaitu (1) stock opname secara berkala yang dilakukan untuk mengamankan aset UNY, 

(2) label inventaris pada setiap aset dengan sistem inventaris yang jelas, dan (3) aset 

disimpan di tempat yang aman dan hanya orang dengan otorisasi tertentu yang bisa 

mengaksesnya Ketiga hal ini menunjukkan bahwa pengendalian fisik atas aset di 

UNY telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2008. 

Indikator kelima dalam penelitian ini adalah penetapan dan reviu atas 

indikator dan ukuran kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 35 

menyebutkan bahwa dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan 

pengukuran kinerja, pimpinn instansi pemerintah harus: (1) menetapkan ukuran dan 
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indikator kinerja, (2) mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan 

dan keandalan ukuran dan indikator kinerja, (3) mengevaluasi faktor penilaian 

pengukuran kinerja, dan (4) membandingkan secara terus menerus data capaian 

kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. Pegawai 

UNY memiliki persepsi bahwa penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja 

di UNY telah berjala dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari pendapat pegawai yang 

sebagian besar sepakat bahwa UNY telah melakukan hal-hal sebagai berikut (1) 

menetapkan ukuran indikator kinerja yang direview dan diukur secara periodik, (2) 

mengevaluasi pengukuran kinerja untuk meyakinkan faktor tersebut sesuai dengan 

visi, misi, sasaran dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas sesuai dengan 

peraturan peundang undangan, dan (3) membandingkan data capaian kinerja secara 

terus menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. 

Ketiga hal tersebut memberikan bukti bahwa penetapan dan reviu atas indikator dan 

ukuran kerja di UNY telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

Indikator keenam dalam penelitian ini adalah pemisahan fungsi. Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 36 mewajibkan pimpinan instansi 

pemerintah menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak 

dikendalikan oleh satu orang. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian 

dipisah-pisahkan dan dilimpahkan kepada pegawai yang berbeda secara sistematis 

untuk menjamin adanya checks and balances dan mengurangi kesempatan terjadinya 

kolusi. Aspek utama transaksi atau kejadian meliputi otorisasi, persetujuan, 

pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit, serta 

penyimpanan dan penanganan aset. Pegawai UNY memiliki persepsi bahwa 

pemisahan fungsi telah dilakukan dengan baik di UNY. Hal ini bisa dilihat dari 

pendapat pegawai bahwa pemisahan fungsi di UNY telah dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: (1) pemisahan dengan menggunakan otorisasi/persetujuan tugas dan 

wewenang secara jelas pada pegawai yang melakukan transaksi, pemrosesan dan 

pencatatan keuangan, dan (2) pelimpahan tugas secara sistematik ke sejumlah orang 

untuk memberikan keyakinan adanya checks and balances. Kedua hal tersebut cukup 

memberikan bukti bahwa pelaksanaan pemisahan tugas di UNY telah memenuhi 

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. 

Indikator ketujuh dalam penelitian ini adalah otorisasi atas transaksi dan 

kejadian penting. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 37 mengatur 

bahwa dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pimpinan 
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instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan 

otorisasi kepada seluruh pegawai. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting 

dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang 

valid yang dilaksanakan. Pegawai UNY memiliki persepsi bahwa otorisasi atas 

transaksi dan kejadian penting telah dilaksanakan dengan baik di UNY. Hal ini bisa 

dilihat dari pendapat mereka bahwa (1) UNY telah memiliki pengendalian untuk 

memastikan bahwa transaksi dan kejadian signifikan yang dicatat adalah yang telah 

diotorisasi dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki otoritas, dan (2) UNY telah 

menetapkan persyaratan otorisasi yang sejalan dengan arahan dan dalam batasan yang 

ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan 

instansi pemerintah. Dua hal tersebut cukup memberikan bukti bahwa pelaksanaan 

otorisasi atas transaksi dan kejadian penting di UNY telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

Indikator kedelapan dalam penelitian ini adalah pencatatan yang akurat 

dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008 Pasal 38 menyatakan bahwa dalam melakukan pencatatatan yang akurat dan 

tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pimpinan instansi pemerintah perlu 

mempertimbangkan (1) transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan 

dicatat segera, dan (2) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam 

seluruh siklus transaksi atau kejadian. Pegawai UNY memiliki persepsi bahwa 

implementasi pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian telah 

berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari pendapat pegawai UNY yang 

menyatakan bahwa (1) transaksi dan kejadian di UNY telah diklasifikasikan dengan 

tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi 

pimpinan UNY dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan, 

dan (2) Klasifikasi dan pencatatan di UNY telah dilaksanakan untuk seluruh siklus 

transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan 

klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar. Kedua hal tersebut mengindikasikan 

bahwa pelaksanaan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan 

kejadian di UNY telah memenuhi Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. 

Indikator kesembilan dalam penelitian ini adalah pembatasan akses atas 

sumber daya dan pencatatannya. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 

39 mengatur bahwa dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan 

pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada 
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pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara 

berkala. Pegawai UNY memiliki persepsi bahwa pembatasan akses atas sumber daya 

dan pencatatannya telah berjalan dengan baik di UNY. Hal ini bisa dilihat dari 

pendapat pegawai bahwa UNY telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) Risiko 

penggunaan secara tidak sah atau risiko kehilangan dikendalikan dengan membatasi 

akses ke sumber daya dan pencatatannya, (2) Penetapan pembatasan akses untuk 

penyimpanan direviu secara periodik, dan (3) Pimpinan UNY mempertimbangkan 

faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan, dan kemudahan ditukarkan 

ketika menentukan tingkat pembatasan akses yang tepat. Ketiga hal tersebut 

mengindikasikan bahwa implementasi pembatasan akses atas sumber daya dan 

pencatatannya telah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

Indikator kesepuluh dalam penelitian ini adalah akuntabilitas terhadap 

sumber daya dan pencatatannya. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 

39 mengatur bahwa dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan 

pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang 

bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta 

melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. Pegawai UNY memiliki 

persepsi bahwa akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan di UNY telah 

berjalan dengan optimal. Hal ini bisa dilihat dari pendapat pegawai UNY bahwa hal-

hal sebagai berikut telah dilaksanakan di UNY, yaitu : (1) Pertanggungjawaban atas 

penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan kepada pegawai 

khusus, (2) Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya 

direviu secara periodik, (3) Pembandingan berkala antara sumber daya dengan 

pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya dan jika tidak 

sesuai akan dilakukan audit, dan (4) Pimpinan UNY telah menginformasikan dan 

mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan 

kepada pegawai dalam organisasi dan meyakinkan bahwa petugas tersebut memahami 

tanggung jawabnya. Keempat hal tersebut mengindikasikan bahwa implementasi 

akuntabilitas sumber daya dan pencatatan di UNY telah memenuhi Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

Indikator terakhir dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang baik atas 

sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 40 menyebutkan bahwa pendokumentasian yang baik 

atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting dilakukan agar 
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kegiatan dapat dikendalikan dan dievaluasi. Sejalan dengan peraturan tersebut, UNY 

berdasarkan persepsi pegawai UNY telah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) 

membuat dokumentasi tertulis yang mencakup Sistem Pengendalian Intern instansi 

pemerintah dan seluruh transaksi dan kejadian penting, (2) Dokumentasi atas Sistem 

Pengendalian Intern mencakup dokumentasi yang menggambarkan sistem informasi 

otomatis, pengumpulan dan penanganan data, pengendalian umum dan pengendalian 

aplikasi, (3) Mengarsip dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik, 

yang berguna bagi pimpinan dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain 

yang terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan, dan (4) Seluruh dokumentasi dan 

catatan telah dikelola dan dipelihara dengan baik. Keempat hal tersebut 

mengindikasikan bahwa pelaksanaan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian 

intern serta transaksi dan kejadian penting telah memenuhi Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008. 

 

4. Persepsi Pegawai Mengenai Implementasi Unsur Informasi dan Komunikasi 

Untuk Menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pegawai UNY terhadap 

implementasi unsur Informasi dan Komunikasi adalah sangat tinggi (54%), tinggi 

(42%), dan moderat (4%). Hasil tersebut memberikan bukti bahwa Informasi dan 

Komunikasi di UNY selama ini telah berjalan dengan sangat baik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memberikan definisi 

mengenai informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang 

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas 

dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.  

Indikator pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk dan 

sarana komunikasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bentuk 

dan sarana komunikasi yang bisa digunakan oleh instansi pemerintah adalah sebagai 

berikut Bentuk dan sarana untuk mengkomunikasikan informasi penting antara lain 

berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan 

pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail dan arahan lisan, 

termasuk pula tindakan pimpinan yang mendukung implementasi sistem pengendalian 

intern. Sejalan dengan peraturan pemerintah tersebut, pagawai UNY menilai bahwa 



77 
 

UNY telah memiliki bentuk dan sarana komunikasi yang disyaratkan oleh 

pemerintah. UNY telah memiliki berbagai buku pedoman dan prosedur berkaitan 

dengan pelaksanaan kebijakan dan operasionalisasi bagi semua pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Dalam rangka memberikan perintah atau memberikan 

informasi, UNY menggunakan surat, memo, dan edaran. Komunikasi antar pegawai 

UNY seringkali dilaksanakan dengan menggunakan telepon maupun email. Informasi 

terbaru juga selalu diupload di website UNY sehingga setiap pihak baik itu internal 

maupun eksternal UNY bisa memperoleh informasi mengenai UNY. 

Indikator kedua dari unsur Informasi dan Komunikasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sistem informasi. Dalam rangka mengelola, 

mengembangkan dan memperbarui sistem informasi, pimpinan instansi pemerintah 

perlu mempertimbangkan manajemen sistem informasi, mekanisme identifikasi 

kebutuhan informasi, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, pemantauan 

mutu informasi, dan kecukupan sumber daya manusia dan keuangan untuk 

pengembangan teknologi informasi (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). 

Sejalan dengan peraturan tersebut, UNY berdasarkan persepsi dari para pegawainya 

telah mengembangkan sistem informasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi 

antar sesama pegawai UNY maupun dengan pihak luar UNY. Sistem yang telah 

dikembangkan UNY antara lain adalah sistem akademik, sistem keuangan dan 

pembayaran, sistem kepegawaian, dan lain-lain. Sebelum sistem tersebut 

dikembangkan, Pusat Komputer UNY (Puskom) terlebih dahulu telah melakukan 

identifikasi kebutuhan informasi dari para usernya sehingga sistem yang 

dikembangkan memang sesuai dengan kebutuhan user. Berdasarkan angket yang 

berhasil dikumpulkan, diperoleh informasi bahwa kelemahan sistem informasi yang 

dikembangkan di UNY adalah belum dilakukannya evaluasi mengenai kelayakan dan 

keoptimalan sistem tersebut dalam mendukung kebutuhan informasi user sehingga 

terkadang kebutuhan informasi user masih ada yang belum bisa ditangani oleh sistem 

tersebut. Untuk mengatasi hal ini, maka penting kiranya bagi pihak terkait untuk 

melakukan komunikasi rutin dengan user apakah sistem informasi yang 

dikembangkan selama ini sudah layak dan optimal. Dari komunikasi ini, pihak terkait 

tersebut bisa mendapatkan umpan balik yang positif untuk mengembangkan sistem 

informasi UNY sehingga bisa layak dan optimal untuk digunakan oleh user. 
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5. Persepsi Pegawai Mengenai Implementasi Unsur Pemantauan Pengendalian 

Intern Untuk Menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri 

Yogyakarta  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pegawai UNY terhadap 

implementasi unsur Pemantauan Pengendalian Intern adalah sangat tinggi (19%), 

tinggi (73%), dan moderat (7%). Hasil tersebut memberikan bukti bahwa Pemantauan 

Pengendalian Intern di UNY selama ini telah berjalan dengan baik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Pemantauan 

Pengendalian Intern sebagai proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian 

intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi 

lainnya segara ditindaklanjut. Pemantauan Pengendalian Intern bisa dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: (1) pemantauan berkelanjutan (rutin), (2) evaluasi terpisah, dan 

(3) tindak lanjut hasil audit dan reviu lainnya. 

Indikator pertama dari implementasi Pemantauan Pengendalian Intern 

adalah pemantauan berkelanjutan (rutin). Pemantauan berkelanjuan adalah penilaian 

atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam 

kegiatan instansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 44 

menyebutkan bahwa pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan 

pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang 

terkait dalam pelaksanaan tugas. Penelitian memberikan bukti bahwa pegawai UNY 

memiliki persepsi bahwa pemantauan berkelanjutan di UNY selama ini telah berjalan 

dengan sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari persetujuan pegawai UNY bahwa UNY 

telah melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai bagian dari pelaksanaan pemantauan 

berkelanjutan : (1) rekonsiliasi laporan kegiatan dengan laporan keuangan dan 

anggaran, (2) pembandingan informasi kegiatan atau informasi operasional lainnya 

yang didapat dari kegiatan sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem 

informasi dan penindaklanjutan semua ketidakakuratan atau masalah lain yang 

ditemukan oleh pimpinan UNY, (3) pemeriksaan terhadap keakuratan laporan 

keuangan unit dan bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan, (4) penyelidikan 

terhadap pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil yang dilakukan oleh pihak 

UNY, (5) Supervisi terhadap pelaksanaan pengendalian intern dengan penyusunan 

struktur organisasi berjenjang yang memungkinkan supervisi dapat dilakukan antar 

bagian dalam UNY, (6) pembandingan data yang tercatat dalam informasi keuangan 

dengan aset fisiknya dan jika ada selisih maka selisih ini harus ditelusuri, dan (7) 
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penyelenggaraan rapat dengan pegawai UNY secara rutin untuk meminta masukan 

mengenai keefektifan penyelenggaraan pengendalian intern. Apa yang telah dilakukan 

UNY berdasarkan persepsi dari pegawai UNY dapat dikatakan telah memenuhi 

kriteria mengenai pemantauan berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008, bahwa dalam pemantauan berkelanjutan pimpinan instansi 

harus menjamin bahwa hal-hal sebagai berikut harus dilaksanakan dalam suatu 

instansi pemerintah, yaitu kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, 

rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas 

Indikator kedua dari Pemantauan Pengendalian Intern adalah evaluasi 

terpisah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 45 menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja sistem 

pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada 

penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Penelitian 

memberikan bukti bahwa persepsi pegawai UNY terhadap pelaksanaan evaluasi 

terpisah adalah baik. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan dua indikator 

yang lain, implementasi evaluasi terpisah di UNY belum sebaik pemantauan 

berkelanjutan dan tindak lanjut hasil audit. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak 

dipertimbangkannya hasil penilaian risiko sebagai dasar untuk menentukan lingkup 

dan frekuensi evaluasi terpisah. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

menghendaki agar hasil penilaian risiko merupakan hal utama yang harus 

dipertimbangkan oleh suatu instansi pemerintah dalam menentukan sampai sejauh 

mana dan seberapa sering evaluasi terpisah harus dilaksanakan. Oleh karena itu, 

pimpinan UNY seyogyanya perlu memperhatikan agar di kemudian hari 

menggunakan hasil dari penilaian risiko untuk menentukan lingkup dan frekuensi 

dilaksanakannya evaluasi terpisah di UNY. 

Indikator ketiga dari Pemantauan Pengendalian Intern adalah tindak lanjut 

hasil audit dan reviu lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 46 

menjelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus 

segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian 

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan. Penelitian memberikan 

bukti bahwa berdasarkan persepsi pegawai UNY pelaksanaan tindak lanjut hasil audit 

UNY selama ini telah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari persetujuan 

pegawai UNY bahwa hal-hal terkait dengan tindak lanjut hasil audit telah dilakukan 

oleh UNY, yaitu (1) pimpinan UNY selalu mempertimbangkan hasil rekomendasi 
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audit dalam pelaksanaan kegiatan operasional berikutnya, (2) pimpinan UNY telah 

merumuskan metode penyelesaian rekomendasi audit yang harus dilaksanakan oleh 

setiap unit kerja yang diaudit. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit ini telah sejalan 

dengan panduan yang diberikan BPKP (2009) bahwa dalam menindaklanjuti 

rekomendasi audit, pimpinan instansi pemerintah harus melaksanakan hal-hal sebagai 

berikut: (1) Instansi pemerintah memiliki mekanisme untuk memastikan adanya 

penyelesaian atas temuan hasil audit dan reviu lainnya dengan segera, (2) Pimpinan 

instansi pemerintah tanggap atas temuan dan rekomendasi audit atau reviu lainnya 

yang bertujuan memperkuat pengendalian intern. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah 

kuesioner dan tidak dilengkapi dengan teknik yang lain, seperti observasi. Oleh karena 

itu, penelitian ini mungkin belum memberikan gambaran hasil yang sebenarnya mengenai 

implementasi unsur Sistem Pengendalian Intern di UNY. Responden mungkin saja dalam 

melakukan pengisian angket tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang terjadi di 

UNY dan hal ini tentu saja tidak bisa dikendalikan oleh peneliti. 

Keterbatasan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pada instrumen 

yang digunakan. Angket yang digunakan mengacu pada Daftar Uji Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

Akan tetapi tidak semua butir dalam daftar uji tersebut digunakan dalam angket penelitian 

ini karena keterbatan dana yang ditemui dalam penelitian.  
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1. Akuntabilitas Keuangan 

Akuntabilitas Keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk 

menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan 

dan kebocoran dana, serta korupsi. 

2. Persepsi Pegawai terhadap Implementasi Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. 

Persepsi Pegawai terhadap Implementasi Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah adalah pandangan karyawan dan pimpinan UNY mengenai urgensi dari 

penerapan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus guna 

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan UNY melalui kegiatan 

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi unsur-

unsur SPIP diarahkan pada lima unsur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 

No. 60 Tahun 2008, yaitu Unsur Lingkungan Pengendalian, Unsur Penilaian Risiko, 

Unsur Kegiatan Pengendalian, Unsur Informasi dan Komunikasi, serta Unsur 

Pemantauan Pengendalian Intern.  

Adapun definisi operasional dari setiap unsur SPIP tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Unsur Lingkungan Pengendalian adalah kondisi lingkungan Universitas Negeri 

Yogyakarta yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. 

b. Unsur Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Universitas Negeri Yogyakarta. 

c. Unsur Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi 

risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan 

bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. 

d. Unsur Informasi dan Komunikasi adalah proses pengolahan data yang dapat 

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Universitas Negeri Yogyakarta dan proses penyampaian pesan atau 

informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. 

e. Unsur Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja 

sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan 

audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. 
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D. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik simpulannya (Sugiyono, 2007), sedangkan sampel adalah 

bagian dari popolasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh pegawai lingkungan UNY sedangkan sampel penelitian ini 

adalah seluruh pegawai UNY di lingkungan Rektorat UNY berstatus Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) sejumlah 146 orang. Pemilihan pegawai Rektorat UNY karena lingkungan 

Rektorat UNY akan dapat mengambarkan pelaksanaan SPIP dengan lengkap karena 

Rektorat UNY mencerminkan seluruh kegiatan yang ada di unit di bawahnya. Angket 

yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebesar 113 angket. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan menggunakan teknik survai dalam pengumpulan data dan 

menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Teknik survai akan cukup 

mengambarkan persepsi dengan cukup akurat dan cepat. Di samping itu dengan 

menggunakan teknik survai dengan menggunakan kuesioner akan mampu 

mengkuantifikasi data kualitatif sehingga dapat dianalisis dengan lebih akurat. 

 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial 

maupun fenomena alam (Sugiyono, 2007). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kuisioner tertutup yang menggunakan skala Likert 1-5, yaitu kuesioner dengan 

memberi pilihan jawaban 1-5 sehingga responden tinggal memilih pilihan jawaban yang 

tersedia.  

Berdasarkan kajian teori yang telah disajikan pada bab sebelumnya, penelitian ini 

menggunakan indikator-indikator yang disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 1: Kisi-kisi Instrumen 

Variabel Indikator Nomor Butir Sumber Data 

Unsur 

Lingkungan 

Pengendalian 

a. Penegakan integritas dan 

nilai etika. 

b. Komitmen terhadap 

1, 2, 3, 4 

 

5, 6, 7, 8 

Pegawai 

Rektorat UNY 
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kompetensi. 

c. Kepemimpinan yang 

kondusif. 

d. Pembentukan struktur 

organisasi yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

e. Pendelegasian wewenang 

dan tanggung jawab yang 

tepat. 

f. Penyusunan dan 

penerapan kebijakan yang 

sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia. 

g. Perwujudan peran aparat 

pengawasan intern 

pemerintah yang efektif. 

h. Hubungan kerja yang baik 

dengan instansi 

pemerintah terkait. 

 

9*, 10, 11 

 

12, 13*, 14* 

 

 

15, 16 

 

 

17, 18* 

 

 

 

19, 20* 

 

 

21, 22, 23* 

Unsur Penilaian 

Risiko 

a. Perumusan tujuan instansi 

dan tujuan kegiatan. 

b. Identifikasi risiko. 

c. Analisis risiko. 

1, 2*, 3, 4, 5, 6, 7 

 

8, 9, 10, 11 

12, 13, 14, 15 

Pegawai 

Rektorat UNY 

Unsur Kegiatan 

Pengendalian 

a. Reviu atas kinerja instansi 

pemerintah yang 

bersangkutan. 

b. Pembinaan sumber daya 

manusia. 

c. Pengendalian atas 

pengelolaan sistem 

informasi. 

d. Pengendalian fisik atas 

aset. 

1, 2, 3 

 

 

4, 5, 6, 7 

 

8, 9, 10, 11, 12, 

13 

 

14, 15, 16 

 

Pegawai 

Rektorat UNY 
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e. Penetapan dan reviu atas 

indikator dan ukuran 

kinerja. 

f. Pemisahan fungsi. 

g. Otorisasi atas transaksi 

dan kejadian yang 

penting. 

h. Pencatatan yang akurat 

dan tepat waktu atas 

transaksi dan kejadian. 

i. Pembatasan akses atas 

sumber daya dan 

pencatatannya. 

j. Akuntabilitas terhadap 

sumber daya dan 

pencatatannya. 

k. Dokumentasi yang baik 

atas sistem pengendalian 

intern serta transaksi dan 

kejadian penting. 

17, 18, 19 

 

 

20, 21, 22 

23, 24, 25 

 

 

26, 27 

 

 

28, 29, 30 

 

 

31, 32, 33, 34 

 

 

35, 36, 37, 38 

Unsur Informasi 

dan Komunikasi 

a. Bentuk dan Sarana 

Komunikasi 

b. Sistem Informasi 

1, 2, 3, 4, 5 

 

6, 7, 8, 9, 10 

Pegawai 

Rektorat UNY 

Unsur 

Pemantauan 

Pengendalian 

Intern 

a. Pemantauan rutin 

b. Evaluasi terpisah. 

c. Tindak lanjut rekomendasi 

hasil audit dan reviu 

lainnya. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

8, 9*, 10, 11, 12* 

13, 14 

Pegawai 

Rektorat UNY 

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

 

Penskoran yang digunakan menggunakan skala Likert 1-5 dengan alternatif jawaban SS 

(Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 
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Skor setiap alternatif pertanyaan positif (+) dan pertanyaan negatif (-) disajikan pada tabel 

berikut:  

 

Tabel 2: Skor Alternatif Jawaban 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban Skor 

SS (Sangat Setuju) 5 SS (Sangat Setuju) 1 

S (Setuju) 4 S (Setuju) 2 

N (Netral) 3 N (Netral) 3 

TS (Tidak Setuju) 2 TS (Tidak Setuju) 4 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 STS (Sangat Tidak Setuju) 5 

 

G. Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur kelayakan instrumen 

yang akan digunakan untuk penelitian. Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen 

dilakukan pengujian awal dengan menguji hubungan antar konstruk dengan indikator 

(outer model). Pengujian validitas dan reliabilitas dibantu dengan menggunakan software 

smart PLS M3. 

1. Validitas  

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya item-item pertanyaan 

dalam kuesioner dengan cara menghitung masing-masing butir pertanyaan dengan 

skor total (Imam Ghozali, 2009). Uji validitas instrumen menggunakan teknik 

korelasi antara skor item pernyataan masing-masing konstruk dengan skor total. 

Penentuan valid tidaknya suatu item pernyataan dengan cara membandingkan hasil r 

hitung dengan r tabel. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tersebut valid.  Cara lain untuk menentukan valid 

tidaknya suatu item pertanyaan dapat juga digunakan nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 

berarti item tersebut valid.  Dari hasil pengujian validitas terdapat 5 item pernyataan 

yang memiliki nilai signifikansi > 0,05. Simpulan hasil uji disajikan pada tabel 

berikut:  
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Tabel 3. Hasil Uji Validitas 

Variabel Nomor Butir Valid  Nomor Butir tidak valid  

Unsur Lingkungan 

Pengendalian 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 

14, 20 

 

 

 

Unsur Penilaian Risiko 1, 2*, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 

11 

12, 13, 14, 15 

 

Unsur Kegiatan 

Pengendalian 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38 

21, 23 

Unsur Informasi dan 

Komunikasi 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  

Unsur Pemantauan 

Pengendalian Intern 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14 

12 

Sumber: data primer diolah 

2. Reliabilitas  

Pada analisis reliabilitas dilihat dari hasil nilai composite reliability nilai hubungan 

antar variabel dengan dimensi pengukur lebih dari 0,7 dan dengan menggukan 

Cronbach’s alpha minimal 0,7 (Hair et al., 1995). Berikut ini disajikan hasil uji 

reliabilitas dari uji coba instrumen yang telah dilaksanakan. 

 

Tabel 4.   Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Cronbac’s Alpha Keterangan

Unsur Lingkungan Pengendalian 0,700 Reliabel 

Unsur Penilaian Risiko 0,731 Reliabel 

Unsur Kegiatan Pengendalian 0,748 Reliabel 

Unsur Informasi dan Komunikasi 0,715 Reliabel 

Unsur Pemantauan Pengendalian Intern 0,730 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah 
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H. Teknik analisis data 

Analisis data penelitian menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif menekankan pada penjabaran data secara tabular 

dan grafis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik simpulan dari fenomena 

yang ditangkap menggunakan instrumen penelitian. Analisis deskriptif yang akan 

dilakukan meliputi analisis tendensi sentral yang meliputi analisis berdasarkan nilai mean, 

median dan modus dari data yang diperoleh dan analisis kecenderungann data 

menggunakan pendekatan distribusi frekuensi.  

1. Analisis tendensi sentral 

Analisis tendensi sentral dilakukan untuk mengetahui pola data yang diperoleh. Dari 

pola data tersebut dapat di ketahui kencenderungan data dan kecenderungan persepsi 

dari responden sehingga dapat diketahui kecenderungan jawaban masing-masing 

variabel. Analisis yang dilakukan adalah analisis mean untuk mngetahui rata-rata 

jawaban responden, analisis modus untuk mengatahui frekuensi terbanyan dari suatu 

jawaban, dan analisis median untuk mengetahui nilai tengah dari masing masing 

variabel untuk mengidentifikasi rata-rata jawaban variabel.  

2. Analisis kecenderungan data  

Analisis kecenderungan data digunakan untuk mengetahui kecenderungan dan pola 

data yang di peroleh untuk mengetahui kecenderungan arah data dan sekaligus untuk 

mengkategorikan data. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi perlu di tentukan 

kelas interval, rentang data dan panjang kelas.  

Kelas interval ditentukan menggunakan rumus Strugess sebagai berikut: 

K = 1 + 3,3 log n 

Keterangan: 

K : Jumlah kelas interval 

n : Jumlah data 

log : logaritma 

1 : konstanta 

3,3 : konstanta 

Rentang data di tentukan dengan menrurangkan skor tertinggi dengan skor terendah 

dari varibel yang akan di buat distribusi. Penentuan panjang kelas dilakukan dengan 

cara membagi rentang dengan jumlah kelas.  

Untuk membuat kategori digunakan teknik yang digunakan oleh Sutrisno Hadi 

(2004). Teknik tersebut membagi data dalam beberapa kategori sehingga dapat 
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digolongkan dalam kelompok tertentu. Untuk dapat melakukan penggolongan data 

harus dikategorikan berdasarkan mean ideal dan deviasi standar ideal. Penentuan 

mean ideal dan deviasiasi standar ideal dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

Mi = [ST + SR]: 2 

DSi = [ST – SR]: 6 

Keterangan: 

Mi  : Mean ideal 

DSi : Devisiasi standar ideal 

ST  : Skor ideal tertinggi 

SR  : Skor ideal terendah 

Setelah diperoleh nilai mean ideal dan standar deviasi ideal maka data dapat di 

kategorikan menjadi lima kategori sebagai berikut:  

Kategori sangat tinggi : X ≥ Mi + 1,5 DSi 

Kategori tinggi  : Mi + 0,5 DSi ≤ X < Mi + 1,5 DSi 

Kategori moderat  : Mi – 0,5 DSi ≤ X < Mi + 0,5 DSi 

Kategori rendah  : Mi – 1,5 DSi ≤ X < Mi – 0,5 DSi 

Kategori sangat rendah : X < Mi – 1,5 DSi 
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b. Pengungkapan 

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan 

sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang 

mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. 

c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap 

peraturan peundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi 

pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan 

pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang 

dipakai adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Arja Sadjiarto (2000) mengemukakan bahwa Akuntabilitas Keuangan dapat 

dipandang dari beberapa perspektif, yaitu perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan 

perspektif sistem akuntabilitas. Dari sudut pandang akuntansi, Akuntabilitas Keuangan 

meliputi pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap sumber daya keuangan yang 

digunakan, kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijakan administrasi, efisiensi dan 

ekonomisnya suatu kegiatan, hasil program dan kegiatan instansi pemerintah terrcermin 

dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas. Arja Sadjiarto (2000) juga memberi 

penjelasan bahwa ada beberapa tahapa secara fungsional yang perlu diselenggarakan 

untuk mencapai Akuntabilitas Keuangan. Tahap-tahap tersebut antara lain meliputi: 

a. Probity and legality accountability 

Akuntabilitas Keuangan mencakup pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai 

dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Process accountability 

Akuntabilitas Keuangan tercapai jika digunakan proses, prosedur, atau ukurann-

ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. 

c. Performance accountability 

Akuntabilitas Keuangan terwujud jika kegiatan telah dilakukan dengan efisien. 

d. Program accountability 

Akuntabilitas Keuangan juga memfokuskan diri pada ketercapaian tujuan yang teah 

ditetapkan oleh instansi pemerintah. 

e. Policy accountability 

Pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan sangat penting dalam menilai 

ketercapaian Akuntabilitas Keuangan. 
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Sedangkan, dalam perspektif yang terakhir, yaitu perspektif sistem akuntabilitas, 

Akuntabilitas Keuangan memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu berfokus pada 

hasil, menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja, 

menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program 

atau kebijakan, menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu, serta 

melaporkan hasil dan mempublikasikan secara teratur (Arja Sadjiarto, 2000). 

Nita Garnita (2008) mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip yang harus 

dipenuhi agar Akuntabilitas Keuangan suatu instansi pemerintah dapat tercapai. Prinsip 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Harus ada komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai untuk melakukan pengelolan 

pelaksanaan misi agar akuntabel. 

b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara 

konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru. 

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. 

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh. 

e. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan 

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik 

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 

 

2. Persepsi Pegawai  

Sukanti, dkk (2008) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses penerimaan, 

penafsiran, pemberian makna pada suatu objek dengan menggunakan alat inderanya 

kemudian menginterpretasikan sesuai dengan kemampuan individu untuk menyimpulkan 

sebagai reaksi terhadap obyek tersebut. Walgito (2002) mendefinisikan persepsi dalam 

arti yang hampir sama dengan Sukati, dkk. dimana persepsi adalah proses mengolah 

informasi yang diperoleh melalui penginderaan kemudian diorganisasi dan 

diinterpretasikan, membentuk aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu yang 

melibatkan kemampuan berfikir, perasaan dan pengalaman-pengalaman. 

Berdasarkan pengertian persepsi di atas, maka Persepsi Pegawai adalah proses 

pegawai mengolah informasi yang diperoleh melalui penginderaan kemudian pegawai 

berusaha untuk mengorganisasi, menginterpretasikan dan membuat kesimpulan dari 

informasi tersebut dimana dalam keseluruhan proses tersebut akan melibatkan 
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kemampuan berpikir, perasaan dan pengalaman-pengalaman dari pegawai. Dalam 

penelitian ini, pegawai akan memberikan persepsi tinggi atau sangat tinggi terhadap 

Implementasi Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) apabila pegawai 

merasa bahwa Implementasi Unsur SPIP dapat menunjang ketercapaian Akuntabilitas 

Keuangan. Sebaliknya, pegawai akan memberikan persepsi rendah atau sangat rendah 

jika Implementasi Unsur SPIP tidak memberikan kontribusi dalam mencapai 

Akuntabilitas Keuangan. 

 

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pengendalian intern yang ditetapkan oleh COSO. Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memberikan definisi sistem pengendalian intern 

dimana sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi 

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan 

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian 

intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan 

sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan implikasi dari 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. 

Pasal 55 ayat (4) dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan 

lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa 

pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang 

memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP). Selain itu, Pasal 58 ayat (1) dan (2) turut mempertegas dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana dalam pasal tersebut menyebutkan 

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan 

Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Berdasarkan definisi SPIP di atas, maka tujuan dari diselenggarakannya SPIP 

yaitu untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai 



12 
 

dengan melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP ini 

diselenggarakan secara menyeluruh mulai dari tingkat instansi pusat hingga tingkat unit 

dan kegiatan sehingga keberadaan SPIP diharapkan bisa menjamin adanya kesesuaian 

tujuan antara tujuan tingkat kegiatan dan tujuan instansi secara keseuruhan. Untuk 

mencapai tujuan SPIP tersebut, maka SPIP menitikberatkan fokusnya pada lima unsur 

SPIP, yaitu: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan 

memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku 

positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. 

b. Penilaian Risiko 

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit 

organisasi baik dari luar maupun dari dalam. 

c. Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi 

pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

d. Informasi dan Komunikasi 

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan 

pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana 

tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah 

melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. 

e. Pemantauan Pengendalian Intern 

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan 

bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti 

(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). 

 

4. Implementasi Unsur Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan Pengendalian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 

adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian 

intern. Lingkungan Pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur SPIP lainnya 

karena keefektifan dari SPIP sangat tergantung dari implementasi Lingkungan 

Pengendalian. Lingkungan Pengendalian yang kondusif akan memberikan kontribusi 
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dalam mencapai keefektifan SPIP, sebaliknya Lingkungan Pengendalian yang buruk juga 

akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai SPIP yang efektif. Lingkungan 

Pengendalian yang kondusif memiliki prasyarat bahwa dalam instansi pemerintah 

terdapat pegawai yang: 

a. berkompeten 

b. memahami tanggung jawabnya 

c. memahami batasan kewenangannya 

d. memiliki pengetahuan yang memadai 

e. memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar 

f. berkomitmen untuk mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika 

dan perilaku (BPKP, 2009). 

Lingkungan Pengendalian merupakan komponen pengendalian yang bersifat soft 

control (pengendalian lunak) yang bersifat dinamis sehingga teknik yang digunakan 

untuk menilai keberadaan dan efektivitasnya diperoleh dari pendapat dan persepsi para 

pegawai dibandingkan dengan kondisi fisiknya (BPKP, 2009) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4 mewajibkan pimpinan 

instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang 

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan 

kerjanya melalui hal-hal sebagai berikut: 

a. Penegakan integritas dan nilai etika 

Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam 

menegakkan integritas dan nilai etika, pimpinan instansi sekurang-kurangnya 

melakukan tindakan sebagai berikut: 

1) Melakukan penyusunan dan penerapan aturan perilaku di lingkungannya. 

2) Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku. 

3) Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan, 

prosedur, dan aturan perilaku. 

4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian 

atas sistem pengendalian. 

5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang memberikan ruang untuk berperilaku 

tidak etis. 

b. Komitmen terhadap kompetensi 

Pasal 6 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa 

komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 
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1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

tugas dan fungsi pada setiap posisi dalam instansinya. 

2) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing 

posisi dalam instansinya. 

3) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan untuk 

membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi 

pekerjaannya. 

4) Memilih pimpinan instansi yang memiliki kemampuan manajerial dan 

pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansinya. 

c. Kepemimpinan yang kondusif 

Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa 

kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: 

1) Mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. 

2) Menerapkan manajemen berbasis kinerja di instansinya. 

3) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan sistem pengendalian instansi 

pemerintah. 

4) Melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. 

5) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih 

rendah. 

6) Menanggapi secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, 

penganggaran, program dan kegiatan. 

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan menurut Pasal 8 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 

1) Melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan ukuran dan sifat kegiatan 

instansi. 

2) Memberikan kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab dalam instansinya. 

3) Memberikan kejelasan tentang hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam 

instansinya. 

4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur 

organisasi sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan strategis. 

5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan. 
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e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat berdasarkan Pasal 9 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya dilaksanakan 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung 

jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah. 

2) Pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa wewenang dan tanggung 

jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansinya. 

3) Pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa pelaksanaan wewenang 

dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. 

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya 

manusia 

Pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa 

dalam penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber 

daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekruitmen sampai dengan pemberhentian 

pegawai. 

2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekuritmen. 

3) Supervisi yang memadai terhadap pegawai. 

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif 

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif berdasarkan 

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus: 

1) Memberikan keyakikan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya. 

2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko 

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya. 

3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan 

fungsi instansinya. 

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait 

Pasal 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa 

hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait diwujudkan dengan 

adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait. 
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5. Implementasi Unsur Penilaian Risiko 

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko baik risiko yang 

berasal dari dalam maupun luar instansi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2008, Penilaian Risiko didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan 

kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa risiko mengandung tiga 

unsur, yaitu: 

a. Kemungkinan kejadian atau peristiwa 

b. Dampak atau konsekuensi (jika terjadi, risiko akan membawa akibat atau 

konsekuensi) 

c. Kemungkinan kejadian (risiko masih berupa kemungkinan atau diukur dalam bentuk 

probabilitas (BPKP, 2010). 

Unsur-unsur risiko harus selalu terintegrasi sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi 

maka tidak atau belum dapat dikatakan sebagai risiko (BPKP, 2010). 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 13 menegaskan bahwa setiap 

pimpinan instansi pemerintah wajib untuk melaksanakan penilaian risiko. Penilaian risiko 

terdiri atas dua tahapan penting, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko. Sebelum 

kedua tahapan tersebut dilaksanakan, pimpinan instansi pemerintah terlebih dahulu harus 

merumuskan tujuan, baik itu tujuan instansi maupun tujun tingkat kegiatan. Perumusan 

tujuan ini mutlak dilakukan karena penilaian risiko didasarkan atas kemungkinan kejadian 

yang menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 14 secara spesifik 

memberi arahan bagaimana seharusnya pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan. 

Tujuan instansi pemerintah harus memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, 

dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

menetapkan tujuan pada tingkat kegiatan diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008, yaitu: 

a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah. 

b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. 

c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah 

d. Mengandung unsur kriteria pengukuran 

e. Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup 

f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya 
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Setelah tujuan ditetapkan, tujuan tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh 

pegawai. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pimpinan instansi 

pemerintah kemudian strategi, yaitu strategi operasional yang konsisten dan strategi 

manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. Secara lebih lanjut dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa dalam menetapkan strategi 

manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah: 

a. Mempertimbangkan tujuan instansi pemerintah dan sumber risiko yang relevan dari 

faktor internal dan faktor eksternal 

b. Menetapkan struktur pengendalian untuk menangani risiko tersebut. 

Tahap pertama dari penilaian risiko adalah identifikasi risiko dimana Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 200 secara garis besar memberi gambaran mengenai 

identifikasi risiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan: 

a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan 

pada tingkat kegiatan secara komprehensif. Metode identifikasi risiko dapat 

mencakup pemeringkatan secara kualitatif dan kuantitatif, pembahasan pada tingkat 

pimpinan, prakiraan dan perencanaan strategis, serta pertimbangan terhadap temuan 

audit dan evaluasi aparat pengawasan intern 

b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari fakor eksternal 

dan faktor internal. Risiko yang berasal dari faktor eksternal, misalnya peraturan 

perundang-undangan baru, bencana alam dan gangguan keamanan. Sedangkan risiko 

yang berasal dari faktor internal, misalnya keterbatasan dana operasional, sumber 

daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan 

prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif. 

c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Dalam menilai faktor lain yang 

dapat meningkatkan risiko, pimpinan instansi pemerintah mempertimbangkan seluruh 

risiko akibat kegagalan pencapaian tujuan dan keterbatasan anggaran yang pernah 

terjadi antara lain disebabkan oleh pengeluaran program yang tidak tepat, pelanggaran 

terhadap pengendalian dana, dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Selain itu, pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko 

yang melekat pada sifat misinya atau pada signifikansi dan kompleksitas dari setiap 

program atau kegiatan spesifik yang dilaksanakan. 

Langkah terakhir dari penilaian risiko adalah analisis risiko. Pasal 17 dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur bahwa analisis risiko 

dilaksanakan untuk menentukan status dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap 
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pencapaian tujuan instansi pemerintah. Dalam menentukan status risiko, pimpinan 

instansi pemerintah terlebih dahulu harus menentukan: 

a. Frekuensi/probabilitas terjadinya risiko 

b. Dampak dari setiap risiko 

Status risiko sendiri merupakan hasil kali antara frekuensi/probabilitas risiko dengan 

dampak dari setiap risiko. Status risiko akan memberikan informasi kepada pimpinan 

instansi pemerintah mengenai apakah risiko dapat diterima atau tidak (BPKP, 2010). 

 

6. Implementasi Unsur Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan Pengendalian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

didefinisikan sebagai tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan 

dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi 

risiko telah dilaksanakan secara efektif. Dengan kata lain, Kegiatan Pengendalian 

dilakukan untuk memastikan bahwa arahan dari pimpinan telah dilaksanakan dengan 

efektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan Kegiatan 

Pengendalian adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah. 

b. Kegiatan Pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko 

c. Kegiatan Pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi 

pemerintah. 

d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis 

e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara 

tertulis 

f. Kegiatan Pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan 

tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan (Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 18). 

Kegiatan Pengendalian yang diselenggakan oleh instansi pemerintah dapat berupa: 

a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 19 menyebutkan bahwa reviu atas 

kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan 

tolak ukur kinerja yang ditetapkan. 
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b. Pembinaan sumber daya manusia. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 20 menegaskan bahwa dalam 

melakukan pembinaan sumber daya manusia, pimpinan instansi pemerintah harus 

sekurang-kurangnya: 

1) Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai. 

2) Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang 

mendukung pencapaian visi dan misi. 

3) Membuat uraian jabatan, prosedur, rekruitmen, program pendidikan dan pelatihan 

pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, 

ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan 

karir. 

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 21 – 31 memberi panduan 

bagaimana instasi pemerintah bisa melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem 

informasi. Kegiatan Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi: 

1) Pengendalian umum  

Pengendalian umum terdiri atas: 

a) Pengamanan sistem informasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 23 menyebutkan bahwa 

pengamanan sistem informasi sekurang-kurangnya mencakup: 

 Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif 

 Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program 

pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya. 

 Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola 

program pengamanan. 

 Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas. 

 Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait 

dengan program pengamanan. 

 Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan 

program pengamanan jika diperlukan. 

b) Pengendalian atas akses 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 24 menyatakan bahwa 

pengendalian atas akses sekurang-kurangnya mencakup: 
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 Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan 

sensitivitasnya. 

 Identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi 

secara formal. 

 Pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan 

mendeteksi akses yang tidak diotorisasi. 

 Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, 

serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin. 

c) Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 25 mengatur bahwa 

pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi 

sekurang-kurangnya mencakup: 

 Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program 

 Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan 

yang dimutakhirkan 

 Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian 

atas kepustakaan perangkat lunak. 

d) Pengendalian atas perangkat lunak sistem 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 26 menyebutkan bahwa 

pengendalian atas perangkat lunak sistem sekurang-kurangnya mencakup: 

 Pembatasan akses perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab 

pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses. 

 Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat 

lunak sistem. 

 Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak 

sistem. 

e) Pemisahan tugas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 27 menyatakan bahwa 

pemisahan tugas sekurang-kurangnya mencakup: 

 Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan 

untuk memisahkan tugas tersebut. 

 Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas. 
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 Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, 

supervisi, dan reviu. 

f) Kontinuitas pelayanan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 28 menyebutkan bahwa 

kontinuitas pelayanan sekurang-kurangnya mencakup: 

 Penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya 

pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif. 

 Langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan 

terhentinya operasi komputer. 

 Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk 

mengatasi kejadian tidak terduga. 

 Pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak 

terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. 

2) Pengendalian aplikasi 

Pengendalian aplikasi terdiri atas: 

a) Pengendalian otorisasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 30 menegaskan bahwa 

pengendalian otorisasi sekurang-kurangnya mencakup: 

 Pengendalian terhadap dokumen sumber. 

 Pengesahan atas dokumen sumber. 

 Pembatasan akses ke terminan entri data. 

 Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa 

seluruh data yang diproses telah diotorisasi. 

b) Pengendalian kelengkapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 31 mengatur bahwa 

pengendalian kelengkapan sekurang-kurangnya mencakup: 

 Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke 

dalam komputer. 

 Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data. 

c) Pengendalian akurasi  

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan bahwa 

pengendalian akurasi sekurang-kurangnya mencakup: 

 Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data. 
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 Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah. 

 Pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah dengan 

segera. 

 Reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validasi 

data. 

d) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 33 menegaskan bahwa 

pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sekurang-

kurangnya mencakup: 

 Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file 

data versi terkini digunakan selama pemrosesan. 

 Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi 

bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan. 

 Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal 

file header labels sebelum pemrosesan. 

 Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan 

d. Pengendalian fisik atas aset. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 34 menyebutkan bahwa dalam 

melaksanakan pengendalian fisik atas aset, pimpinan instansi pemerintah wajib 

menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh 

pegawai: 

1) Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik. 

2) Rencana pemulihan setelah bencana 

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 35 menyebutkan bahwa dalam 

melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja, pimpinn 

instansi pemerintah harus: 

1) Menetapkan ukuran dan indikator kinerja. 

2) Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan 

ukuran dan indikator kinerja.  

3) Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja. 

4) Membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang 

ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. 
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f. Pemisahan fungsi 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 36 mewajibkan pimpinan instansi 

pemerintah menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak 

dikendalikan oleh satu orang. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian 

dipisah-pisahkan dan dilimpahkan kepada pegawai yang berbeda secara sistematis 

untuk menjamin adanya checks and balances dan mengurangi kesempatan terjadinya 

kolusi. Aspek utama transaksi atau kejadian meliputi otorisasi, persetujuan, 

pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit, serta 

penyimpanan dan penanganan aset. 

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.  

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 37 mengatur bahwa dalam 

melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pimpinan instansi 

pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi 

kepada seluruh pegawai. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting dilakukan 

untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid yang 

dilaksanakan. 

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 38 menyatakan bahwa dalam 

melakukan pencatatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, 

pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan: 

1) Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera. 

Klasifikasi yang tepat dan pencatatan yang segera dilakukan agar informasi yang 

diperoleh tetap relevan, bernilai, dan bermanfaat bagi pimpinan instansi 

pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. 

Klasifikasi yang tepat atas transaksi dan kejadian mencakup pengaturan dan 

format informasi pada dokumen sumber dan catatan ikhtisar sebagai sumber 

pelaporan. 

2) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi 

atau kejadian. 

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 39 mengatur bahwa dalam 

melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pimpinan 

instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang 

dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. 
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j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 39 mengatur bahwa dalam 

menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan instansi 

pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap 

penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan 

tersebut secara berkala. 

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian 

penting. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 40 menyebutkan bahwa 

pendokumentasian yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan 

kejadian penting dilakukan agar kegiatan dapat dikendalikan dan dievaluasi. Dalam 

menyelenggarakan dokumentasi yang baik, pimpinan instansi pemerintah wajib 

memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi 

yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian 

penting. Dokumentasi atas sistem pengendalian intern mencakup identifikasi, 

penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi instansi pemerintah pada tingkat 

kegiatan serta pengendaliannya yang tercermin dalam kebijakan administratif, 

pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya. Dokumentasi atas sistem pengendalian 

intern juga mencakup dokumentasi yang menggambarkan sistem informasi otomatis, 

pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian 

aplikasi. Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting dilaksanakan secara 

lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi dan kejadian serta 

informasi terkait sejak otorisasi dan inisiasi, pemrosesan, dan penyelesaian. 

 

7. Implementasi Unsur Informasi dan Komunikasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memberikan definisi mengenai 

informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi 

dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan umpan balik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 42 mengatur bahwa untuk 

menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah 

harus sekurang-kurangnya: 
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a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi. 

Bentuk dan sarana untuk mengkomunikasikan informasi penting antara lain berupa 

buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan 

pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail dan arahan lisan, 

termasuk pula tindakan pimpinan yang mendukung implementasi sistem pengendalian 

intern. 

b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus 

menerus. 

Dalam rangka mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi, 

pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan manajemen sistem informasi, 

mekanisme identifikasi kebutuhan informasi, perkembangan dan kemajuan teknologi 

informasi, pemantauan mutu informasi, dan kecukupan sumber daya manusia dan 

keuangan untuk pengembangan teknologi informasi. 

Semua informasi baik informasi yang berasal dari dalam maupun dari luar instansi 

pemerintah wajib untuk disampaikan kepada pimpinan. Hal-hal yang perlu untuk 

diperhatikan dalam menyampaikan informasi kepada pimpinan instansi pemerintah 

menurut BPKP (2009) adalah sebagai berikut: 

a. Informasi internal dan eksternal dilaporkan kepada pimpinan. 

Informasi penting yang berasal dari internal instansi yang berkaitan dengan 

pencapaian tujuan instansi, termasuk informasi mengenai critical success factors 

harus diidentifikasi dan disampaikan secara teratur kepada pimpinan instansi 

pemerintah. Selain itu, informasi eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian 

misi, tujuan dan sasaran, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan peraturan 

serta perubahan politik dan ekonomi harus dilaporkan kepada pimpinan instansi 

pemerintah. 

b. Informasi diidentifikasi, diperoleh dan didistribusikan dengan tepat dimana kesemua 

hal tersebut menuntut beberapa hal sebagai berikut untuk diperhatikan: 

1) Pimpinan menerima informasi analitis. 

Pimpinan instansi pemerintah menerima informasi analitis yang membantunya 

untuk mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan. 

2) Informasi dirinci sesuai dengan kebutuhan pimpinan. 

Informasi diberikan dengan rincian yang telah disesuaikan dengan tingkat 

kebutuhan pimpinan di setiap tingkatan dalam unit kerja. 

3) Informasi diikhtisarkan dan disajikan dengan tepat. 
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Informasi diikhitisarkan dan disajikan dengan tepat serta berisi informasi yang 

berhubungan saja, dan didukung data yang terinci jika diperlukan. 

4) Informasi tersedia tepat waktu. 

Informasi tersedia tepat waktu sehingga memungkinkan pemantauan yang efektif 

dan pimpinan instansi pemerintah dapat segera mengambil tindakan tepat yang 

diperlukan. 

5) Informasi digunakan untuk menentukan pelaksanaan rencana. 

Penanggung jawab program menerima informasi keuangan dan operasional untuk 

menentukan apakah rencana stratejik dan rencana kinerja tahunan dapat 

dilaksanakan serta mencapai tujuan instansi dalam mempertanggungjawabkan 

sumber daya yang dikelola. 

6) Informasi digunakan untuk menentukan kesesuaian program dengan peraturan dan 

hukum. 

Informasi operasional disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sehingga 

pimpinan dapat menentukan apakah program mereka sesuai dengan peraturan dan 

hukum yang berlaku. 

7) Informasi keuangan dan anggaran digunakan untuk keperluan laporan keuangan. 

Informasi keuangan dan anggaran yang relevan disediakan untuk keperluan 

pelaporan keuangan internal dan eksternal. 

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan suatu mekanisme yang 

menjamin bahwa informasi internal dan eksternal telah dikomunikasikan baik kepada 

pihak internal dan pihak eksternal. Komunikasi internal dalam lingkup instansi 

pemerintah akan berjalan efektif jika: 

a. Pimpinan mengkomunikasikan pentingnya pengendalian intern. 

Pimpinan instansi pemerintah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh pegawai 

bahwa tanggung jawab pengendalian intern adalah penting dan harus ditangani secara 

sungguh-sungguh. 

b. Tugas masing-masing pegawai dikomunikasikan. 

Tugas rinci masing-masing pegawai secara jelas dikomunikasikan kepada yang 

bersangkutan dan mereka memahami aspek-aspek pengendalian intern yang relevan, 

bagaimana peranan mereka di dalamnya, dan bagaimana hubungan pekerjaan antar 

pegawai. 

c. Informasi mengenai suatu kejadian yang tidak diharapkan harus memperhatikan 

penyebabnya. 
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Para pegawai sudah mendapatkan informasi bahwa ketika terjadi hal yang tidak 

diharapkan dalam pelaksanaan tugas, perhatian tidak hanya ditujukan kepada 

kejadiannya, tetapi juga kepada penyebabnya sehingga potensi kelemahan 

pengendalian intern dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum kelemahan tersebut 

merugikan instansi pemerintah. 

d. Kode etik dikomunikasikan kepada pegawai. 

Perilaku yang bisa diterima serta perilaku yang tidak bisa diterima dan konsekuensi 

dari kelakuan tidak pantas, dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pegawai. 

e. Adanya saluran komunikasi selain melalui atasan langsung. 

Pegawai mempunyai saluran komunikasi kepada pimpinan melalui seseorang yang 

bukan atasan langsungnya dan terdapat kemauan dari pimpinan untuk mendengarkan 

suara bawahannya. 

f. Mekanisme aliran informasi ke berbagai arah.  

Terdapat mekanisme yang memungkinkan adanya aliran informasi kepada bawahan, 

kepada atasan, dan lintas unit organisasi, serta terjadi komunikasi yang lancar di 

antara kegiatan fungsional. 

g. Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi terpisah. 

Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa 

berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan. 

h. Tidak ada pembalasan terhadap pemberi informasi. 

Pegawai mengetahui adanya jaminan bahwa tidak akan ada pembalasan karena 

melaporkan infomasi yang kurang baik, kelakuan yang tidak pantas, atau 

penyimpangan atas kegiatan pengendalian intern. 

i. Terdapat mekanisme untuk merekomendasikan penyempurnaan kegiatan. 

Terdapat mekanisme bagi pegawai untuk merekomendasikan penyempurnaan 

kegiatan, dan pimpinan instansi pemerintah menghargai kontribusi yang berguna dari 

pegawai dengan penghargaan yang berarti. 

j. Pimpinan berkomunikasi dengan APIP. 

Pimpinan instansi pemerintah mengkomunikasikan dan melaporkan kepada APIP 

mengenai kinerja, risiko, inisiatif dan kejadian penting lainnya. 

Instansi pemerintah dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan tentu akan 

berhubungan dengan pihak luar. Oleh karena itu, penting kiranya bagi instansi pemerintah 

untuk menyelenggarakan komunikasi eksternal yang efektif. BPKP (2009) memberi 

panduan bagaimana cara membangun komunikasi eksternal yang efektif, yaitu: 
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a. Terdapat saluran komunikasi dengan mitra kerja dan pihak eksternal. 

Saluran komunikasi yang terbuka dan efektif sudah ditetapkan dengan mitra kerja dan 

pihak eksternal, yang dapat memberikan masukan signifikan terhadap kualitas dari 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah. 

b. Pihak luar mendapat informasi standar etika instansi pemerintah. 

Pihak luar yang berhubungan dengan instansi pemerintah telah secara jelas 

diinformasikan mengenai standar etika instansi pemerintah dan juga memahami 

bahwa tindakan tidak benar, seperti pemberian komisi, tidak akan ditoleransi. 

c. Dukungan terhadap komunikasi dengan pihak luar. 

Komunikasi dengan pihak luar harus dilakukan secara efektif guna mengetahui 

berfungsinya pengendalian intern. 

d. Tanggapan atas keluhan masyarakat. 

Keluhan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah, harus 

ditindaklanjuti karena hal tersebut dapat mengarah pada masalah pengendalian. 

e. Tindak lanjut atas rekomendasi dari auditor internal/eksternal dan evaluator 

Pimpinan instansi pemerintah meyakini bahwa rekomendasi dari auditor 

internal/auditor eksternal dan evaluator sudah dipertimbangkan langkah tindak 

lanjutnya untuk memperbaiki masalah dan kelemahan yang mereka identifikasi. 

f. Komunikasi dengan pihak-pihak pemberi informasi yang relevan dengan kebutuhan 

instansi pemerintah. 

Komunikasi dengan badan legislatif, instansi pemerintah pengelola anggaran dan 

perbendaharaan, instansi pemerintah lain, media massa dan masyarakat harus berisi 

informasi penting sehingga misi, tujuan, risiko yang dihadapi instansi pemerintah 

lebih dapat dipahami. 

 

8. Implementasi Unsur Pemantauan Pengendalian Intern 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Pemantauan 

Pengendalian Intern sebagai proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern 

dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segara 

ditindaklanjuti. Pemantauan Pegendalian Intern dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Pemantauan berkelanjutan. 

Pemantauan berkelanjuan adalah penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian 

intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan instansi pemerintah. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 44 menyebutkan bahwa 

pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, 

supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam 

pelaksanaan tugas. 

BPKP (2009) memberi panduan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemantauan berkelanjutan: 

1) Pimpinan instansi pemerintah memiliki strategi untuk memastikan bahwa 

pemantauan yang sedang berjalan efektif dan evaluasi terpisah akan dilaksanakan 

bila terjadi keadaan kritis. 

Untuk mengukur efektivitas, variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Adanya strategi manajemen yang menyediakan media umpan balik, serta 

memantau kinerja dan tujuan-tujuan pengendalian. 

b) Strategi pemantauan mencakup metode yang menekankan bahwa pimpinan 

program dan operasional bertanggung jawab terhadap pengendalian intern dan 

bahwa mereka harus memantau efektivitas kegiatan pengendalian sebagai 

bagian dari tugas mereka sehari-hari. 

c) Strategi pemantauan mencakup identifikasi terhadap faktor-faktor kritis 

operasional dan sistem pendukung misi yang memerlukan reviu khusus dan 

evaluasi. 

d) Strategi mencakup rencana untuk melakukan evaluasi periodik terhadap 

kegiatan pengendalian atas sistem operasional dan pendukung misi. 

2) Dalam kegiatan rutin, terdapat informasi yang menggambarkan apakah 

pengendalian intern berfungsi dengan baik. 

a) Integrasi laporan operasional dengan data laporan keuangan dan anggaran 

digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan. Perlu juga diperhatikan 

adanya ketidakakurataan atau penyimpangan yang bisa mengindikasikan 

adanya masalah pengendalian intern. 

b) Pimpinan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional membandingkan 

informasi kegiatan atau informasi lain yang diperoleh dari kegiatan sehari-hari 

dengan informasi yang diperoleh dari sistem informasi dan menindaklanjuti 

semua ketidakakuratan atau masalah lain yang ditemukan. 

c) Pegawai operasional harus menjamin keakuratan laporan keuangan unit dan 

bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan. 
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3) Komunikasi dengan pihak eksternal dikonfirmasikan dengan data intern yang 

dimiliki oleh organisasi. Agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, maka 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Kesadaran pimpinan instansi pemerintah atas perlunya komunikasi dengan 

pihak luar untuk membantu menilai efektivitas pengendalian intern sehingga 

informasi yang diperoleh dapat mengindikasikan terjadinya penyimpangan. 

b) Komunikasi dari pihak rekanan yang digunakan sebagai teknik pemantauan 

pengendalian intern. 

c) Informasi dari rekanan atas penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa 

oleh panitia pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah agar diselidiki. 

d) Badan legislative maupun aparat pengawasan lainya, termasuk masyarakat, 

mengkomunikasikan informasi kepada instansi pemerintah mengenai ketaatan 

atau masalah lain yang mencerminkan berfungsi tidaknya pengendalian intern 

serta memberikan informasi bahwa pimpinan instansi pemerintah 

menindaklanjuti masalah yang ditemukan. 

e) Kegiatan pengendalian yang tidak berfungsi dinilai ulang. 

4) Struktur organisasi yang sesuai kebutuhan dan adanya supervisi untuk mengawasi 

fungsi pengendalian intern. 

a) Pengecekan dan pengeditan secara otomatis terhadap kegiatan administrasi 

sudah digunakan untuk mengontrol keakurata dan kelengkapan proses 

transaksi. 

b) Pemisahan fungsi dan tugas telah digunakan untuk mendeteksi kecurangan. 

c) Audit internal bersifat independen dan memiliki otoritas untuk melapor secara 

langsung kepada pimpinan instansi pemerintah dan tidak terlibat dalam tugas 

operasional instansi pemerintah. 

5) Adanya pembandingan secara periodik antara data yang dicatat dan fisiknya. 

a) Barang inventaris dan aktiva tetap dicek secara rutin. Perbedaan antara 

pencatatan dan fisik dikoreksi dan penyebabnya dijelaskan. 

b) Frekuensi pembandingan merupakan hal yang penting terkait dengan 

kerawanan aset. 

c) Tanggung jawab pengamanan aset dan sumber daya lainnya diberikan kepada 

personil yang bertanggung jawab. 

6) Pimpinan instansi pemerintah mengambil langkah untuk menindaklanjuti 

rekomendasi yang diberikan secara teratur oleh Aparat Pengawasan Intern 
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Pemerintah (APIP), auditor atau evaluator lainnya guna penyempurnaan 

pengendalian internal. 

7) Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas 

pengendalian intern. 

Agar berjalan efektif, maka perlu dilakukan: 

a) Masalah, informasi dan masukan yang muncul pada saat pelatihan, seminar, 

rapat perencanaan, atau rapat lainnya, yang relevan dengan pengendalian 

intern diterima dan digunakan oleh pimpinan untuk mengatasi masalah atau 

untuk memperkuat sistem pengendalian intern. 

b) Saran dari pegawai harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagaimana 

mestinya. 

c) Pimpinan mendorong pegawai untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalia 

intern dan melaporkannya kepada atasan langsung. 

8) Adanya pemantauan secara teratur kepada seluruh pegawai untuk mengetahui 

tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan perilaku yang berlaku. 

a) Pegawai secara berkala menyatakan kepatuhan mereka terhadap aturan 

perilaku. 

b) Tanda tangan diperlukan untuk membuktikan dilaksanakannya fungsi 

pengendalian intern yang penting, misalnya rekonsiliasi. 

b. Evaluasi terpisah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 45 menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja sistem 

pengendalian intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu berdasarkan pada 

penilaian risiko dan efektivitas prosedur pemantauan yang berkelanjutan. Evaluasi 

terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak 

eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar 

uji pengendalian intern, pembandingan, kuesioner, bagan arus dan teknik kuantitatif. 

BPKP (2009) memberi panduan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan evaluasi terpisah, yaitu: 

1) Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah terhadap pengendalian internal 

instansi pemerintah sudah memadai. 

a) Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan 

dipertimbangkan pada saat menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi 

terpisah. 
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b) Kegiatan evaluasi terpisah seringkali diperlukan pada saat terjadi suatu 

peristiwa, misalnya perubahan besar dalam renstra, pemekaran atau penciutan 

organisasi, perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan 

anggaran. 

c) Evaluasi berkala dilakukan terhadap bagian dari pengendalian intern secara 

memadai. 

d) Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu 

yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal. 

2) Metode evaluasi pengendalian intern instansi pemerintah harus logis dan 

memadai. 

a) Metodologi yang digunakan mencakup self assessment, dengan menggunakan 

daftar periksa, kuesioner, atau perangkat lainnya. 

b) Evaluasi terpisah meliputi reviu terhadap rancangaan pengendalian intern dan 

pengujian langsung atas kegiatan pengendalian intern. 

c) Bila menggunakan sistem informasi berbasis komputer, evaluasi terpisah 

dilakukan dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk 

mengidentifikasi indicator inefisiensi, pemborosan atau penyalahgunaan. 

d) Tim evaluasi terpisah menyusun suatu rencana evaluasi untuk meyakinkan 

terlaksananya kegiatan tersebut secara terkoordinasi. 

e) Jika dilakukan oleh pegawai instansi pemerintah harus dipimpin oleh seorang 

pejabat dengan kewenangan, kemampuan dan pengalaman memadai. 

f) Tim evaluasi terpisah harus memahami secara memadai mengenai visi, misi 

dan tujuan instansi pemerintah serta kegiatannya. 

g) Tim evaluasi terpisah sudah memahami bagaimaa pengendalian intern 

seharusnya bekerja dan implementasinya. 

h) Tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan. 

i) Proses evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya. 

3) Bila evaluasi terpisah dilakukan oleh APIP, maka para auditornya harus memiliki 

kemampuan yang memadai dan independen. 

a) APIP memiliki staf dengan tingkat kompetensi dan pengalaman yang cukup. 

b) APIP secara organisasi independen dan melapor langsung ke pimpinan 

tertinggi di dalam instansi pemerintah. 
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c) Tanggung jawab, lingkup kerja, dan rencana pengawasan APIP harus sesuai 

dengan kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan. 

4) Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan. 

a) Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada orang yang 

bertanggung jawab terhadap fungsi tersebut dan atasan langsungnya. 

b) Kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan ke 

pimpinan tertinggi instansi pemerintah. 

c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 46 menjelaskan bahwa tindak 

lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan 

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan 

reviu lainnya yang ditetapkan. 

BPKP (2009) memberi panduan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit yaitu sebagai berikut: 

1) Instansi pemerintah memiliki mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian 

atas temuan hasil audit dan reviu lainnya dengan segera. 

a) Pimpinan instansi pemerintah segera mereviu dan mengevaluasi temuan audit, 

hasil penilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan 

yang diidentifikasi memerlukan perbaikan. 

b) Pimpinan instansi pemerintah menetapkan tindakan yang memadai untuk 

menindaklanjuti temuan dan rekomendasi. 

c) Tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah yang menarik perhatian 

pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan. 

d) Dalam hal terdapat ketidaksepakatan terhadap temuan dan/atau rekomendasi, 

pimpinan instansi pemerintah menyatakan bahwa temuan atau rekomendasi 

tersebut tidak tepat atau tidak perlu ditindaklanjuti. 

e) Pimpinan instansi pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi 

dengan auditor dan pereviu jika diyakini akan membantu dalam proses 

penyelesaian audit. 

2) Pimpinan instansi pemerintah tanggap atas temuan dan rekomendasi audit atau 

reviu lainnya yang bertujuan memperkuat pengendalian intern. 
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a) Pimpinan instansi pemerintah yang berwenang mengevaluasi temuan dan 

rekomendasi dan memutuskan tindakan yang layak untuk memperbaiki atau 

meningkatkan pengendalian. 

b) Tindakan pengendalian intern yang diperlukan harus diikuti untuk memastikan 

penerapannya. 

3) Instansi pemerintah melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan temuan dan 

rekomendasi audit atau reviu lainnya. 

a) Masalah yang terkait dengan transaksi atau kejadian tertentu dikoreksi dengan 

segera. 

b) Penyebab yang diungkapkan dalam temuan atau rekomendasi diteliti oleh 

pimpinan instansi pemerintah. 

c) Dilakukan tindakan untuk memperbaiki kondisi atau mengatasi penyebab 

terjadi temuan. 

d) Pimpinan instansi pemerintah dan auditor memantau temuan dan rekomendasi 

audit dan reviu untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah 

dilaksanakan. 

e) Pimpinan instansi pemerintah secara berkala mendapat laporan status 

penyelesaian audit dan reviu sehingga pimpinan dapat meyakini kualitas dan 

ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

Diah Arfianti (2011) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh Sistem 

Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tekonologi 

Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan 

Keuangan Daerah. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah dalam penelitian tersebut 

merupakan salah satu indikator dari Akuntabilitas Keuangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. Hasil ini selaras dengan fakta 

bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan 

opini Tidak Wajar ternyata memiliki sistem pengendalian intern yang lemah. Persamaan 

dari penelitian ini dengan penelitian dari Diah Arfianti adalah sama-sama melakukan 

penelitian berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan. 

Perbedaannya antara lain terletak pada: 
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1. Sistem Pengendalian Intern yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008. 

2. Sistem Pengendalian Intern merunut pada semua unsur SPIP dengan keseluruhan 

indikator pada setiap unsur SPIP sehingga SPIP dalam penelitian ini lebih luas dan 

lebih mendalam lingkupnya dibanding dengan variabel yang sama pada penelitian 

Diah Arfianti. 

3. Akuntabilitas Keuangan pada penelitian ini tidak hanya mengacu pada satu indikator 

saja seperti pada penelitian Diah Arfianti.  

4. Penelitian ini tidak menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya, 

melainkan mencoba untuk mengetahui sampai sejauh mana Persepsi Pegawai 

terhadap Implementasi SPIP dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan. Atau dengan 

kata lain, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Dadang Sadeli (2008) melakukan penelitian dengan judul Profesionalitas Aparat 

Pengawasan Fungsional Intern terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan 

Implikasinya kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan 

Pelaksaaan Audit Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas 

keuangan Instansi Pemerintah Daerah. Jika dianalisis lebih lanjut, maka terihat bahwa 

variabel Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern sebenarnya merupakan 

salah satu sub unsur dari Unsur Lingkungan Pengendalian dalam SPIP. Sedangkan, 

variabel Pelaksanaan Audit Pemerintahan merupakan salah satu sub unsur dari Unsur 

Pemantauan Pengendalian Intern dalam SPIP. Oleh karena itu, penelitian Dadang Sadeli 

dan penelitian ini sebenarnya sama-sama meneliti SPIP dan Akuntabilitas Keuangan. 

Perbedaannya terletak pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian Dadang Sadeli merupakan penelitian kausal komparatif, sedangkan 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. 

2. SPIP dalam penelitian ini lebih lengkap dan rinci karena mengacu pada kelima unsur 

SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) telah berhasil mendapatkan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan yang disusun. Hal ini menunjukkan bahwa 
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UNY memiliki Akuntabilitas Keuangan yang memuaskan dan dapat diandalkan. Akan 

tetapi, opini WTP tersebut belum tentu bisa dipertahankan lagi apabila sistem 

pengendalian intern dalam lingkup UNY tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang 

terjadi adalah bahwa belum semua pegawai UNY memiliki persepsi yang sama mengenai 

pentingnya sistem pengendalian intern. Padahal Persepsi Pegawai terhadap implementasi 

sistem pengendalian intern sangat penting dalam menunjang keefektifan pelaksanaan 

sistem pengendalian intern di UNY. Jika pegawai memiliki persepsi positif terhadap 

sistem pengendalian intern, mereka akan memiliki komitmen yang tinggi dalam 

melaksanakan sistem pengendalian intern. Dengan demikian, kemungkinan UNY untuk 

mempertahankan opini WTP di kemudian hari masih bisa berlanjut. 

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua pimpinan 

instansi pemerintah termasuk UNY untuk mendesain dan mengimplementasikan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 

2008. Salah satu tujuan dari diberlakukannya peraturan pemerintah ini adalah untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa Akuntabilitas Keuangan instansi 

pemerintah akan terwujud. Hal ini mutlak diperlukan karena masyarakan tentu saja 

menginginkan agar dana masyarakat dipergunakan dengan ekonomis dan efisien serta 

tidak terjadi kebocoran dana dan korupsi. 

SPIP terdiri atas lima unsur, yaitu Unsur Lingkungan Pengendalian, Unsur 

Penilaian Risiko, Unsur Kegiatan Pengendalian, Unsur Informasi dan Komunikasi, serta 

Unsur Pemantauan Pengendalian Intern. Akuntabilitas Keuangan dapat tercapai apabila 

suatu instansi memiliki Lingkungan Pengendalian yang kondusif. Oleh karena itu, 

pimpinan instansi pemerintah dan pegawai harus berupaya untuk menciptakan lingkungan 

yang positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat 

(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008). Lingkungan Pengendalian yang kondusif 

tercipta apabila di dalam suatu instansi terdapat (1) penegakan integritas dan nilai etika, 

(2) komitmen terhadap kompetensi, (3) kepemimpinan yang kondusif, (4) pembentukan 

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (5) pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab yang tepat, (6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia, (7) perwujudan peran aparan pengawasan intern 

pemerintah yang efektif, dan (8) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah 

terkait. 

SPIP mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian 

risiko. Penilaian risiko dilakukan dengan cara megidentifikasi risiko dan menganalisis 
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risiko. Analisis risiko akan memberi informasi mengenai bagaimana pimpinan memberi 

tanggapan terhadap risiko yang akan mengancam pencapaian tujuan, misi dan visi suatu 

instansi. Dengan penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah diharapkan dapat 

memberikan respon yang tepat terhadap risiko tersebut sehingga Akuntabilitas Keuangan 

yang merupakan salah satu tujuan dari instansi pemerintah dapat dicapai. 

Unsur Kegiatan Pengendalian akan membantu memastikan bahwa arahan 

pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Akuntabilitas Keuangan merupakan salah 

satu tujuan yang hendak dicapai instansi pemerintahan. Oleh karena itu, untuk 

memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai, setiap instansi pemerintahan akan melakukan 

Kegiatan Pengendalian melalui (1) reviu atas kinerja instansi pemerintah yang 

bersangkutan, (2) pembinaan sumber daya manusia, (3) pengendalian atas pengelolaan 

sistem informasi, (4) pengendalian fisik atas aset, (5) penetapan dan reviu atas indikator 

dan ukuran kinerja, (6) pemisahan fungsi, (7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang 

penting, (8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, (9) 

pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, (10) akuntabilitas terhadap 

sumber daya dan pencatatannya, dan (11) dokumentasi yang baik atas sistem 

pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. 

Unsur SPIP yang keempat adalah informasi dan komunikasi. .Dalam rangka 

mencapai Akuntabilitas Keuangan, semua informasi baik itu informasi internal maupun 

eksternal harus dicatat dan dilaporkan secara tepat waktu kepada pimpinan instansi 

pemerintah. Informasi disampaikan dalam suatu bentuk dan sarana komunikasi yang 

menjamin bahwa informasi diterima tepat pada waktunya oleh pimpinan instansi 

pemerintah sehingga memungkinkan pimpinan untuk memberi respon yang tepat. 

Kinerja instansi pemerintah perlu dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa 

Akuntabilitas Keuangan instansi tetap terjaga. Selain dengan pemantauan rutin, instansi 

pemerintah juga melaksanakan evaluasi terpisah. Evaluasi internal bisa dilakukan oleh 

pihak internal maupun pihak eksternal dan dilakukan dengan menggunakan uji 

pengendalian intern. Tujuan dari evaluasi terpisah ini adalah untuk menilai apakah sistem 

pengendalian intern dalam suatu instansi pemerintah teah berjalan dengan semestinya 

untuk menjamin ketercapaian Akuntabilitas Keuangan. Pemantauan juga bisa 

dilaksanakan dengan melaksanakan rekomendasi hasil audit. 

Kelima unsur di atas akan saling terintegrasi satu sama lain sehingga 

implementasi kelima unsur tersebut akan memberi keyakinan yang memadai bahwa setiap 

kegiatan dalam instansi pemerintah akan berjalan dengan efektif dan efisien, keandalan 
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pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Lima unsur SPIP tersebut akan membentuk suatu sistem yang dapat menjamin 

penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan, sistem 

yang berorientasi pada peda pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta 

sistem yang berorientasi pada visi dan misi. Dengan kata lain, implementasi lima unsur 

SPIP dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa Akuntabilitas Keuangan instansi 

pemerintah akan terwujud. 

 

D. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan kajian teori dan penelitian relevan yang telah disusun di atas 

kemudian dikembangkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Persepsi Pegawai terhadap implementasi penegakan integritas dan nilai 

etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan 

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 

pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern 

pemerintah yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah 

terkait di Universitas Negeri Yogyakarta? 

2. Bagaimana Persepsi Pegawai terhadap implementasi identifikasi risiko dan analisis 

risiko di Universitas Negeri Yogyakarta? 

3. Bagaimana Persepsi Pegawai terhadap implementasi reviu atas kinerja, pembinaan 

sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian 

fisik atas aset, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan 

fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan 

tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan 

pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dan 

dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian 

penting di Universitas Negeri Yogyakarta? 

4. Bagaimana Persepsi Pegawai terhadap implementasi penyediaan dan pemanfaatan 

bentuk dan sarana komunikasi, dan pengelolaan, pengembangan dan pembaharuan 

sistem informasi di Universitas Negeri Yogyakarta? 

5. Bagaimana Persepsi Pegawai terhadap implementasi pemantauan berkelanjutan, 

evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit di Universitas Negeri 

Yogyakarta? 
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Penyimpangan dana pendidikan yang paling banyak ditemukan di sekolah yaitu 

penyimpangan terhadap pengelolaan dana BOS. Pada tahun 2007, BPK menemukan 

adanya penyelewengan dana BOS sebesar RP 28.1 miliar dari 2054 sekolah yang 

dijadikan sampel pemeriksaan dengan total populasi 3237 sekolah. Penyimpangan ini 

sebagian besar terjadi karena pengelolaan dana BOS selama ini cenderung tertutup dan 

tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS yang telah dibuat Kemendiknas (Natalia 

Ririh dan Latief, 2010). 

Secara keseluruhan, ICW melaporkan bahwa dari berbagai kasus korupsi dana 

pendidikan selama tahun 2002-2011, terdapat 87 kasus korupsi DAK dengan jumlah 

kerugian negara sebesar Rp 138,2 miliar. Sedangkan kasus penyelewengan dana BOS 

mencapai 44 kasus dengan total kerugian negara sebesar Rp 54,9 miliar. Selain korupsi 

terhadap DAK dan BOS, juga terdapat korupsi terhadap dana buku yang merugikan 

negara sebesar Rp 54,9 miliar, korupsi dana pengadaan komputer sebesar Rp 33,3 miliar, 

dan korupsi dana guru sebesar Rp 31,9 miliar (Fernan Rahadi, 2012).  

Perguruan tinggi berdasarkan hasil penelitian ICW ternyata juga turut 

memberikan kontribusi terhadap penyelewengan dana pendidikan. ICW melaporkan bawa 

negara menderita kerugian sebesar Rp 11,5 miliar karena beberapa perguruan tinggi tidak 

menyetorkan beberapa jenis tanggungan kepada kas Negara (Fernan Rahadi, 2012). 

Korupsi yang terjadi pada lingkup perguruan tinggi mencerminkan bahwa perguruan 

tinggi sampai saat ini belum dapat mewujudkan Akuntabilitas Keuangan negara dan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tentu saja tidak dapat dibenarkan karena 

perguruan tinggi dianggap sebagai salah satu pilar yang turut serta dalam 

memproklamasikan perang terhadap korupsi. 

Dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan bahwa Akuntabilitas Keuangan 

Kemendiknas mendapatkan opini disclaimer atau penolakan pemberian pendapat atas 

Akuntabilitas Keuangan Kemendiknas. Mardiasmo (2012) menyatakan bahwa ada 

beberapa faktor yang menyebabkan opini disclaimer diberikan, yaitu: (1) Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola di luar mekanisme APBN dan tidak 

dipertanggungjawabkan dalam laporan dengan jumlah yang signifikan, (2) Penerimaan 

hibah yang belum dicatat dan tidak didukung dokumen yang lengkap, (3) Belanja yang 

tidak dapat  diyakini kewajarannya (belanja hibah), berindikasi fiktif (belanja honor dan 

perjalanan dinas), dan belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan (mengendap di pihak 

ketiga) dengan jumlah yang signifikan, (4) Nilai piutang dari kegiatan operasional pada 

tiga PTN BLU yang tidak dilaporkan dan belum didukung dengan prosedur pencatatan 
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dan pengelolaan yang memadai, (5) Pengelolaan dan pengendalian persediaan tidak 

memadai, dan (6) Pengelolaan, pencatatan, dan pengendalian aset tidak memadai 

sehingga tidak diyakini kewajarannya. Keenam permasalahan tersebut terutama dialami 

oleh perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi ternyata juga memberikan kontribusi 

yang cukup signifikan terhadap opini disclaimer yang diterima Kemendiknas. 

Permasalahan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu hal yaitu Implementasi Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah yang kurang baik dalam lingkup perguruan tinggi. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern 

yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah (PP 60/2008, Bab I, Pasal 1 Butir 2). Sedangkan yang dimaksud dengan sistem 

pengendalian internal menurut PP No 60/2008, Bab I, Pasal 1 Butir 1 adalah proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP 

dilaksanakan dengan menitikberatkan pada lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, 

penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pamantauan 

pengendalian intern. Kelima unsur SPIP akan selalu diperhatikan dalam setiap pencapaian 

tujuan baik itu tujuan umum organisasi, tujuan unit dan tujuan tingkat kegiatan. Dengan 

diterapkannya unsur-unsur SPIP dalam lingkungan instansi pendidikan, maka diharapkan 

bahwa beberapa penyakit yang disebutkan di atas dapat dicegah kemunculannya di 

kemudian hari sehingga Akuntabilitas Keuangan instansi pendidikan bisa dicapai. 

Kegagalan dalam mencapai kualitas Akuntabilitas Keuangan yang tinggi selain 

disebabkan oleh kurang baiknya Implementasi Unsur Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah juga terjadi karena tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran 

anggaran, serta pengukuran kinerja masih diarahkan pada kemampuan dalam menyerap 

anggaran (Dadang Sadeli, 2008). Sedangkan menurut Dita Arfianti (2011) Akuntabilitas 

Keuangan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

informasi dan pengawasan keuangan. Warsito Kawedar (2010) berpendapat bahwa 

kelemahan sistem keuangan di Indonesia pada umumnya terjadi karena kelemahan dalam 

desain dan pelaksanaan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, penyimpanan keuangan negara yang semrawut, tidak adanya 

informasi tentang aset dan utang negara, serta pengungkapan laporan keuangan 

pemerintah yang tidak konsisten dan tidak memadai. 
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Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)  sebagai salah satu perguruan tinggi di 

Indonesia ternyata telah berhasil mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

dari kantor akuntan publik dalam pengelolaan laporan keuangannya. Akan tetapi dari 

hasil pengamatan di lapangan, ternyata belum semua penanggung jawab di semua posisi 

di UNY memahami arti pentingnya SPIP. Hal ini antara lain tercermin dalam beberapa 

perilaku penanggung jawab yang masih belum menunjukkan komitmen yang tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya, identifikasi dan analisis risiko belum sepenuhnya dilakukan pada 

beberapa fakultas, lembaga maupun unit-unit di rektorat, aktivitas pengendalian yang 

belum optimal yang bisa dilihat dari kurangnya pengecekan independen terhadap tugas-

tugas yang dikerjakan oleh satu bagian serta manajemen aset yang belum optimal, 

informasi mengenai visi, misi dan tujuan yang belum seluruhnya diterima oleh pegawai 

tingkat bawah, serta pemantauan kinerja yang kurang efektif. Jika seluruh pegawai belum 

mempunyai persepsi yang sama terhadap pentingnya Implementasi SPIP, maka hal ini 

bisa berimbas pada keberlangsungan opini WTP di tahun-tahun berikutnya. 

Persepsi Pegawai terhadap Implementasi Unsur-unsur SPIP bukan merupakan 

satu-satunya faktor yang harus diperhatikan oleh UNY dalam usahanya mencapai 

Akuntabilitas Keuangan. Pengukuran kinerja di UNY selama ini cenderung diarahkan 

pada kemampuan setiap unit, lembaga dan fakultas dalam menyerap anggaran sehingga 

tidak mengherankan jika seringkali ditemukan kegiatan yang tidak efisien, tidak 

ekonomis dan tidak produktif pada akhir tahun anggaran. Selain itu, kualitas sumber daya 

manusia juga memegang peranan penting dalam mencapai Akuntabilitas Keuangan. Dari 

hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan UNY diperoleh informasi bahwa UNY 

belum banyak memiliki pegawai yang mempunyai keahlian akuntansi sehingga hal ini 

sering kali menimbulkan kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan yang 

akuntabel. Selain itu, prosedur pengawasan juga belum dilaksanakan secara optimal 

dimana hal ini terlihat dari belum adanya pihak yang secara khusus memantau 

penerimaan bukan pajak dari beberapa sumber baik itu sumber dari dalam maupun 

sumber dari luar UNY.  

Beberapa permasalahan di atas mengindikasikan bahwa belum semua pegawai 

UNY memiliki persepsi yang sama terhadap implementasi unsur-unsur SPIP. Padahal 

Persepsi Pegawai terhadap urgensi dari Implementasi Unsur SPIP merupakan salah satu 

faktor mendasar dalam menunjang keberlangsungan opini WTP bagi UNY. Oleh karena 

itu, penelitian ini diarahkan pada usaha untuk mengetahui Persepsi Pegawai mengenai 

Implementasi Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Universitas Negeri 
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Yogyakarta. Penelitian ini akan diarahkan pada implementasi kelima unsur SPIP, yaitu 

Unsur Lingkungan Pengendalian, Unsur Penilaian Risiko, Unsur Kegiatan Pengendalian, 

Unsur Informasi dan Komunikasi, serta Unsur Pemantauan Pengendalian Intern. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Akuntabilitas keuangan instansi pendidikan masih rendah yang ditandai dengan  

diperolehnya opini disclaimer pada laporan keuangan Kementerian Pendidikan 

Nasional. 

2. Penyelewengan dana yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi menimbulkan 

kerugian bagi negara senilai Rp 11,5 miliar. 

3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian bagi UNY ke depannya masih menemui beberapa 

hambatan untuk dapat dipertahankan. 

4. Belum samanya persepsi warga UNY terhadap urgensi dari penerapan unsur-unsur 

SPIP. 

5. Beberapa pimpinan UNY masih belum menampakkan komitmen yang tinggi dalam 

menjalankan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

6. Identifikasi dan analisis risiko belum sepenuhnya diterapkan di lingkungan UNY. 

7. Belum adanya pengecekan independen pekerjaan yang dikerjakan satu bagian oleh 

bagian lain. 

8. Kegiatan pengendalian terutama terhadap manajemen aset masih belum optimal. 

9. Informasi mengenai visi, misi dan tujuan UNY belum seluruhnya diketahui oleh 

semua warga UNY. 

10. Pemantauan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan masih belum bisa berjalan dengan 

optimal. 

11. Kuantitas sumber daya manusia di UNY yang paham mengenai akuntansi masih 

sangat terbatas. 

12. Pengukuran kinerja yang masih difokuskan pada kemampuan dalam menyerap 

anggaran. 

13. Prosedur pengawasan terhadap penerimaan dana baik yang bersumber dari dalam 

maupun luar UNY masih belum berjalan dengan optimal. 

 

 



6 
 

C. Pembatasan Masalah 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketercapaian Akuntabilitas Keuangan 

oleh UNY, seperti Implementasi Unsur-Unsur SPIP, kualitas sumber daya manusia, 

pengawasan, dan pengukuran kinerja. Akan tetapi, tidak semua faktor tersebut akan 

dibahas dalam penelitian. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada Implementasi Unsur-

unsur SPIP di mata para pegawai dalam mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan UNY. 

Pemilihan Implementasi Unsur-unsur SPIP sebagai variabel penelitian didasarkan atas 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang mengharuskan para 

pimpinan instansi pemerintah termasuk UNY untuk mendesain dan 

mengimplementasikan unsur-unsur SPIP sehingga Akuntanbilitas Keuangan dapat 

terwujud. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi dan dibatasi lingkup 

permasalahannya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Persepsi Pegawai mengenai Implementasi Unsur Lingkungan 

Pengendalian dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana Persepsi Pegawai mengenai Implementasi Unsur Penilaian Risiko dalam 

menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta? 

3. Bagaimana Persepsi Pegawai mengenai Implementasi Unsur Kegiatan Pengendalian 

dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta? 

4. Bagaimana Persepsi Pegawai mengenai Implementasi Unsur Informasi dan 

Komunikasi dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri 

Yogyakarta? 

5. Bagaimana Persepsi Pegawai mengenai Implementasi Unsur Pemantauan 

Pengendalian Intern dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri 

Yogyakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini antara lain bertujuan untuk: 

1. Mengetahui Persepsi Pegawai mengenai Implementasi Unsur Lingkungan 

Pengendalian dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri 

Yogyakarta. 
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2. Mengetahui Persepsi Pegawai mengenai Implementasi Unsur Penilaian Risiko dalam 

menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta. 

3. Mengetahui Persepsi Pegawai mengenai Implementasi Unsur Kegiatan Pengendalian 

dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta. 

4. Mengetahui Persepsi Pegawai mengenai Implementasi Unsur Informasi dan 

Komunikasi dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

5. Mengetahui Persepsi Pegawai mengenai Implementasi Unsur Pemantauan 

Pengendalian Intern dalam menunjang Akuntabilitas Keuangan Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu akuntansi 

khususnya Akuntansi Sektor Publik. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Implementasi 

Unsur-unsur SPIP dalam rangka mewujudkan Good University Governance. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pimpinan UNY 

mengenai Unsur-unsur SPIP yang masih perlu mendapat perhatian dari pimpinan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pimpinan UNY 

mengenai urgensi Implementasi Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam 

mencapai Akuntabilitas Keuangan dan mempertahankan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian. 
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