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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kinerja pemerintah dapat didefinisikan sebagai hasil atau capaian dari 

kegiatan dan program yang hendak atau telah dijalankan oleh pemerintah 

sehubungan penggunaan anggaran dengan kauntitas dan kualitas yang terukur (PP 

Nomor 8 Tahun 2006). Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka kinerja 

adalah tolok ukur dari prestasi atau hasil yang dicapai oleh pemerintah dalam 

melaksanakan pengelolaan dan menjalankan kewajibannya sebagai bagian dari 

organisasi. Dengan demikian, hal tersebut berhubungan dengan segala sesuatu yang 

akan, sedang, dan telah dilakukan oleh organisasi dalam pemerintahan untuk kurun 

waktu tertentu. 

Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan 

pemerintahan secara bertanggungjawab (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Oleh 

sebab itu, pengukuran kinerja yang merupakan sebagai dasar penilaian kinerja pada 

sektor publik penting dilakukan karena bertujuan membantu pemerintah untuk 

memperbaiki kinerja, pengalokasian sumber daya yang ada dan sebagai pembuatan 

keputusan, terciptanya pertanggungjawaban organisasi terhadap publik, serta dapat 

terwujudnya perbaikan komunikasi dalam kelembagaan (Prayoga, 2017). Dengan 

kata lain, orientasi dari organisasi publik bukan untuk mencari laba atau profit 

oriented, tetapi lebih mengutamakan pelayanan publik atau service public oriented. 



2 
 

 

 

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pengelolaan 

dalam pemerintah daerah di Indonesia mengalami perubahan secara fundamental 

yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

“Pemerintahan Daerah” yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selain itu, 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah” diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004. Adanya peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah tingkat kabupaten 

telah diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan serta menyelenggarakan 

segala urusan pemerintahan. 

Penyelenggaraan dalam hal urusan pemerintahan dapat dimulai dari tahap 

perencanaan yang dilanjutkan dengan pembangunan, pengembangan, pengendalian, 

dan pengevaluasian sehingga akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih 

memanfaatkan serta memberdayakan potensi yang dimiliki daerah. Selain itu, 

otonomi daerah membuat campur tangan pemerintah pusat menjadi berkurang 

sehingga pemerintah pusat dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang 

berhubungan dengan kepentingan negara atau nasional secara keseluruhan (Pratolo 

dan Jatmiko, 2017). Dengan wewenang tersebut, daerah dapat menentukan alokasi 

sumber daya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah, serta dikelola secara 

bijak dengan arah dan tujuan yang jelas. 

BKAD (2018) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 

merupakan salah satu hasil dari desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonsesia. 

Hal tersebut didasarkan pada pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) 
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terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul pada 

tahun 2017. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK termasuk di antaranya yaitu 

implementasi dari rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bantul, BPK memberikan opini berupa Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) atas LKPD tersebut. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 

telah berhasil mempertahankan WTP sejak tahun 2010 atau sudah delapan kali 

berturut-turut memperoleh opini WTP. 

Akbar (2018) selaku wakil ketua dari BPK menyatakan bahwa WTP 

merupakan pernyataan profesional yang disampaikan mengenai pemeriksaan 

terhadap kewajaran dari laporan keuangan dan bukan merupakan suatu jaminan tidak 

adanya fraud atau kecurangan di kemudian hari. Prestasi yang dicapai oleh 

pemerintah daerah ini akan menjadikan momentum untuk lebih mendorong 

terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Sehingga, prestasi tersebut merupakan kebanggaan bersama yang patut untuk 

dipertahankan. 

Selain itu, hasil dari audit BPK ini juga diharapkan tidak hanya digunakan 

sebagai sarana bentuk pertanggungjawaban pemerintah (akuntabilitas), akan tetapi 

digunakan pula sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam pengambilan 

keputusan keuangan (penganggaran). Namun, dalam pemeriksaan yang telah 

dilakukan oleh BPK masih ditemukannya beberapa permasalahan. Permasalahan 

yang dimaksud yaitu permasalahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan. Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD 

Daerah Istimewa Yogyakarta meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk 
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segera menindak lanjut permasalahan yang telah ditemuan oleh BPK terhadap 

laporan pertanggungjawaban penggunaan amggaran pada tahun 2017. 

Permasalahan yang pertama yaitu temuan pemeriksaan BPK atas Sistem 

Pengendalian Intern (SPI), antara lain terkait dengan pembukuan rekening pada 

bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan pengelolaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah tanpa persetujuan Bupati; penyajian piutang belum dapat diukur 

dengan andal; penyajian persediaan yang belum memadai; proses pemungutan pajak 

parkir, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha yang belum memadai; 

pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring, dan evaluasi hibah berkelanjutan belum 

memadai; pendataan, pendaftaran, dan pemeriksaan pajak daerah oleh Badan 

Keuangan dan Aset Daerah yang belum memadai; serta pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) pada SD dan SMP yang belum memadai. 

Temuan pemeriksaan yang kedua yaitu atas Kepatuhan terhadap Peraturan 

Perundang-undangan, antara lain: 

1. Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal; 

2. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan paket satu peningkatan/rehabilitasi di 

Pendowo dan penanganan kawasan jalan Jenderal Sudirman senilai Rp 

900.525.256,58; dan 

3. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Dinas Kebudayaan 

Bantul senilai Rp 23.658.769,83 dan Pekerjaan Belanja Modal Rehabilitasi 

Pasar Semampir pada Dinas Perdagangan senilai Rp 11.403.039,58. 

Atas temuan dari pemeriksaan, BPK meminta agar pejabat dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bantul menindaklanjuti rekomendasi atau permasalahan yang 
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ditemukan selambat-lambatnya 60 hari yaitu setelah laporan dari hasil temuan dan 

pemeriksaan BPK telah diterima. BPK berharap bahwa hasil dari pemeriksaan 

tersebut dapat mendorong serta memotivasi pemerintah daerah untuk terus 

memperhatikan dan memperbaiki pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

atau yang dikenal dengan desentralisasi ini diharapkan dapat menghasilkan dua 

manfaat yaitu meningkatnya partisipasi, prakarsa, dan kreativitas dari masyarakat 

dalam hal pembangunan, serta dapat mendorong pemerataan hasil pembangunan 

yang telah dilaksanakan di seluruh daerah yang didasarkan pada pemanfaatan sumber 

daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Mudhofar dan Tahar, 

2017). Namun, dalam pengimplementasian otonomi daerah ini juga menimbulkan 

berbagai permasalahan yang dikarenakan pada setiap daerah berbeda dalam 

kepemilikan kapasitas dan kemampuan baik dari sisi finansial atau keuangan, 

ketersediaan atas sarana dan prasarana, maupun perbedaan kapasitas sumber daya 

manusia di setiap daerah (Sofyani dan Akbar, 2013). Hal tersebut akan menyebabkan 

terjadinya perbedaan hasil kinerja dari pemerintah daerah, dimana terdapat 

pemerintah daerah yang mengalami kemajuan yang signifikan atau pesat dan ada 

juga pemerintah daerah yang harus dibantu aspek finansialnya oleh pemerintah pusat 

karena mengalami kemunduran dalam pengelolaannya.  

 Isufaj (2014) menemukan bahwa adanya tindakan korupsi paska 

diterapkannya desetralisasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintahan di berbagai 

negara. Temuan tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan dalam realisasinya 
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atau practical gap dari tujuan dan sasaran diberlakukannya otonomi pada pemerintah 

daerah. Kondisi yang serupa juga terjadi di Indonesia paska diterapkannya otonomi 

daerah, dimana terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan keuangan negara pada 

pemerintahan atau yang disebut dengan korupsi (Mudhofar dan Tahar, 2017). Hal ini 

merupakan isu penting yang perlu diteliti untuk menjawab berbagai pertanyaan 

mengenai apa yang sesungguhnya terjadi paska implementasi desentralisasi fiskal 

pemerintah daerah di Indonesia.  

Pembahasan  mengenai  tanggungjawab pemerintah daerah terhadap tugas 

yang diberikan telah dijelaskan di  dalam  Al-Quran yaitu Qs. An-Nisa [4]: 135 yang 

berbunyi: 

 

Terjemahan: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 

saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu dan bapak 

dan kerabatmu. Jika (dia yang terdakwa) kaya atau miskin maka Allah lebih tau 

kemaslahatannya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 

ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau 

enggan menjadi saksi maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu 

kerjakan”. 

Ayat Al-Qur’an tersebut memiliki makna bahwa adanya perintah dari Allah 

SWT untuk menegakkan keadilan dan melarang melakukan manipulasi terhadap 

fakta apalagi korupsi bagi hamba-Nya yang mukmim. Dalam melaksanakan 

kewajibannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bersikap adil dan tidak 
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berpihak kepada siapapun. Oleh karena itu, orang yang memikul amanah haruslah 

memiliki kemampuan tersebut. Selain itu, perangkat daerah juga harus lebih 

memperhatikan kepentingan bersama baik pemerintah maupun masyarakat daripada 

kepentingan pribadi. Apabila ditemukannya suatu kecurangan di dalam 

pelaksanaannya maka OPD haruslah melaporkan kepada pihak yang 

bertanggungjawab dengan tujuan untuk ditindaklanjuti. Dengan adanya kesadaran 

akan perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang tersebut maka dalam 

pelaksanaannya diharapkan kinerja dari perangkat pemerintah daerah akan 

meningkat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem 

pengendalian yang dikenal dengan sistem pengendalian intern merupakan suatu 

proses integral yang diciptakan dan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan 

maupun pegawai guna memberikan keyakinan kepada organisasi bahwa tujuan akan 

tercapai melalui kegiatan atau program yang efektif, efisien, dan dapat menyajikan 

laporan keuangan pemerintah secara andal. Dengan demikian, sistem pengendalian 

intern meliputi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian 

kepada manajemen bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

organisasi telah tercapai. Kebijakan dan prosedur ini yang sering disebut dengan 

pengendalian, dan selanjutnya membentuk suatu pengendalian intern. 

Pengendalian telah digambarkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan 

atas pelaksanaan rencana dan evaluasi yang merupakan pelaksanaan suatu kegiatan 

(Kageyama, 2014). Sistem pengendalian intern penting bagi suatu organisasi yaitu 

untuk menjamin keandalan dan akurasi atau ketepatan laporan keuangan yang 
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selanjutnya berdampak pada kinerja organisasi tersebut (Sanusi et al., 2015). 

Babatunde dan Dandago (2014) mengemukakan bahwa diperlukannya penelitian 

lebih lanjut tentang dampak sistem pengendalian intern yang efektif pada sektor 

publik karena untuk mengetahui dampak dari pengendalian tersebut terhadap kinerja 

dari organisasi. Menurut Badara dan Saidin (2013) sistem pengendalian intern 

dikatakan efektif apabila sistem tersebut didasarkan pada proses dan prosedur yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah daerah guna pencapaian tujuan bersama atau 

organisasi. Dengan demikian, sistem pengendalian intern ini merupakan suatu proses 

yang menyesuaikan antara tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dengan tujuan 

didirikannya organisasi tersebut (Gamagelow dan Keving, 2018). 

Tingkat kualitas kinerja dari pemerintah daerah dapat ditentukan oleh 

seberapa baik pengendalian internal dalam institusi pemerintah daerah (Rusvianto 

dkk., 2018). Dengan kata lain, jika kualitas pengendalian internal suatu organisasi 

baik akan mendorong meningkatnya kinerja organisasi. Sementara kualitas 

pengendalian internal buruk, akan mengakibatkan menurunnya kinerja organisasi. 

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan pada pemerintahan, guna 

menghasilkan kinerja aparat yang baik (Hasnani, 2016). Selain itu, sistem 

pengendalian intern dapat digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan 

melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang selanjutnya dapat 

meningkatkan kualitas kinerja pemerintah tersebut (Putra dan Putra, 2018). 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengemukakan bahwa apabila 

tujuan dan sasaran dalam organisasi benar-benar tercapai dalam pelaksanaan sistem 

pengendalian intern maka kinerja dari organisasi tersebut diharapkan akan 
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meningkat. Hasil penelitian Olinda (2015), Lestari (2016), Putra dan Putra (2018), 

serta Prayoga (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara sistem 

pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, penelitian yang 

dilakukan Boritz dan Jee (2007), Syafrudin (2013), Dewi dkk (2017), serta Fara dkk 

(2018) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu sistem pengendalian intern tidak 

berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya inkonsistensi 

pada hasil penelitian yang menggunakan variabel sistem pengendalian intern oleh 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan penelitian Setyawan dkk (2017) menyatakan bahwa sasaran dan 

tujuan dari suatu organisasi dapat dicapai karena ketaatan pada peraturan 

perundangan mendorong kelancaran dari berjalannya suatu program. Dengan 

demikian, ketaatan pejabat terhadap diberlakukannya peraturan tersebut menjadi 

salah satu aspek yang juga memberikan pengaruh terhadap terlaksananya kinerja 

yang maksimal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Instansi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi adalah wajib untuk menaati 

peraturan yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan akuntansi pada pemerintahan. 

Pelaksanaan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ada di Indonesia juga 

diperkuat dengan adanya berbagai aturan hukum beserta perangkat peraturan yang 

ikut mengaturnya. Aturan hukum yang berlaku tersebut merupakan unsur yang 

menjadi kewajiban untuk ditaati maupun dilaksanakan sehingga kemungkinan 

terjadinya penyelewengan, penyimpangan, maupun kecurangan dalam bentuk apapun 

yang kemudian dapat mengakibatkan timbulnya hambatan untuk tercapainya kinerja 

dari pemerintah daerah tersebut dapat terhindari (Wahid, 2016). 
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Apabila aturan oleh pejabat pada pemerintah daerah dianggap sebagai nilai 

yang harus diyakini dan diterapkan maka aturan tersebut dapat mengarahkan, 

mengontrol, dan mengatur perilaku pejabat untuk menghindari hal-hal yang 

memberikan pengaruh buruk (Nurina dan Yahya, 2016).  Dalam kerangka Sistem 

Akuntansi Pemerintahan (SAP), aturan merupakan kaidah yang harus ditaati karena 

dapat digunakan sebagai pertimbangan yang menyebabkan seorang pejabat dalam 

pelaksanaan kerjanya akan berorientasi pada tujuan dan sasaran anggaran yang 

sebelumnya telah ditetapkan oleh organisasi yang tentunya merupakan hal yang 

mengandung nilai-nilai mengarah kepada kebaikan serta akan memberikan manfaat 

kepada masyarakat dimana sesuai dengan cita-cita hukum yang mengatur tentang 

pemerintah daerah.  

Namun, yang menjadi persoalan dalam diterapkannya aturan yaitu ketika 

seseorang memiliki kebutuhan serta keinginan yang bersifat material dan harus 

terpenuhi demi kepentingan pribadi maka tingginya peluang dilakukan 

penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan yang secara sengaja dan tindakan lain 

yang mengarah pada ketidakpatuhan terhadap aturan. Kondisi ini tentunya akan 

memberikan dampak terhadap rendahnya hasil kinerja dari pemerintah daerah. Hasil 

penelitian Zulharman (2015), Nurina dan Yahya (2016), Setyawan dkk (2017), serta 

Razi (2017) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara ketaatan pada 

peraturan perundangan terhadap kinerja dari instansi pemerintah. Sebaliknya, 

penelitian yang dilakukan Putri (2015), Lumenta dkk (2016), dan Nirwana (2018) 

menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu ketaatan pada peraturan perundangan tidak 

memiliki pengaruh secara langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini 
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mengindikasikan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian yang menggunakan 

variabel peraturan oleh pemerintah daerah. 

Perbedaan hasil penelitian satu dengan hasil lainnya serta didasarkan pada 

fenomena yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang menjadikan 

motivasi peneliti untuk meneliti sistem pengendalian intern dan ketaatan pada 

peraturan perundangan dalam penelitian ini. Selain itu, berdasarkan hasil pemikiran 

tersebut peneliti menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi 

untuk mendukung penelitian tentang kinerja dari pemerintah daerah. Komitmen 

organisasi dipilih sebagai variabel moderasi dikarenakan komitmen organisasi 

merupakan kesanggupan seseorang akan tanggung jawab pada pekerjaan yang telah 

dipercayakan terhadap seseorang tersebut di dalam organisasi. Dengan 

ditanamkannya komitmen pegawai terhadap tugas yang telah dipercayakan oleh 

organisasi maka kualitas kinerja dari pegawai tersebut akan meningkat pula 

(Wardhana dkk., 2015). 

 Fara dkk (2018) mengemukakan bahwa karyawan yang menguntungkan bagi 

organisasi adalah karyawan yang memiliki komitmen organisasi kuat karena lebih 

stabil dan produktif dalam perannya di organisasi tersebut. Dengan adanya komitmen 

yang kuat seorang pegawai terhadap organisasinya maka hal tersebut akan 

mempengaruhi kinerja seorang aparat pemerintah dimana aparat tersebut akan 

berusaha dengan maksimal untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Pada akhirnya, aparat pemerintah akan bekerja keras dengan usaha yang 

dimilikinya demi tercapainya tujuan dari organisasi. Komitmen yang kuat tersebut 

juga dapat memunculkan keinginan seorang individu untuk mengedepankan 
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kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadinya serta akan berusaha untuk 

meberikan yang terbaik agar terbentuknya organisasi yang berkemajuan (Griffin, 

2004).  

Dengan demikian, komitmen organisasi merupakan variabel yang memegang 

peranan penting dalam hubungan sistem pengendalian intern dan ketaatan pada 

peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila tidak 

ditanamkannya komitmen organisasi dalam pelaksaan sistem pengendalian intern 

dan ketaatan pada peraturan perundangan maka akan timbul berbagai kecurangan 

yang pada akhirnya akan berdampak terhadap semakin buruknya kinerja pemerintah 

daerah tersebut. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam 

menjalankan organisasinya untuk pencapaian yang diharapkan (Pundarika dan 

Dwirandra, 2019). Wuryani (2013) mengemukakan bahwa pada saat seseorang 

berkomitmen terhadap organisasi, seseorang tersebut akan memiliki kecenderungan 

lebih tinggi untuk berperilaku berdasarkan norma yang diterapkan pada instansi 

dibandingkan mereka yang tidak memiliki komitmen. 

Hasil penelitian Olinda (2015), Lestari (2016), Hasnani (2016), Prayoga 

(2017), dan Suprianto (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, penelitian 

yang dilakukan Erawati dan Winangsit (2019) menunjukkan hasil yang berbeda, 

yaitu komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah 

daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Murty dan Hudiwinarsih (2012), 

Revika (2015), serta Vijaya dan Salain (2018) menunjukkan komitmen organisasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini mengindikasikan adanya inkonsistensi 
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pada hasil penelitian yang menggunakan variabel komitmen organisasi oleh 

pemerintah daerah. Inkonsistensi tersebut memberikan motivasi kepada peneliti 

untuk mengetahui apakah komitmen organisasi mampu memoderasi sistem 

pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja 

pemerintah daerah. 

Penelitian ini sejalan dengan stewardship theory yang menyatakan bahwa 

para petinggi tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada 

sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi atau kepentingan umum 

(Donaldson dan Davis, 1991). Dalam pemerintahan steward diperankan oleh 

pemerintah dimana berfungsi mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai 

pemilik sumber daya atau principal. Kinerja yang dihasilkan oleh pemerintahan akan 

berdampak pada kepercayaan principal terhadap steward selaku pengelola karena 

orientasi dari organisasi publik bukan untuk mencari laba atau (profit oriented), 

tetapi lebih mengutamakan pelayanan publik atau service public oriented (Prayoga, 

2017). Selain itu, teori penetapan tujuan (goal setting teori) juga menjadi dasar 

dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan 

dengan prestasi kerja atau kinerja (Arsanti, 2009). Dengan menggunakan pendekatan 

teori penetapan tujuan, kinerja pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik diidentikkan sebagai tujuannya. 

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut dan adanya 

ketidakkonsistenannya antara peneliti yang satu dengan yang lainnya maka peneliti 

ingin meneliti tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Ketaatan pada 

Peraturan Perundangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan 
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Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi” (Studi Empris pada Organisai 

Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul). Penelitian ini merupakan kompilasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2017) yang menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah serta 

penelitian Nurina dan Yahya (2016) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif 

antara ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian 

sebelumnya yaitu terletak pada penambahan variabel moderasi yaitu komitmen 

organisasi, lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Bantul, serta tahun penelitian 

yaitu 2019. Penelitian dilakukan sebatas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

Kabupaten Bantul yang terdiri dari kantor, badan, maupun dinas. Selain itu, dengan 

faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah dibatasi pada sistem 

pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderasi. Studi ini menawarkan kontribusi penting bagi 

pemerintah pusat dan daerah karena memberikan masukan mengenai faktor-faktor 

yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja 

pemerintah daerah? 

2. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap 

kinerja pemerintah daerah? 
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3. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif antara sistem 

pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah? 

4. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif antara ketaatan 

pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan tersebut maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah sistem pengendalian 

intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah ketaatan pada 

peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah 

daerah. 

3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komitmen organisasi 

memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap 

kinerja pemerintah daerah. 

4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah komitmen organisasi 

memperkuat pengaruh positif antara ketaatan pada peraturan perundangan 

terhadap kinerja pemerintah daerah. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat 

yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat secara Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Memperluas pengetahuan peneliti dalam masalah penilaian kinerja pada 

organisasi sektor publik yaitu pemerintah daerah, terutama tentang sistem 

pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan. 

b. Bagi Akademis 

Memberi kontribusi terhadap ilmu yang telah didapat dibangku kuliah, 

khususnya tentang kinerja pemerintah daerah. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang relevan dalam 

judul ini. 

d. Bagi Pembaca 

Menambah literatur bacaan dan menambah wawasan mengenai kinerja dari 

pemerintah daerah. 

2. Manfaat secara Praktik 

a. Bagi Instansi Pemerintah Daerah 

Dapat memberikan gambaran serta dapat digunakan sebagai pedoman atau 

bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bantul dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan 

berdasarkan sistem pengendalian intern, ketaatan pada peraturan 

perundangan, serta diperkuat dengan komitmen organisasi yang berperan 

sebagai variabel moderasi. 
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b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat pada 

umumnya dan pemerintah khususnya untuk melakukan kajian atas fenomena 

tersebut dalam upaya untuk membangun pemerintahan yang optimal dengan 

memperhatikan sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan 

perundangan serta komitmen organisasi. 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan literatur dalam bidang 

sektor publik, khususnya tentang kinerja instansi pemerintah daerah. 

d. Bagi Peneliti 

Melatih kemampuan berfikir secara kritis tentang bagaimana penilaian kinerja 

pada pemerintah daerah. 


