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ABSTRAK 

Perkembangan aktivitas sosial ekonomi masyarakat memerlukan suatu pelayanan prima dari 

aparatur pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan pengawasan internal oleh 

Inspektorat  yang lebih menekankan pada pemberian bantuan kepada unit kerja perangkat 

daerah dalam melakukan pengelolaan risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian misi 

dan tujuan, sekaligus memberikan alternatif peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta 

pencegahan atas potensi kegagalan sistem manajemen pemerintahan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menelaah dan mengalisis pengaruh auditor internal pemerintah terhadap 

terciptanya goog government governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif analisis dengan pendektatan survey dan metode analisis dalam penelitian ini yaitu 

analisis koefisien korelasi dan analisis koefisien determinasi dengan bantuan software spss 

16.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Auditor Internal berpengaruh 

siginifikan terhadap good government governance. Hal ini terlihat dari hasil koefisien 

determinasi sebesar 0,584 dan dengan tingkat signifikan 0,036. Hal ini berarti nilai 

signifikan t (p) lebih kecil dar taraf signifikan yang dikendaki sebesar 0,05. 

 

Kata Kunci : Auditor Internal dan good government governance  

 

PENDAHULUAN

 

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara 

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul 

berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, 

masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta 

kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. UU No. 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih da Bebas dari KKN, dan terbitnya UU No. 20 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Kedua UU tersebut telah 

mengakui keberadaan pengawas intern pemerintah dan pengawas ektern pemerintah baik 

 pada tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah sebagai salah satu alat 

pengawasan yang mutlak diperlukan serta tidak dapat saling menggantikan. Upaya tersebut 

adalah dalam rangka menegakkan 2 pilar utama good governance yaitu transparansi dan 

akuntabilitas. 

 

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menelaah dan mengetahui seberapa 

besar pengaruh Auditor Internal terhadap Good Government Governance yang dilakukan 

pada Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya. 

 

 



 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

Auditor Internal 
Audit intern merupakan kegiatan 

penilaian bebas, yang terdapat dalam 

organisasi, yang dilakukan dengan cara 

memeriksa akuntansi, keuangan dan 

kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi 

manajemen dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya (Mulyadi dan Kanaka 

P,1998:202). Sementara itu, Good 

Government Governance merupakan suatu 

penyelenggaraan manajemen 

pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan prinsip 

demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi, 

dan pencegahan korupsi baik secara 

politik maupun administratif, menjalankan 

disiplin anggaran serta penciptaan legal 

dan political framework bagi tumbuhnya 

aktivitas usaha (World Bank, dalam 

Mardiosmo, 2004:18). 

 

METODE PENELITIAN 
  

Objek penelitian adalah Kantor 

Pemerintahan Kota Tasikmalaya. 

Dengan objek penelitian Auditor 

Internal dan Good Government 

Governance. Metode penelitian yang 

digunakan adalah adalah metode 

deskriptif analitis dengan pendekatan 

survey. Dengan menyebarkan 

kuesioner diberikan kepada responden 

yaitu Auditor Internal di Inspektorat 

Kota Tasikmalaya dan Kantor-kantor 

di Pemerintahan Kota Tasikmalaya. 

Setelah itu hasil jawaban responden di 

hitung dengan menggunakan software 

SPSS yaitu dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas.  

 

 

 

Hipotesis:  

Ho:ρ = 0 : Auditor Internal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap good 

government governance. 

Ha:ρ≠ 0 : Auditor Internal berpengaruh 

signifikan terhadap  good government 

governance. Apabila Ho diterima 

berarti bahwa Auditor Internal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Good 

Government Governance. Sedangkan 

apabila Ho ditolak berarti Auditor 

Internal berpengaruh signifikan 

terhadap Good Government 

Governance. 

 

PEMBAHASAN  
Auditor Internal  

Dari hasil penelitian bahwa pada variabel 

Auditor Internal menunjukkan klasifikasi 

Baik. Yang berarti setiap responden 

cenderung telah menerapkan indikator-

indikator dari seorang auditor internal 

yang dapat dilihat bahwa independensi 

dan kemampuan professional dimana 

auditor internal selalu terpisah dari bagian 

lainnya selain itu melakukan pemeriksaan 

secara objektif dan memeriksa Kantor-

kantor di Pemerintahan Kota Tasikmalaya 

dengan memiliki pengetahuan, kecakapan, 

dan berbagai disiplin ilmu yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan 

tanggungjawab pemeriksaan. Hal ini 

ditunjukkan setiap responden 

kecenderungan menanggapi selalu dan 

sering pada setiap pertanyaan yang 

diajukan peneliti mengenai indikator 

tersebut. Disiplin dalam pelaksanaan 

kegiatan pemeriksaan dimana perencanaan 

pemeriksaan, pengujian dan 

pengevaluasian informasi, penyampaian 

hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil 



pemeriksaan di Inpektorat Kota 

Tasikmalaya telah dilaksanakan secara 

memadai pada indikator ini terbukti 

dengan selalu melaksanakan program 

audit yang dibuat selalu mendapat 

persetujuan dari inspektur yang 

bersangkutan sebelum program 

dijalankan. Selain itu juga manajemen 

bagian audit internal sudah memadai 

dengan menetapkan dan mengembangkan 

program pengendalian mutu untuk 

mengevaluasi bagian audit internal.  

Good Government Governance  

Dari hasil penelitian bahwa pada variabel 

Good Government Governance  

menunjukkan dalam klasifikasi baik yang 

berarti hal ini menunjukan bahwa 

resposden selalu berupaya untuk  

mewujudkan tata kelola pemerintah yang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perhitungan program statistik SPSS 

16.0 diatas diperoleh korelasi antara 

variabel Auditor Internal dengan Good 

Government Governance  bernilai 0.584. 
Angka 0.584 berarti berkorelasi sedang 

antara kedua variabel tersebut. Hal ini 

berdasarkan pedoman untuk memberikan 

interpretasi terhadap koefisien korelasi 

dimana nilai sebesar 0.584menunjukkan  

baik dan bersih yang dapat dilihat dari 

setiap indikatornya, yaitu akuntabilitas 

dimana pada Kantor-kantor di 

Pemerintahan Kota Tasikmalaya indikator 

ini mempunyai kualitas yang baik terbukti 

dengan Kantor selalu membuat 

mekanisme pertanggungjawaban atas 

kinerja pemerintah daerah untuk 

masyarakat serta mampu 

mempertanggungjawabkan kepada 

masyarakat apa yang telah dilakukan 

sebagai tanggung jawab moral, 

transparansi dalam hal ini Kantor-kantor 

di Kota Tasikmalaya selalu memberikan 

informasi yang dibutuhkan publik 

sehingga dapat mudah diperoleh atau 

diakses, dan partisipasi masyarakat dalam 

indikator ini Kantor-kantor di Kota 

Tasikmalaya mempunyai kualiatas yang 

baik terbukti dengan selalu 

mempertimbangkan peran serta 

masyarakat dalam kinerja pemerintah. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

bahwa tingkat hubungan Auditor 

Internal dengan Good Government 

Governance adalah sedang. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .584a .341 .281 9.630397 

a. Predictors: (Constant), Auditor Internal  



ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 527.715 1 527.715 5.690 .036a 

Residual 1020.190 11 92.745   

Total 1547.905 12    

a. Predictors: (Constant), Auditor Internal  

b. Dependent Variable: Good Government Governance 

 

Hasil program SPSS diatas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,036. Hal ini berarti 

bahwa nilai signifikan t (p)  lebih kecil daripada taraf signifikan yang dikehendaki sebesar 0.05.  

 

KESIMPULAN                                                    

Dari uraian diatas secara keseluruhan Auditor Internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Good Government Governance di Kantor Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Hi) diterima. Ada 

sekitar 65.9% faktor lain yang berpengaruh terhadap Good Government 

Governancenyang.tidak.diteliti.penulis. Diindikasikan terdapat faktor lainnya yakni Penganggaran 

Berbasis Kinerja, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, etika kerja, dan pengendalian intern. 

DAFTAR PUSTAKA  

Abdul Halim. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. 

___________. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi      

Revisi. Jakarta: Salembaempat.  

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2007. Modul Sistem Administrasi dan 

Keuangan Daerah 1. Edisi 6 Bogor : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 

BPKP. 

 Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI 

 Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian(Revisi Terbaru). Bandung: Alfabeta 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor:PER/03.1/M.PAn/03/2007 Tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009. 

www.tasikmalayakota.go.id 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
   

  

   

 

 


