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ABSTRAK 

Deka Tito Kusuma: Efektivitas Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) 

Di Kota Malang (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang) 

Dosen Pembimbing: Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP.,MA 

Penelitian ini berfokus dengan efektifitas Penerapan SPIP pada BP2D Kota Malang. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas penerapan SPIP di BP2D 

Kota Malang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas menurut 

Duncan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Permasalahan 

dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang 

terdapat pada penerapan SPIP di BP2D Kota Malang. Hasil pengukuran efektifitas pada BP2D 

Kota malang yakni adalah unsur penerapan SPIP di instansi sudah diterapkan melainkan masih 

terdapat pelanggaran kode etik sehingga dinyatakan belum efektif. Perlu adanya peningkatan 

penerapan SPIP pada BP2D Kota Malang. 

Kata Kunci: Efektifitas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Deka Tito Kusuma: Effectiveness of the Application of (SPIP) (Government Internal Control 

System) in Malang City (Case Study in Malang Regional Tax Service Agency) 

Supervisors: Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP., MA 

 

This research focuses on the effectiveness of the application of SPIP to the Malang City BP2D. 

The purpose of this study was to find out how much the effectiveness of the application of SPIP in 

Malang BP2D. The theory used in this study is the theory of effectiveness according to Duncan. 

The research method used is a qualitative descriptive method. The problems in this study relate 

to aspects of achieving goals, integration and adaptation found in the application of SPIP in 

Malang City BP2D. The results of measuring the effectiveness of the Malang City BP2D, which 

are the elements of the application of SPIP in institutions, have been implemented, but there are 

still violations of the code of ethics so that they are declared ineffective. There needs to be an 

increase in the application of SPIP to Malang City BP2D. 

 

Keywords: Effectiveness, Government Internal Control System 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pengendalian internal merupakan salah satu kunci utama sebuah organisasi untuk 

mencapai tujuannya. Pengendalian internal menjadi sangat penting bagi suatu organisasi 

dikarenakan dengan pengendalian internal yang baik, maka kinerja organisasi tersebut juga akan 

baik atau dengan kata lain kualitas pengendalian internal yang baik akan meningkatkan kinerja 

para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Kinerja pemerintah perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, oleh 

sebab itu menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati atau walikota wajib melakukan 

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas kegiatan 

pemerintahan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan pemerintah tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 

2008 pasal 5 menyebutkan Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud adalah 

dengan: menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan pelaksanaan 

aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah, menegakkan tindakan disiplin 

yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap 

aturan perilaku, menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian 

pengendalian intern, dan menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku 

tidak etis. Teknis pelaksanaan dari SPIP ini menjadi tanggung jawab setiap Instansi Pemerintah, 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selanjutnya dalam penjelasan umum PP 60 Tahun 2008 Tentang SPIP juga dijelaskan 

bahwa dalam penerapannya, SPIP melekat sepanjang kegiatan dan dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang 

berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.
1
 Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern 

perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, 

kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan 

secara komprehensif dan terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkungan pemerintah 

pusat maupun daerah. 

Di lingkungan daerah misalnya Kota Malang penerapan SPIP juga dilakukan oleh 

pemerintah Kota Malang sesuai dengan peraturan yang tertulis yakni Peraturan Pemerintah No 

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SPIP juga diterapkan dalam 

suatu instansi Pemerintah salah satunya yang menjadi pelaksanaan penelitian kali ini adalah 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Badan Pelayanan Pajak Daerah merupakan salah 

satu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Malang yang bertanggung jawab dalam bidang 

Pelayanan Pajak Daerah. Rincian tugas pokok fungsi dinas sebagai Badan Pelayanan Pajak 

Daerah merupakan suatu instansi yang bergerak di bidang pelayanan pajak, dimana keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam instansi tergantung pada kinerja para pegawai yang 

ada di instansi tersebut, pentingnya kinerja pegawai yang ada pada BP2D sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan tujuan instansi itu, yaitu untuk meningkatkan pelayanan terhadap para 

masyarakat terutama dalam proses pelayanan pajak daerah di Kota Malang. Sementara itu untuk 
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 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pencapaian tujuan yang lainnya adalah target pendapatan daerah atau target pajak yang dimana 

ditentukan harus tercapai, serta transparansi mengenai pendapatan daerah melalui pajak daerah 

terlaksana dengan baik. Sehingga kendala mengenai pelayanan pajak daerah, laporan keuangan 

sesuai dengan yang ditetapkan oleh tujuan instansi. 

Untuk itu Sistem Pengendalian Internal dibutuhkan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah 

dalam mencapai tujuan organisasinya. Kepala BP2D melakukan pengendalian untuk dapat 

memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Adapun tujuan pegendalian internal pada BP2D Kota Malang akan tercapai dengan 

diimplementasikannya unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur pengendalian internal di lingkungan 

Badan Pelayanan Pajak Daerah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Resiko, Kegiatan 

Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern. 

 Seperti yang juga diungkapkan oleh Dwi Cahyo Teguh Yuwono, S.sos., MM selaku 

selaku staf Bidang Penagihan dan Pemeriksaan BP2D.
2
 

“ SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebuah kebijakan yang 

mengatur instansi beserta anggotanya untuk melaksanakan tugas pokok demi mencapai 

tujuannya. Di Badan Pelayanan Pajak Daerah SPIP diterapkan oleh kepala badan dan 

kita menjalankan sistem tersebut sesuai dengan peraturan yang tertulis. Tentunya salah 

satunya adalah masalah ketaatan tentang kinerja pegawai. Hal tersebut tentu 

mempengaruhi kinerja pegawai dalam mencapai tujuan bersama khususnya dalam 

bidang pelayanan pajak.” 

 

Peraturan Walikota Malang No 20 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Malang dijelaskan bahwa:
3
 

                                                           
2
 Hasil wawancara dengan Dwi Cahyo Teguh Yuwono, S.Sos., MM selaku staf bidang Penagihan dan Pemeriksaan 

di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang Pada tgl: 21 Juni 2019 jam: 09.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah proses integral pada 

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

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

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

terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 2 juga dijelaskan bahwa tujuan 

dari kebijakan yakni petunjuk pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi SKPD dalam 

penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing, sehingga penyelenggaraan kegiatan 

di setiap SKPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan 

pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. 

Berdasarkan hasil observasi yang didapat tentang keterlambatan pegawai, kegiatan diluar 

pekerjaan seperti membaca koran, meninggalkan tempat kerja pada jam kerja yang masih banyak 

terjadi, dapat dilihat bahwa lima komponen pengendalian internal masih belum berjalan dengan 

baik. Maka, sistem pengendalian internal yang baik dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. 

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi, 

dan pemantauan harus memiliki nilai positif terhadap kinerja karyawan. Dalam penemuan hasil 

observasi mengenai masih adanya perilaku yang tidak etis di lingkungan kerja, serta melihat dari 

tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai SPIP adalah untuk salah satunya mengatur tentang 

kinerja untuk itu peneliti akan melakukan fokus penelitian dengan judul “Efektifitas Penerapan 

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kota Malang (Studi kasus di Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang).” 

 

                                                                                                                                                                                           
3
 Peraturan Walikota Malang No 20 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Oleh karena itu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota 

Malang?”.  

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan “Untuk menganalisis efektifitas penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang”.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh adanya sebuah kontribusi atau manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat akademis 

a. Sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi instansi mengenai 

efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pelayanan 

Pajak Daerah Kota Malang. 

b. Sebagai bekal wawasan dalam mengembangkan pengetahuan berfikir dan belajar 

menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat.  

c. Sebagai bahan masukan bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam 

menunjang kualitas pelayanan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat sebagai pengetahuan efektifitas penerapan  Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 

b. Bagi pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam Motivasi Kerja 

untuk Berprestasi dibidang pekerjaannya. 

c. Bagi Instansi sebagai dasar dalam proses Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Efektifitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, 

manjur atau mujarab, ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya). Kata efektif berasal dari 

bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan 

baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 

atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.  

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat H. Emerson dalam Handayaningrat, Soewarno yang menyatakan 

bahwa:
1
  

“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya”.  

Sedangkan menurut Georgopolous dan Tannembaum, mengemukakan: 
2
 

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi 

harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme 

mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas 

harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”.  

                                                           
1
 Efektifitas , H. Emerson dalam Handayaningrat, Soewarno 1988 hlm 16. 

2
 Pengertian Efektifitas, Georgopolous dan Tannembaum 1985 hlm 50. 
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Selanjutnya Steers mengemukakan bahwa:  

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber 

daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan 

cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap 

pelaksanaannya”. 

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: 
3
 

“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program 

atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaannya”. 

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah 

dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa:
4
 

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, 

kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, 

makin tinggi efektivitasnya”. 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep 

efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan 

perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini 

efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang 

                                                           
3
 Agung Kurniawan, Transformasi Pelayanan Publik 2005 hlm: 109 

4
 Hidayat, konsep efektifitas 1986 hlm 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). 

Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana 

serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan 

dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut 

dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. 

 

2.1.2  Pengukuran Efektifitas 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena 

efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta 

menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer 

produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) 

barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 

yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil 

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai 

atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran 

mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P.Siagian, 

yaitu:
5
  

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam 

pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada 

jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran 

                                                           
5
 S.P.Siagian Pengukuran Efektifitas 1978 hlm 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang 

hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu 

menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 

d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang 

dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan 

dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana 

akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi 

adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang 

tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila 

tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan 

mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan 

pada tujuannya. 

h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat 

manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya 

sistem pengawasan dan pengendalian. 

Sedangkan Duncan  dalam Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai 

berikut:
6
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 Duncan  dalam Richard M. Steers Efektifitas Organisasi 1985 hlm 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Pencapaian Tujuan 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai 

suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, 

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya 

maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa 

faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. 

2) Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk 

mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai 

macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

3) Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian 

tenaga kerja. 

Berdasarkan beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas 

perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu: 

1) Pemahaman program.  

2) Tepat sasaran.  

3) Tepat waktu.  

4) Tercapainya tujuan.  

5) Perubahan nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Dian Pertiwi 2016, Dari hasil penelitian menunjukan bahwa lingkungan Pengendalian 

pada Dispenda telah diterapkannya dengan membangun etika, moral, integritas, kejujuran, 

disiplin, kompetensi, komitmen dari para pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata 

kelola yang baik. Penerapan unsur penilaian resiko pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan 

pelaksanaannya masih berupa mengenali resiko-resiko dan bagaimana cara mengatasinya dari 

hasil evaluasi kegiatan-kegiatan sebelumnya, untuk itu perlu untuk mempertimbangkan penilaian 

atas faktor lain, serta risiko melekat pada misi dan program, sehingga Pimpinan Instansi dapat 

mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat misinya atau pada kompleksitas dari setiap 

program atau kegiatan spesifik yang dilaksanakan.  

Dwi (2001) dalam penelitiannya mengenai hubungan yang terjadi antara penilaian 

prestasi kerja pada PT. Saung Mirwan menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara penilaian prestasi dengan motivasi karyawan untuk bekerja. Faktor pendorong motivasi 

kerja yaitu interaksi atasan dan bawahan, interaksi sesama rekan kerja, peraturan, kebijakan 

perusahaan, dan kondisi kerja. Kondisi kerja perusahaan dan sistem kompensasi merupakan 

pendorong motivasi kerja, sedangkan dua faktor yang berhubungan dengan peningkatan motivasi 

kerja karyawan yaitu kondisi kerja dan kompensasi.  

Hayati (2001) dengan judul skripsi ”Kajian Hubungan Antara Penerapan Sistem 

Kompensasi dengan Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Kasus di PT. GURU 

Indonesia)” menyatakan bahwa produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh tingkat motivasi 

kerja dan kepuasan kerja yang dimiliki karyawan. Tingkat motivasi kerja dan kepuasan kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



karyawan ini bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang 

dianggap cukup berpengaruh adalah sistem kompensasi yang diterapakan oleh perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara gaji, upah lembur, bonus, 

seragam kerja, fasilitas bangunan, kondisi fisik lingkungan kerja, cuti dan izin khusus, asuransi 

kerja, tunjangan hari tua, dan K3, dengan motivasi kerja. Hal ini berarti bahwa komponen 

kompensasi tersebut berpengaruh terhadap motivasi kerja. Pemberian tunjangan karyawan 

selama ini tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi kerja. Hubungan yang 

signifikan terdapat antara bonus, tunjangan, dan kondisi fisik lingkungan kerja dengan kepuasan 

kerja.  

  Heriawanto (2004) dengan judul skripsi ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Motivasi Kerja Karyawan Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor” 

menyatakan tingkat motivasi karyawan MMA-IPB untuk bertanggung jawab secara umum 

berada pada taraf termotivasi, yaitu sebesar 50 persen. Faktor-faktor eksternal karyawan yang 

berpengaruh nyata dan positif terhadap tingkat motivasi untuk bertanggung jawab adalah 

hubungan atasan dan bawahan, hubungan sesama rekan kerja, kondisi kerja, dan kompensasi. 

Tingkat motivasi karyawan yang bekerja secara sukarela berada pada taraf cukup termotivasi, 

yaitu sebesar 35 persen. Faktor yang memiliki pengaruh nyata dan positif terhadap tingkat 

motivasi karyawan untuk bekerja secara sukarela hanya hubungan atasan dan bawahan. Tingkat 

motivasi untuk bekerjasama berada pada taraf termotivasi sebesar 54,17 persen. Faktor yang 

mempengaruhinya adalah hubungan sesama rekan kerja, hubungan atasan dan bawahan, 

kebijakan peraturan, dan kondisi kerja. Faktor internal tingkat pendidikan berpengaruh nyata dan 

negatif terhadap tingkat motivasi kerja karyawan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pohan (2005) dengan judul skripsi ”Pengaruh Program Pendidikan dan Pelatihan 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus di PT. Perkebunan Nusantara VIII Gunung Mas, 

Bogor)” menunjukkan hubungan antara pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan 

adalah sebesar 0,22. Artinya program pendidikan dan pelatihan di PT. Perkebunan Nusantara 

VIII tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat 

disebabkan karena untuk mencapai suatu peningkatan kinerja diperlukan waktu yang cukup lama 

bagi karyawan. Hasil dari pelatihan dan pendidikan baru dapat dirasakan pada jangka waktu 

yang relatif lama.       

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Hasil Penelitian Pembeda 

1 Dian Pwertiwi, 

2016. 

Implementasi 

Sistem 

Pengendalian 

Intern Pemerintah 

(SPIP) Dalam 

Mewujudkan 

Good Governance 

Pada Dispenda 

Provinsi Sulawesi 

Selatan 

 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa lingkungan 

Pengendalian pada 

Dispenda telah 

diterapkannya dengan 

membangun etika, moral, 

integritas, kejujuran, 

disiplin, kompetensi, 

komitmen dari para 

pelaksana kegiatan untuk 

dapat melaksanakan tata 

kelola yang baik. 

a) Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuntitatif 

b) Penelitian ini 

bertempat di 

Sulawesi Selatan 

c) Membahas 

mengenai 

Implementasi 

SPIP 

 

2 Hubungan yang 

terjadi antara 

penilaian prestasi 

kerja pada PT. 

Saung Mirwan 

menyatakan 

bahwa terdapat 

hubungan yang 

signifikan antara 

penilaian prestasi 

dengan motivasi 

Hasil pada penelitian ini 

adalah  Faktor pendorong 

motivasi kerja yaitu 

interaksi atasan dan 

bawahan, interaksi sesama 

rekan kerja, peraturan, 

kebijakan perusahaan, dan 

kondisi kerja. Kondisi kerja 

perusahaan dan sistem 

kompensasi merupakan 

pendorong motivasi kerja, 

Metode 

penelitian yang 

digunakan 

metode 

kuantitatif dan 

menggunakan 

analisis regresi 

linier berganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



karyawan untuk 

bekerja, 2001 

sedangkan dua faktor yang 

berhubungan dengan 

peningkatan motivasi kerja 

karyawan yaitu kondisi 

kerja dan kompensasi. 

3 Kajian Hubungan 

Antara Penerapan 

Sistem 

Kompensasi 

dengan Motivasi 

Kerja dan 

Kepuasan Kerja 

Karyawan (Studi 

Kasus di PT. 

GURU 

Indonesia), 2001  

Pada skripsi ini menyatakan 

bahwa produktivitas kerja 

karyawan dipengaruhi oleh 

tingkat motivasi kerja dan 

kepuasan kerja yang 

dimiliki karyawan.  

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

 

4 Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Motivasi Kerja 

Karyawan 

Magister 

Manajemen 

Agribisnis, 

Institut Pertanian 

Bogor, 2004  

Skripsi ini menyatakan 

bahwa  tingkat motivasi 

karyawan MMA-IPB untuk 

bertanggung jawab secara 

umum berada pada taraf 

termotivasi, yaitu sebesar 50 

persen. Faktor-faktor 

eksternal karyawan yang 

berpengaruh nyata dan 

positif terhadap tingkat 

motivasi untuk bertanggung 

jawab adalah hubungan 

atasan dan bawahan, 

hubungan sesama rekan 

kerja, kondisi kerja, dan 

kompensasi. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

 

5 Pengaruh 

Program 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi 

Kasus di PT. 

Perkebunan 

Nusantara VIII 

Gunung Mas, 

Bogor), 2005 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Pada skripsi ini 

menunjukkan hubungan 

antara pendidikan dan 

pelatihan terhadap kinerja 

karyawan adalah sebesar 

0,22. Artinya program 

pendidikan dan pelatihan di 

PT. Perkebunan Nusantara 

VIII tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan 

Penelitian ini 

menggunakan 

kombinasi 

pendekatan 

kuantitatif 

(metode survei) 

dan pendekatan 

kualitatif. 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Alur Pikir 

Demi memudahkan jalannya penelitian maka peneliti membuat alur pikir. Alur 

pikir adalah sebuah alat dalam penelitian ini agar dapat memudahkan dalam proses 

penelitian mulai dari mencari data, menganalisis data, dan menuliskan hasil penelitian. 

Ditinjau dari beberapa data, latar belakang, dan konsep yang digunakan dalam penelitian 

maka peneliti membuat alur pikir sebagai berikut : 

Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

- Pelanggaran masalah kedisiplinan 

mengenai kegiatan di luar 

kegiatan pekerjaan  (membaca 

koran pada saat jam kerja) 

- Meninggalkan tempat kerja pada 

saat jam kerja 

 

PP No 60 tahun 2008 Tentang 

SPIP 

1. Lingkungan Pengendalian 

2. Penilaian Resiko 

3. Kegiatan Pengendalian 

4. Pemantauan 

5. Informasi dan Komunikasi 

6. Pemantauan 

 

Indikator Efektifitas Program Duncan: 

1. Pencapaian tujuan : masih belum tercapainya tujuan karena masih terdapatr pelanggaran kode etik 

2. Integrasi: Terdapat hubungan kerja sama antar instansi dalam penerspan SPIP dengan BPK 

3. Adaptasi: Adaptasi pegawai dengan lingkungan terhadap penerapan SPIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019. 

 

Pada bagan diatas peneliti akan menjelaskan mengeni alur pikir dalam penelitian ini 

yakni latar belakang dalam penelitian ini adalah masalah kinerja dan ketaatan pegawai 

meneganai peraturan. Dengan penemuan hasil lapangan dari hasil observasi yakni pelanggaran 

masalah kedisiplinan yakni kegiatan diluar jam kerja seperti membaca koran, bahkan 

meninggalkan kerja pada saat jam kerja. masalah pengendalian kinerja diatur dalam Sistem 

Pengendalian Kinerja Pegawai (SPIP) dengan beberapa point penting yakni Lingkungan 

Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, Informasi dan Komunikasi, 

pemantauan. Dalam menganalisis mengenai efektifitas penerapan SPIP di BP2D Kota Malang 

peneliti akan menggunakan teori Efektifitas Duncan dengan Indikator Pencapaian tujuan, 

Intregasi, dan Adaptasi. 

 

Pernerapan unsur SPIP sudah diterapkan di 

BP2D Kota Malang tetapi perlu ditingkatkan 

agar penerapan SPIP lebih efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ketiga akan dijelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan oleh 

penelitian dalam penulisan ini. Peneliti juga menjelaskan alasan peneliti menentukan lokasi 

penelitian sebagai objek penelitian. Peneliti akan menjelaskan berbagai macam sumber data yang 

akan mendukung tulisan peneliti. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data-data tersebut. Setelah peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data, maka akan dijelaskan teknik yang digunakan untuk melakukan analisis data 

yang ditemukan. 

3.1 Jenis Penelitian 

Studi ini akan menelaah secara mendalam dan ilmiah mengenai efektivitas penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dan akan sampaikan secara deskriptif. Penelitian kualitatif dapat diartikan 

sebagai suatu prosedur penelititan yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan 

dan perilaku orang-orang yang diamati. Menurut Bogdan dan Biklen dikutip dari Pupu Saiful 

Rachmat penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian tentang ucapan, tulisan 

dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi 

tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan holistik.
1
 Penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, 

penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses dan peristiwa.
2
 

Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip oleh Moeleong, mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan.
3
 Pada dasarnya, metode kualitatif adalah metode 

dengan hasil penelitian berupa kata-kata dan gambar, atau secara deskriptif.
4
 Sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lainnya.  

Penelitian kualitatif berbicara tentang informan dan aktor, kata-kata dan tindakan 

informan dan pelaku itulah yang dijadikan sumber data untuk diamati dan diminta informasinya 

melalui wawancara, diskusi, dan atau dokumentasi.
5
 Peneliti harus dapat menangkap makna yang 

tersurat dan tersirat dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan, untuk itu dibutuhkan 

kepandaian dalam memahami masalah. Peneliti harus dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang akan diteliti, untuk itu dibutuhkan sikap yang toleran, sabar dan menjadi 

pendengar yang baik.
6
 Karena dalam penelitian kualitatif penulis dipandu oleh fakta-fakta yang 

ada di lapangan sehingga fakta-fakta tersebut dapat dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori.
7
 

Terkait dengan pencarian data di lapangan, seorang peneliti kualitatif dituntut untuk 

secara jeli mengumpulkan data-data yang ada. Hal ini kerapkali menyulitkan karena tidak setiap 

                                                           
1
Pupu Saiful, Penelitian Kualitatif, Equilibrium, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni 2009), hlm: 2 

2
 Gumilar Rusliwa, Memahami Metode Kualitatif, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.58, No.2, (Desember 2005), hlm: 

58 
3
Lexy J. Moleong.Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012), hlm 112 

4
Ibid, Hal: 11 

5
 Aunu Rofiq, Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Ilmiah Pawiyatan, Vol.20, No. 1, 

(maret 2013), hlm: 83 
6
Ibid, hlm: 84 

7
 Sugiyono.Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



permasalahan penelitian yang menarik dan signifikan, sehingga pemilihan informan cukup 

penting dalam penelitian kualitatif. Informan yang dimintai informasi harus benar-benar tahu 

tentang apa yang topik yang sedang di teliti, informan tersebut biasa disebut sebagai informan 

kunci (key informans) yakni, Informan yang dipilih dari orang-orang yang benar-benar 

mengetahui beberapa permasalahan yang akan diteliti. Peneliti juga harus mengumpulkan data 

bergerak dari informan satu ke informan lainnya sampai data diangap selesai terkumpul, ini 

sering disebut snow ball, karena bergerak seperti bola salju yang bergerak menggelinding makin 

besar.
8
 

Menurut W. Lawrence  yang di Kutip dalam Gumilar Rusliwa ada empat orientasi dalam 

penelitian kualitatif.  

“Pertama, Metode kualitatif memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna secara 

intrinsik. Data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat empiris, terdiri dari dokumentasi 

ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata dan gestures dari objek kajian, tingkah laku yang 

spesifik, dokumen-dokumen tertulis, serta berbagai imaji visual yang ada dalam sebuah 

fenomena sosial. Kedua, penggunaan perspektif yang non-positivistik. Yakni, kualitatif secara 

luas menggunakan pendekatan interpretatif dan kritis pada masalah-masalah sosial. Peneliti 

kualitatif memfokuskan dirinya pada makna subjektif, pendefinisian, metaphora, dan deskripsi 

pada kasus-kasus yang spesifik. Ketiga adalah penggunaan logika penelitian yang bersifat “logic 

in pratice”, metode kualitatif dijalankan secara tidak teratur, lebih ambigu, dan terikat pada 

kasus-kasus spesifik. Hal ini tentu saja, mengurangi perangkat aturan dan menggantungkan diri 

pada prosedur informal yang dibangun oleh pengalaman-pengalaman dilapangan yang 

ditemukan oleh peneliti. Kempat, ditempuhnya langkah-langkah penelitian yang bersifat non-
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linear. metode penelitian kualitatif lebih memberikan ruang bagi penelitinya untuk menempuh 

langkah non-linear dan siklikal, kadangkala melakukan upaya “kembali” pada langkah-langkah 

penelitian.”
9
 

Maka dari itu hasil dari penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai pedoman 

penelitian-penelitian yang akan datang selama penelitian tersebut tidak jauh beda dengan 

penelitian ini, karena penelitian kualitatif mencermati setiap proses, perilaku aktor, dan segala 

aspek yang terjadi dilapangan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, karena fokus 

penulis pada penelitian ini adalah efektifitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Informan-informan kunci yang menjadi 

sumber informan pegawai, seperti Kepala BP2D, Staf BP2D, Pegawai BP2D.  

3.3 Fokus Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada efekektifitas penerapan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada realitasnya masih banyak pegawai yang melanggar 

peraturan mengenai disiplin kerja. Untuk itu perlu diketahui Efektifitas penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 

3.4 Jenis Data 
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Jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder berupa dokumen-dokumen, 

keterangan-keterangan baik lisan maupun tertulis, pemikiran, hasil interpretasi dan lain-lain. 

Sumber data berasal dari: 

1. Data primer, adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya atau informan. Data 

primer yang di maksudkan adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber 

sebenarnya, berupa data-data dari hasil wawancara dengan responden adalah pegawai 

yang ada di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 

2. Data sekunder, adalah data-data yang diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti. 

Data sekunder yang di maksud disini adalah data-data yang di peroleh melalui dokumen-

dokumen dan arsip-arsip yang di miliki oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota 

Malang.  

Penelitian dengan judul Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dengan pendekatan penelitian kualitatif dan 

jenis penelitian studi kasus. Studi kasus digunakan untuk memperoleh kebenaran dalam 

penelitian yaitu mengetahui efektivitas penerapan SPIP pada badan Pelayanan Pajak Daerah 

Kota Malang. Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan diperoleh melalui pencatatan 

langsung dari hal yang dikemukakan informan yakni kata-kata dan tindakan juga didukung 

melalui foto yang digunakan sebagai bukti wawancara, serta melihat fakta langsung yang terjadi 

di lapangan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala BP2D, Staf BP2D, dan 

Pegawai BP2D. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data dalam suatu penelitian di dapat menggunakan metode-metode, sumber, sumber 

tertentu dengan menggunakan alat atau instrumen dalam suatu penelitian. Untuk menjawab 

masalah dalam penelitian tentu membutuhkan data. Dalam pengumpulan data tentu 

membutuhkan teknik pengumpulan data agar data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus 

penelitian. Instrumen pengumpulan data juga perlu disesuaikan dengan sumber dari mana data 

itu akan diperoleh, dan disesuaikan juga dengan bagaimana metode data itu diperoleh,
10

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber antara lain 

Kepala BP2D, Staf BP2D, serta Pegawai BP2D. Observasi langsung digunakan untuk 

mengetahui efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pelayanan 

Pajak dan Daerah Kota Malang. maka dari itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut :  

3.5.1  Wawancara 

 Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan 

dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan peneliti.
11

 Secara ringkas wawancara dapat 

diartikan sebagai pertanyaan yang diajukan secara lisan. Dalam wawancara terdapat 

pewawancara (pencari informasi) dan yang diwawancarai (informan). Pewawancara bertugas 

untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta penjelasan dengan menggali informasi 

sedalam-dalamnya kepada informan.
12

 Dalam sebuah wawancara, pengumpul data harus 

menggunakan pedoman wawancara yang harus benar-benar dimengerti oleh pewawancara, sebab 
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dialah yang akan menanyakan dan menjelaskannya kepada informan.
13

 Jadi hubungan yang 

terjadi antara pewawancara dan informan bukan hubungan timbal balik layaknya diskusi tetapi 

penggalian informasi yang mendalam dari informan. 

 Informan penelitian merupakan salah satu hal yang cukup penting agar penelitian dapat 

diselesaikan dengan baik. Maka peneliti menentukan informan untuk dilakukan wawancara 

yakni sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 3.1 

Data Informan Wawancara 

No Nama Informan Jabatan 

1 Surya Bettasari, 

SE., MM 

Kasubag Umum dan 

Kepegawaian BP2D 

2 Wahyudi Pengelola Dokumentasi BP2D 

3 Gabriella Ayu 

F., S.AP 

Pengelola Kepegawaian BP2D 

4 Adib Suaidi Pengelola Pemanfaatan Barang 

Milik Daerah BP2D 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019. 

 Peneliti memilih beberapa informan wawancara sesuai dari tabel di atas. Informan 

tersebut bukan tanpa alasan, tetapi dipilih oleh peneliti karena dianggap sebagai informan kunci 

dalam masalah efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 
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3.5.2  Observasi 

 Metode observasi adalah metode menggunakan alat mengamatan atau pengindraan 

langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, dan prilaku.
14

 Jadi obeservasi ini tanpa 

mengajukan pertanyaan meskipun objeknya orang tetapi dengan melihat perilaku aktor yang 

diteliti. Keuntungan menggunakan metode observasi ini adalah pecatatan dapat dilakukan pada 

waktu terjadinya peristiwa atau gejala tertentu dan tidak tergantung pada jawaban responden, 

maka penelitian lebih objektif dan lebih teliti. 

Contoh metode observasi yaitu dengan melihat perilaku pegawai dalam mematuhi 

peraturan disiplin kerja. Data-data tersebut dapat diperoleh dan dikumpulkan datanya dengan 

menggunakan metode observasi. Observasi yang akan dilakukan oleh penulis bertempat sifatnya 

tetap, karena Efektifitas Penerapan SPIP yang dianalisis berada di kantor Badan Pelayanan Pajak 

Daerah Kota Malang. 

3.5.3  Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa catatan atau dokumen-dokumen yang 

telah tersedia.
15

 Teknik ini biasanya berkaitan langsung dengan data sekunder, karena pada 

dokumentasi peneliti dipersilahkan untuk mencatat atau menduplikasikan dokumen-dokumen 

yang telah ada baik dari instansi terkait, lembaga, maupun organisasi. Contohnya adalah jumlah 

pegawai, data absensi, dan lain-lain, kemudian peneliti menduplikasikannya sebagai alat 

penelitian, contoh tersebut termasuk catatan resmi (official of formal record) yang berhubungan 

dengan instansi terkait. Disamping itu juga ada yang disebut dengan sumber sekunder 

(Secondary record) contohnya seperti laporan media massa baik melalui radio, televisi, majalah, 
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surat kabar.
16

 Penulis akan melakukan dokumentasi data yang ada di Kantor Badan Pelayanan 

Pajak Daerah Kota Malang. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Suatu penelitian tentu membutuhkan tahapan-tahapan mulai dari metode pencarian data 

hingga penyusunan laporan penelitian, maka dari itu dibutuhkan teknik analisis data. Teknik 

analisis data adalah proses penyusunan, pengkategorian data dengan pola tertentu sehingga dapat 

dipahami makna dari data tersebut. Menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah analisis 

data kualitatif, yaitu:
17

  

1. Reduksi data, proses pemilihan, untuk menyederhanakan, mengolah data 

yang ada di lapangan. Tahap ini melihat data yang telah di dapat relevan 

atau tidak dengan tujuan penelitian semula. Reduksi data ini meliputi 

meringkas, mengkoding, membuat poin-poin, dan lain sebagainya. 

2. Penyajian data, adalah kegiatan ketika data yang di dapat disusun sehingga 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data 

berguna memudahkan menarik kesimpulan data yang diperoleh dilapangan. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data, adalah penarikan kesimpulan 

dari data yang peroleh mulai permulaan pengumpulan data hingga setelah 

penelitian berlangsung. Verifikasi berguna untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan, perbedaan dan 

dikaitkan dengan konsep dasar penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang  

Pada bulan Januari 2017 ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berubah menjadi 

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang , pergantian ini tidak semata mata mengganti 

semua tugas dalam bidangnya, akan tetapi hanya diberlakukan perubahan nama dan Struktur 

Organisasinya . untuk tugas , wewenang , visi dan misi tetap sama seperti Dinas Pendapatan 

Pajak Daerah. Perubahan ini diberlakukan karena adanya perubahan pada Organisasi Perangkat 

Daerah atau (OPD) yang diberlakukan di seluruh ndonesia Yang didasarkan oleh Peraturan 

Mentri Dalam Negri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyususnan , Pengendalian Dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
1
 

Dinas Pendapatan Daerah atau sekarang menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota 

Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2012 merupakan pelaksana 

otonom daerah dibidang pemungutan Pajak Daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang merupakan Pajak Kota antara lain : (1) Pajak Hotel(2) 

Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan,(4) Pajak Reklame,(5) Pajak Penerangan Jalan,(6) Pajak 

Mineral bukan logam dan Batuan,(7) Pajak Parkir (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung 

Wallet , (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ,(11) Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan.  
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Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang menjalankan tugas dan wewenangnya 

menurut Peraturan yang berkaitan dengan pajak terutama Pajak Daerah Kota Malang . Untuk 

acuan dasar tentang pajak Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mengacu pada Undang-

Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan . untuk acuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pajak daerah mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sedangkan Badan 

Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang menjalankan Penarikan Pajak Daerah di Kota Malang ini 

mengacu pada Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010. 

4.2 Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang  

            BP2D melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah. Sedangkan Fungsi di dirikannya BP2D yaitu :  

a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah; 

b) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB 

Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;  

c) Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB 

dan Pajak Daerah Lainnya; 

d) Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak 

Daerah Lainnya; 

e) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak 

Daerah Lainnya; 

f) Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g) Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya; 

h) Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, 

penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, 

BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. 

i) Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB 

Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. 

j) Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya. 

k) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak 

Daerah Lainnya. 

l) Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

m) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak ;  

n) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB 

Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

o) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

p) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

q) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya; 

r) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan 

kearsipan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



s) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

t) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional 

dan Prosedur (SOP); 

u) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan 

pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas layanan; 

v) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah; 

w) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara 

berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

x) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 

y) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 

z) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Sistem Pengendalian Intern pada BP2D Kota Malang. 

BP2D Kota Malang merupakan organisasi publik yang orientasinya meningkatkan 

pendapatan daerah, sebagai penyelanggara sebagian kewenangan pemerintah maupun tugas 

dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, BP2D Kota Malang memiliki peranan yang sangat 

strategis yakni: sebagai pengelola utama terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan 

mendanai belanja Kota Malang, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, 

efisiensi dan efektif. Dengan peran strategis ini, BP2D Kota Malang mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan daerah dibidang perencanaan 

pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainya, serta pengendalian dan 

pembinaan. Ini meliputi perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah menyangkut bidang 

perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, rertibusi daerah dan pendapatan daerah lainya, 

serta pengendalian dan pembinaan. Termasuk pula pengkoordinasian penyusunan perencanaan 

pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainya, serta pengendalian dan 

pembinaan.  

Terakhir, pembinaan dan penyelenggaran tugas dibidang pendapatan daerah, pajak 

daerah, retribusi dan pendapatan lainya serta pengendalian dan pembinaan. Untuk pengendalian 

internal instansi sebagaimana pengendalian intern merupakan penerapan lima unsur yang saling 

menguatkan, disesuaikan dengan bentuk organisasinya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang dapat dilihat pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dengan 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



demikian sebagaimana unsur-unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang antara lain: Lingkungan 

pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta 

Pemantauan pengendalian Intern. Selanjutnya peneliti mencoba untuk menyampaikan bagaimana 

implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tercermin dalam BP2D Kota 

Malang. 

5.1.1  Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian Unsur pertama SPIP yang wajib diimplementasikan pada 

lingkup instansi pemerintah adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian 

berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai kondisi dalam instansi pemerintah 

yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. PP Nomor 60 Tahun 2008 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 

Pada BP2D Kota Malang, seluruh pegawai sudah mengetahui, memahami isi 

aturan perilaku/standar etika, sanksi hukuman terhadap pelanggaran aturan 

perilaku/standar etika. Sebagaimana pernyataan Surya Bettasari, SE., MM selaku 

Kasubag Umum dan Kepegawaian BP2D:
1
 

“Itu sudah kita laksanakan, sudah ada kode etik itu sudah ada berapa pegawai 

yang kita kenai sanksi, seluruh pegawai sudah mengetahui, memahami isi aturan 

perilaku/standar etika, sanksi hukuman terhadap pelanggaran aturan 

perilaku/standar etika” 

 

                                                           
1
Hasil wawancara dengan Surya Bettasari, SE., MM selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BP2D Kota Malang 

Pada tgl: 9 Juli 2019 jam: 09.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peryataan diatas menunjukan di lingkungan BP2D Kota Malang sudah mengetahui 

standar etika dan sanksi hukuman terhadap pelanggaran etika. Penegakan integritas dan 

nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan 

dengan: a) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku; b) Memberikan keteladanan 

pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah; c) 

Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan 

prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku; d) Menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan e) 

Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Dalam 

hal ini BP2D Kota Malang sudah memenuhi unsur lingkungan pengendalian dalam hal 

penegakan intergritas dan nilai etika, dengan memberikan ketentuan yang relevan serta 

menunjukan aturan perilaku yang ditetapkan dengan Standar etika hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui komitmen instansi pada unsur lingkungan pengendalian SPIP dalam 

hal tersebut akan mampu menciptakan lingkungan pengendalian yang konsisten terhadap 

unsur-unsur SPIP sehingga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kegiatan 

pengendalian kedepan, karna lingkungan pengendalian yang baik akan mampu 

menciptakan kegiatan pengendalian yang efektif dan efesien. 

a. Komitmen Terhadap Kompetensi. 

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

sekurang-kurangnya dilakukan dengan: a) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam 

Instansi Pemerintah; b) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada 

masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah; c) Menyelenggarakan pelatihan dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan 

kompetensi pekerjaannya; dan d) Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki 

kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi 

Pemerintah. Pada BP2D Kota Malang, setiap tahun menyelenggarakan program pelatihan 

dan pembimbingan yang berkesinambungan, dan melakukan evaluasi untuk memastikan 

bahwa seluruh pegawai sudah menerima pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan 

tugasnya, sebagaimana yang diungkapakan oleh Surya Bettasari, SE., MM selaku 

Kasubag Umum dan Kepegawaian BP2D:
2
 

“Nah itu tiap tahun kita bikin semacam diklat bagi semua itu tahun ini kita bawa 

ke BPK masalah pencatatan aktual tahun lalu kita bikin diklat terkait dengan 

pengelolaan keuangan dan barang, nah itu komitmen gitukan itu tiap tahun kita 

menyelenggarakan program pelatihan dan pembimbingan yang 

berkesinambungan, dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh 

pegawai sudah menerima pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.” 

 

Pernyataan tersebut menunjukan sikap yang konsisten terhadap penyelenggaran 

kegiatan yang dimana tujuan utamanya yakni meningkatkan kompetensi kinerja 

pegawainya. hal ini dapat memberikan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan 

Instansi Pemerintah. 

b. Kepemimpinan yang Kondusif. 

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c 

sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: a) Mempertimbangkan risiko dalam 

pengambilan keputusan; b) Menerapkan manajemen berbasis kinerja; c) Mendukung 

fungsi tertentu dalam penerapan SPIP; d) Melindungi atas aset dan informasi dari akses 

dan penggunaan yang tidak sah; e) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat 

pada tingkatan yang lebih rendah; dan f) Merespon secara positif terhadap pelaporan 
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yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. sebagaimana 

pernyataan Surya Bettasari, SE., MM selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BP2D:
3
 

“Nah kita sendiri telah memiliki komitmen kuat terhadap fungsi tertentu dalam 

penerapan SPIP seperti fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan, dan 

penyempurnaannya, pengelolaan pegawai, pengawasan intern maupun 

ekstern.Pernyatan diatas menunjukan pada Badan Pelayanan Pajak dan Daerah 

Kota Malang, memiliki komitmen kuat terhadap fungsi tertentu dalam penerapan 

SPIP seperti fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan, dan 

penyempurnaannya, pengelolaan pegawai, pengawasan intern maupun ekstern.”  

 

Kemudian Dalam lingkungan pengedalian intern BP2D Kota Malang mendukung 

penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang konservatif, mengungkapkan semua informasi 

yang diperlukan, menghindari penekanan pencapaian hasil jangka pendek, tidak 

menyampaikan laporan yang tidak tepat, fakta tidak dibesar-besarkan, dan estimasi 

anggaran tidak ditinggikan, hal ini di buktikan dengan tidak terjadi mutasi pimpinan yang 

berlebihan berkaitan dengan masalah-masalah pengendalian intern, pegawai yang 

menduduki posisi penting tidak mengundurkan diri dengan alasan tidak terduga, tidak 

terdapat perputaran pegawai yang tinggi sehingga melemahkan pengendalian intern, tidak 

terjadi perputaran pegawai yang tidak berpola mengindikasikan kurangnya perhatian 

pimpinan Instansi Pemerintah terhadap pengendalian intern.Artinya dalam lingkungan 

pengendalian yang berkaitan dengan kepemimpin yang kondusif BP2D Kota Malang 

telah memenuhi Unsur SPIP dengan komitmen tinggi dan relevan dengan Pasal 4 huruf c 

tentang kepemimpinan yang kondusif. 

c. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai Dengan Kebutuhan. 

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan: a) Menyesuaikan 
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dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah; b) Memberikan kejelasan 

wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah; c) Memberikan kejelasan 

hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah; d) Melaksanakan 

evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan 

perubahan lingkungan strategis; dan e) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, 

terutama untuk posisi pimpinan. Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 

terdapat kebijakan yang memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern 

dalam Instansi Pemerintah, untuk memudahkan pimpinan instansi memperoleh informasi 

pelaksanaan tugas tanggung jawabnya, saling berkomunikasi, serta pemahaman pegawai 

terhadap hubungan dan jenjang pelaporan yang telah ditetapkan, hal tersebut didukung 

dengan peryataan oleh Gabriella Ayu F., S.AP selaku Pengelola Kepegawaian BP2D:
4
 

“Nah itu tinggal liat struktur organisasinya tapi inikan dalam hal orietasintya 

struktur organisasi BP2D Kota Malang secara keseluruhan itukan orientasi 

bagaimana dapat meningkatkan pendapatan toh, tapi kalau yang kita maksud itu 

orientasi dalam konteks pengendalian nah disini dibidang ini, bapak ini 

pengawasaan keuangan dan itu kepala bidang dalam bidang pengendalian dan 

pembinaan saya pembinaan dan bapak yang ini pengawasan keuangan 

materipersonil dan ibu tadi itu penegakan hukum nah gitu.” 

 

d. Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab yang Tepat. 

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: a) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan 

tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah; b) 

Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa 

wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi 
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Pemerintah yang bersangkutan; dan c) Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab 

terkait dengan penerapan SPIP. Berdasarkan pernyataan Surya Bettasari, SE., MM selaku 

Kasubag Umum dan Kepegawaian BP2D:
5
 

“Yaa nah itu sama toh wewenang telah diberikan secara tepat sesuai dengan 

tingkat tanggung jawabnya masing-masing.” 

 

Berdasarkan pernyataan diatas pada BP2D Kota Malang, wewenang telah 

diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya masing-masing, baik 

pimpinan maupun pegawai melakukan tugas dan tangungjawab sesuai dengan yang 

diberikan. 

e. Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber 

Daya Manusia. 

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya 

manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan 

memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: a) Penetapan kebijakan dan 

prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai; b) Penelusuran latar 

belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan c) Supervisi periodik yang 

memadai terhadap pegawai. Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber 

daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan 
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perundangundangan. Sebagaimana pernyataan Gabriella Ayu F., S.AP selaku Pengelola 

Kepegawaian BP2D :
6
 

“Instansi telah melaksanakan kebijakan dan prosedur pembinaan SDM, sejak 

rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, yang mengutamakan 

kompetensi, etika dan integritas, serta mendorong tercapainya kinerja.” 

 

Pada BP2D Kota Malang, instansi telah melaksanakan kebijakan dan prosedur 

pembinaan SDM, sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, yang 

mengutamakan kompetensi, etika dan integritas, serta mendorong tercapainya kinerja, hal 

ini didukung dengan adanya peran instansi dalam hal memberikan panduan, penilaian, 

dan pelatihan di tempat kerja, dan pimpinan memastikan bahwa pegawai memahami 

tugas, tanggung jawabnya. 

f. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif. 

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus: a) Memberikan keyakinan 

yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b) Memberikan peringatan dini 

dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah; dan c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Berikut adalah pernyataan Adib 

Suaidi selaku Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah BP2D:
7
 

Yang melaksanakan controling namanya sub bidang penggalian potensi dia tiap 

tahun  melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan dibawah di UPTD kan 

di BP2D dulu UPTD itu tiap tahunya kita pasti turun kebawah melakukan 

pengawasan melakukan monitoring bagaimana penerimaan, bagaimana 
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pelaksananaan kegiatan intensifikasi pajak dan kemudian itu bagaimana 

penggunaan barang-barang berharga penggunaan inventaris kantor apa segala 

macam toh. Itu tiap tahun kita lakukan kebawah itu di seksi pengawasan, kalau di 

saya dalam hal pembinaannya ke bawah apa-apa yang harus dilaksanakan dalam 

konteks SPIP tadi supaya ini semua jajaran di BP2D Kota Malang ini 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan koridor SPIP.”  

 

Pernyataan diatas menunjukan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 

terdapat mekanisme untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, 

efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi 

Pemerintah, serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan koridornya. 

g. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait. 

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar 

Instansi Pemerintah terkait. Instansi yang telah melaksanakan kinerja yang baik dalam 

mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, dan yang mekasanakan tanggung 

jawab pengendalian lintas instansi, sehingga tercipta mekanisme saling uji dan saling 

berkoordinasi dan selalu berhubungan dengan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah 

(Inspektorat, BPKP, dan BPK).  

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan 

tindakan dari Aparatur Pemeriksa, Instansi Pemerintahan, dan pihak lain mengenai 

pentingnya pengendalian dan tekanannya pada unit kerja yang bersangkutan. Pada 

pemerintah daerah, kepala daerah lah yang memiliki peranan paling penting dalam 

pembentukan suatu lingkungan pengendalian yang kondusif karena baik tidaknya suatu 

lingkungan pengendalian sangat tergantung dari gaya kepemimpinan seorang kepala 

daerah dan kebijakan yang ditetapkannya untuk lingkungan kerjanya. Dengan terciptanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



atau tercapainya lingkungan pengendalian yang baik maka diharapkan tiap personil dari 

pemerintah daerah mampu menjalani kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

peraturan yang ada sehingga sistem pengendalian intern pemerintah tetap efektif. Secara 

keseluruhan unsur lingkungan pengendalian pada BP2D Kota Malang telah terintegrasi 

dan penerapannya sudah cukup memadai hal ini terlihat diantaranya yakni, lingkungan 

pengendalian terkait pada struktur organisasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, 

sehingga pembatasan akses yang akan dilakukan telah memperhatikan struktur organisasi 

secara tepat. Unsur lingkungan pengendalian terkait pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab yang tepat, agar pembatasan akses dapat dilakukan secara berjenjang 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Unsur lingkungan pengendalian terkait 

komitmen pada kompetensi, agar delegasi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan 

kepada pegawai telah memperhatikan kompetensi pegawai yang ditunjuk. Unsur 

lingkungan pengendalian terkait penegakan integritas dan nilai etika, agar tidak terjadi 

penyalahgunaan wewenang oleh petugas yang memiliki akses. Unsur Informasi dan 

komunikasi terkait dengan komunikasi internal, untuk mengkomunikasikan informasi 

atas efektivitas pembatasan akses. Unsur pemantauan terkait dengan pemantauan 

berkelanjutan, untuk memastikan bahwa pimpinan atau atasan telah memberikan 

pengarahan agar pembatasan akses dapat berjalan dengan efektif. 

 

5.1.2 Penilaian Resiko 

Unsur kedua dari SPIP yaitu penilaian risiko. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, 

penilaian resiko didefinisikan sebagai kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dalam menerapkan penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



resiko, pimpinan instansi pemerintah berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 wajib melaksanakan 

hal-hal sebagai berikut:  

 

a. Identifikasi Resiko  

Pada BP2D Kota Malang, risiko yang ada pada tingkat pegawai dan pimpinan 

tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian diidentifikasi 

dengan menggunakan mekanisme yang memadai, dengan mempertimbangkan perubahan 

lingkungan strategis eksternal dan internal. 

b. Analisis risiko.  

Instansi memiliki mekanisme antisipasi, identifikasi, dan reaksi terhadap segala 

bentuk kesalahan, sebagaimana pernyataan Surya Bettasari, SE., MM selaku Kasubag Umum 

dan Kepegawaian BP2D:
8
 

“Jadi resikonya disini ini banyak, terutama resiko dalam hal penerimaan 

pendapatan tapi itu sudah bisa diminimalisir dengan lewat sistem penerimaan 

pajak daerah nah ada sistemnya disini, disitu kita bisa tau oh disitu ada 

penyimpangan nah itu sudah bisa kita control itu dari sisi penerimaan, terus 

kalau dari sisi pelaksanaan kegiatan resikonya itu ya misalnya aparat teman-

teman dibawah kantor sini kan disini dulu UPTD jadi itu resikonya itu misalnya 

mereka membuat kayak begini laporannya tidak sesuai dengan yang diharapkan 

nah itu banyak tapi kan disini kita kontrol terus, ini loh yang kurang ini gitu itu 

untuk mengantisipasi resiko.” 

 

Pernyataan diatas menujukan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam 

hal penilaian resiko di BP2D Kota Malang menunjukan masih membutuhkan tindak 

lanjut yang lebih mendalam mengenai strategi operasional yang konsisten mengenai 

rencana penilaian risiko. Langkah awal dalam mengelola resiko dengan baik adalah 

melakukan Risk Assessment (identifikasi dan evaluasi resiko yang melekat pada 

                                                           
8
 Hasil wawancara dengan Surya Bettasari, SE., MM selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BP2D Kota Malang 

Pada tgl: 9 Juli 2019 jam: 09.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



organisasi) sehingga menghasilkan daftar pemetaan dan kuantitas risiko serta daftar 

respon resiko. Namun, pada BP2D Kota Malang pelaksanaannya masih berupa mengenali 

resiko-resiko dan bagaimana cara mengatasinya dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan 

sebelumnya. Dalam unsur penilaian resiko BP2D Kota Malang perlu untuk 

mempertimbangkan penilaian atas faktor lain, yang dapat meningkatkan resiko yakni 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di masa lalu (seperti kegagalan 

pencapaian misi, tujuan dan sasaran, pelanggaran penggunaan dana dan peraturan), serta 

resiko melekat pada misi dan program. 

5.1.3 Kegiatan Pengendalian 

Kegiatan pengendalian dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 merupakan unsur ketiga SPIP 

yang wajib diterapkan dalam instansi pemerintah. 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. Kegiatan 

pengendalian yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 

dapat berupa:  

a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan 

Review atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja 

yang ditetapkan. Pada BP2D Kota Malang, terdapat review atas kinerja pegawai dalam 

hal ini dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang 

ditetapkan pada level instansi, aktivitas/ kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. 

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: a) 

mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai; b) 

membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung 

pencapaian visi dan misi; dan c) membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program 

pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan 

fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana 

pengembangan karir. Pada BP2D Kota Malang melakukan pelatihan dan diklat bagi 

semua pegawai mengenai bagimana mereka bisa supaya mencapai visi dan misi BP2D, 

dalam orientasi utamanya yakni meningkatakan pendapatan daerah dari sektor pajak. 

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.  

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan 

informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) pengendalian umum; dan b) pengendalian aplikasi. 

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a 

sekurangkurangnya mencakup: a) pelaksanaan penilaian resiko 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; dan f) pemantauan efektivitas 

program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan pernyataan Surya Bettasari, SE., MM selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian 

BP2D :
9
 

“Nah itu kita ada sistem disini, semuanya terkofer dengan jelas itu dari beberapa 

wilayah Kota Malang semuanya masuk disini dan selalu kami informasikan 

keluar baik melalui portal kepegawaian mengenai misalnya kegiatan 

pengendalian umum pengamanan sistem informasi untuk memastikan akurasi dan 

kelengkapan informasi yang memperhatikan: penetapan organisasi untuk 

implementasi, pemantauan efektivitas program pengamanan jadi gitu.”  

 

Dengan melihat pernyatan diatas pada BP2D Kota Malang terdapat kegiatan 

pengendalian umum pengamanan sistem informasi untuk memastikan akurasi dan 

kelengkapan informasi yang memperhatikan penetapan organisasi untuk implementasi, 

pemantauan efektivitas program pengamanan. 

d. Pengendalian fisik atas aset 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d. Dalam melaksanakan 

pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi 

Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada 

seluruh pegawai: a) rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan 

b) rencana pemulihan setelah bencana. Pada BP2D Kota Malang, terdapat pengendalian 

fisik atas aset yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah 

diimplementasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. 

e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja. 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan 

ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e. Dalam 

melaksanakan penetapan dan review indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus: a) menetapkan ukuran dan 

indikator kinerja; b) mereview dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan 

keandalan ukuran dan indikator kinerja; c) mengevaluasi faktor penilaian pengukuran 

kinerja; dan d) membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran 

yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. Pada BP2D Kota Malang, 

melakukan review dan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan 

indikator kinerja. 

f. Pemisahan fungsi 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f. Dalam melaksanakan pemisahan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin 

bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) 

orang. Pada BP2D Kota Malang, Terdapat pemisahan fungsi yang menjamin bahwa 

seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang yang 

ditandai dengan pemisahan tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian terkait 

dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan 

dana, review dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan asset. 

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting. 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan 

kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g. Dalam 

melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan 

ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai Pada BP2D Kota Malang, terdapat otorisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



atas transaksi dan kejadian yang penting yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi 

Pemerintah dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai hanya transaksi dan kejadian 

signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh 

pegawai sesuai lingkup otoritasnya. 

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

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat 

waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h. 

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan: a) transaksi dan 

kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan b) klasifikasi dan 

pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. Pada 

BP2D Kota Malang, transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat 

segera dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. 

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan 

pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i dan menetapkan 

akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (3) huruf j. Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan 

pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan review atas 

pembatasan tersebut secara berkala. Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber 

daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi 

Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara 

berkala. BP2D Kota Malang, akses hanya diberikan kepada pegawai yang berwenang dan 

pimpinan Instansi Pemerintah melakukan review atas pembatasan tersebut secara berkala 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan, 

kemudahan ditukarkan. 

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan 

pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i dan menetapkan 

akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (3) huruf j. Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan 

pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan review atas 

pembatasan tersebut secara berkala. Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber 

daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi 

Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan 

sumber daya dan pencatatannya serta melakukan review atas penugasan tersebut secara 

berkala. Pada BP2D Kota Malang, terdapat penetapan akuntabilitas terhadap sumber daya 

dan pencatatannya dengan menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap 

penyimpanan sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah melakukan 

reviu atas penugasan tersebut secara berkala dan perlu dinilai pertanggungjawaban dan 

akuntabilitasnya. 

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

kejadian penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas 

Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k. Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, 

mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup 

seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Pada BP2D 

Kota Malang, terdapat dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta 

transaksi dan kejadian penting, yang diwujudkan dengan cara memiliki, mengelola, 

memelihara, dan secara berkala mengelola dokumentasi tersebut. Kegiatan pengendalian 

harus dirancang secara formal untuk dapat mempengaruhi orang-orang dalam organisasi 

agar berperilaku dan bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi 

bisa melalui kebijakan, aturan, dan prosedur birokrasi (soft control) serta juga bisa 

melalui pelaksanaan kegiatan audit, review, dan monitoring (hard control), guna untuk 

memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien 

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Setiap individu dalam organisasi memiliki 

tujuan personal. Kegiatan pengendalian diharapkan dapat menjadi jembatan untuk 

menyelaraskan antara tujuan personal dengan tujuan organisasi. Penerapan unsur 

kegiatan pengendalian pada setiap satuan perangkat daerah dapat berbeda-beda, karena 

disesuaikan dengan tugas, fungsi, karakteristik, dan kompleksitas masing-masing. Oleh 

karena itu perlu dilakukan analisis terhadap penerapan unsur kegiatan pengendalian 

apakah sudah sesuai dengan standar penerapan yang ditetapkan pemerintah melalui PP 

nomor 60 tahun 2008. Pada BP2D Kota Malang sudah menerapakan kegiatan 

pengendalian sesuai dengan yang dirumuskan dengan efektif dalam PP No 60 Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, namun memerlukan penerapan 

yang lebih mendalam dan komitmen tinggi. 

5.1.4 Informasi dan komunikasi 

Unsur SPIP berikutnya adalah informasi dan komunikasi. PP Nomor 60 Tahun 2008 

mendefinisikan informasi sebagai 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. Sehubungan dengan definisi tersebut, maka PP Nomor 60 Tahun 2008 mengatur 

bahwa untuk menyelenggarakan informasi dan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi 

pemerintah minimal harus:  

a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, antara lain 

berupa pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran Notulen rapat staf, laporan bulanan 

termasuk pula tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPIP Informasi dari 

sumber internal dan eksternal yang relevan dengan tugas dan fungsi telah diperoleh dan 

disampaikan kepada Pimpinan. 

b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui system informasi secara terus menerus. 

Pada BP2D Kota Malang, memastikan terjalinnya komunikasi eksternal yang efektif, 

yaitu untuk mengetahui berfungsinya pengendalian intern dan menginformasikan 

mengenai kode etik yang berlaku dengan menggunakan berbagai bentuk dan sarana 

dalam mengkomunikasikan informasi penting hal ini terlihat pada pernyataan Surya 

Bettasari, SE., MM selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BP2D:
10
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 Hasil wawancara Surya Bettasari, SE., MM selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BP2D. tanggal 9 Juli 2019, 

Jam 10:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ya, dengan menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 

komunikasi, antara lain berupa pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran 

Notulen rapat staf, laporan bulanan termasuk pula tindakan pimpinan yang 

mendukung implementasi SPIP Informasi dari sumber internal dan eksternal 

yang relevan dengan tugas dan fungsi telah diperoleh dan disampaikan kepada 

pimpinan instansi dan Memastikan terjalinnya komunikasi eksternal yang efektif, 

yaitu untuk mengetahui berfungsinya pengendalian intern dan meninformasikan 

mengenai kode etik yang berlaku dengan menggunakan berbagai bentuk dan 

sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting, antara lain berupa buku 

pedoman kebijakan, prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, 

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

pegawai dan lainnya dan dukungan pimpinan Instansi Pemerintah terhadap 

pengembangan teknologi informasi ditunjukkan dengan komitmennya dalam 

menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya 

pengembangan tersebut. 

 

Mengingat Informasi sebagai alat komunikasi yang efektif dengan tingkat akurasi yang tinggi 

yang disampaikan dalam laporan-laporan program/kegiatan menjadi bahan evaluasi untuk 

perbaikan perencanaan selanjutnya. Artinya suatu organisasi membutuhkan jalinan komunikasi 

yang intensif antar komponennya dengan informasi yang berkualitas. Sarana informasi dan 

komunikasi yang digunakan oleh BP2D Kota malang sudah memenuhi unsur SPIP yang baik, 

namun demikian masih diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi 

yang digunakan sehingga menciptakan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan 

baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat. 

5.1.5 Pemantauan  

Unsur terakhir dari SPIP adalah pemantauan pengendalian intern di mana PP 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 segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menurut PP Nomor 

60 Tahun 2008 dapat dilakukan dengan cara Pemantauan berkelanjutan, Evaluasi terpisah dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Berdasarkan pernyataan Surya 

Bettasari, SE., MM selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BP2D:
11

 

“Ya, sudah dilaksanakan adapun kegiatan monitoring/kontrol pengelolaan rutin terkait 

dalam pelaksanaan tugas baik oleh atasan langsung maupun kontrol dalam bentuk 

koordinasi antar bidang untuk memberikan masukan-masukan, pemanggilan secara 

langsung oleh kepala dinas. Nah itu tadi tugasnya bagian pengawasan dia tiap tahun kita 

melakukan control terhadap pelaksanaan kegiatan dibawah itu tiap tahunya kita pasti 

turun kebawah melakukan pengawasan melakukan monitoring bagaimana penerimaan 

bagaimana pelaksananaam kegiatan intensifikasi pajak dan kemudian itu bagaimana 

penggunaan barag-barang berharga penggunaan ifentaris kantor apa segala macam toh. 

Itu tiap tahun kita lakukan kebawah itu di seksi pengawasan, kalau di saya dalamhal 

pembinaannya ke bawah apa-apa yang harus dilaksanakan dalam konteks SPIP tadi 

supaya ini semua jajaran di BP2D Kota Malang ini melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sesui dengan koridor SPI.” 

 

Pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan monitoring/kontrol pengelolaan rutin terkait 

dalam pelaksanaan tugas baik oleh atasan langsung maupun kontrol dalam bentuk koordinasi 

antar bidang untuk memberikan masukan-masukan, pemanggilan secara langsung oleh kepala 

instansi jika membutuhkan informasi terkait dengan permasalahan yang ada sehingga untuk 

meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi. Besar kecilnya 

aktivitas pemantauan yang diperlukan suatu organisasi tergantung dari keempat unsur SPIP yang 

lain.  
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Hasil wawancara dengan Surya Bettasari, SE., MM selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BP2D. Tanggal 9 

Juli 2019, Jam 10:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Penelitian ini disasarkan pada efektifitas penerapan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada BP2D Kota Malang dengan melihat unsur-unsur 

SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan 

komunikasi serta pemantauan yang diterapakan oleh BP2D Kota Malang, Sebagai instansi yang 

mengelola dana masyarakat, maka sudah sepantasnya BP2D Kota Malang harus mampu 

memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat baik melalui keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, 

sehingga tercapainya efektifitas dan efisiensi didalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan demi 

terwujudnya tata kelola yang baik pada BP2D Kota Malang.  

Penerapan Unsur lingkungan pengendalian pada BP2D Kota Malang, dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa lingkungan Pengendalian pada BP2D telah diterapkannya dengan 

membangun etika, moral, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, komitmen dari para 

pelaksana kegiatan untuk dapat melaksanakan tata kelola yang baik.  

Peneliti melihat adanya komitmen dari BP2D untuk menerapkan unsur lingkungan 

pengendalian dengan baik dan sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, selanjutnya 

penerapan unsur penilaian resiko pada BP2D penerapanya belum efektif masih berupa mengenali 

resiko-resiko dan bagaimana cara mengatasinya dari hasil evaluasi kegiatan-kegiatan 

sebelumnya, untuk itu perlu untuk mempertimbangkan penilaian atas faktor lain, serta risiko 

melekat pada misi dan program, sehingga Pimpinan Instansi dapat mengidentifikasi setiap risiko 
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yang melekat pada sifat misinya atau pada kompleksitas dari setiap program atau kegiatan 

spesifik yang dilaksanakan. Penerapan unsur kegiatan pengendalian pada BP2D Kota Malang 

dari hasil penilaian diperoleh melalui kegiatan pengendalian Dispenda BP2D Kota Malang sudah 

menerapakan kegiatan pengendalian dengan efektif dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, 

namun memerlukan penerapan yang lebih mendalam dan komiten tinggi, selanjutnya unsur 

informasi dan BP2D sudah efektif dan memenuhi unsur SPIP yang baik, namun demikian masih 

diperlukan adanya pembaharuan-pembaharuan dalam sistem informasi yang digunakan sehingga 

menciptakan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat 

dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.  

Kemudian unsur pemantauan, dari hasil penelitian menujukan pada BP2D Kota Malang 

Sudah menerapkan unsur pemantauan dengan efektif sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008, 

pemantauan dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan dan efektifitas pencapaian 

tujuan organisasi, hal tersebut sudah terpenuhi dengan baik, secara keseluruhan kelima unsur 

SPIP pada BP2D Kota Malang sudah diterapkan dengan baiik dan berkomitmen tinggi dalam 

menerapkan SPIP. SPIP memberikan kontribusi yang baik bagi BP2D Pengendalian atas 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang 

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, danketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangansehingga terwujud tata kelola Negara yang baik. 

6.2 Saran 

1. Bagi BP2D Kota Malang agar dapat meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian 

intern pemerintah SPIP yang EFEKTIF lebih berkomitmen tinggi terhadap unsur-unsur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam SPIP, sehingga kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian 

intern pemerintah dapat dikurangi. 

2. Penelitian ini hanya melihat efektifitas penerapan SPIP pada BP2D Kota Malang 

berdasarkan pernyataan dari informan  kemudian peneliti mengembangkan dan 

mencocokan pernyataan tersebut dengan kriteria unsurr-unsur dalam SPIP sesuai dengan 

isi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP sehingga memungkinkan penelitian ini belum 

menggambarkan hasil yang sebenarnya mengenai efektifitas penerapan SPIP pada BP2D 

Kota Malang. Untuk peneliti selanjutnya agar semua unsur-unsur SPIP perlu dikaji lebih 

mendalam, dengan melihat  kontibusi SPIP. Informan dalam penelitian selanjutnya lebih 

baik jika diperbanyak dan menentukan sesuai dengan bidangnya untuk menjamin 

keakuratan informasi. 
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