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Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of integrity and ethical values, commitment the
competence, philosophy and style with the reliability of the operation of internal control structure (case studies on
companies that have an internal auditor in Palembang). This type of research is a case study or field research and
experimentation. The population in this study is the management, The Commissioner and the Audit Committee, the
Internal Auditors and other personnel who are on the corporate entity that has evaluated the internal control
structure in Palembang. From the results of research on the part of Management, The Commissioner and the Audit
Committee, the Internal Auditors and other personnel who are on the corporate entity that has evaluated the
internal control structure in Palembang, it can be seen that the variable Partial integrity and ethical values,
commitment to competence, philosophy and style of operation significantly influence the reliability of the internal
control structure (case studies on companies that have an internal auditor in Palembang) and in Joint integrity and
ethical values, commitment to competence, philosophy and operating style significant effect on the reliability of the
internal control structure (case studies on companies that have an internal auditor in Palembang).

Keywords: value integrity and ethics, commitment to competence, philosophy and operating style and structure of
internal control

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai integritas dan etika, komitmen terhadap
kompetensi, filosofi dan gaya operasi secara bersama terhadap keandalan struktur pengendalian internal (studi
kasus pada perusahaan yang mempunyai internal auditor di Kota Palembang). Jenis penelitian adalah studi kasus
atau lapangan dan penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak Manajemen, Pihak Komisaris
dan Komite Audit, Auditor Internal dan Personel Lain Entitas yang berada pada perusahaan yang telah melakukan
evaluasi struktur pengendalian internal di Kota Palembang. Hasil penelitian pada pihak Manajemen, Pihak Komisaris
dan Komite Audit, Auditor Internal dan Personel Lain Entitas yang berada pada perusahaan yang telah melakukan
evaluasi struktur pengendalian internal di Kota Palembang dapat diketahui bahwa secara parsial variabel nilai
integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan gaya operasi berpengaruh signifikan  terhadap
keandalan struktur pengendalian internal (studi kasus pada perusahaan yang mempunyai internal auditor di Kota
Palembang) dan secara bersama  nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan gaya operasi
berpengaruh signifikan terhadap keandalan struktur pengendalian internal (studi kasus pada perusahaan yang
mempunyai internal auditor di Kota Palembang).

Kata Kunci: nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan gaya operasi dan struktur
pengendalian internal
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1. PENDAHULUAN

Sistem pengendalian internal berperan untuk
melindungi kekayaan perusahaan dan menjamin
kecermatan serta keandalan segala catatan keuangan.
Sistem pengendalian internal pada perusahaan yang
di audit besar sekali pengaruhnya atas kelayakan
laporan keuangan yang disajikan, sehingga
pengawasan baik oleh pimpinan perusahaan langsung
maupun oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan
secara tidak langsung dapat dijalankan sebaik-
baiknya. Mulyadi (2002:183-195), struktur
pengendalian internal  mencakup lima komponen
dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan
digunakan oleh manajemen untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian
dapat dipahami, yaitu: (1) lingkungan pengendalian,
(2) penaksiran risiko, (3) informasi dan komunikasi,
(4) aktivitas pengendalian, serta (5) pemantauan. Agar
struktur pengendalian internal berfungsi dengan baik,
diperlukan penerapan kelima komponen pengendalian
internal sehingga akan mendorong terlaksananya
struktur pengendalian internal yang memadai.

Struktur pengendalian internal yang berlaku
dalam perusahaan atau entitas merupakan faktor yang
menentukan keandalan laporan keuangan yang
dihasilkan oleh  perusahaan/entitas tersebut. Menurut
Wilkinson dkk (2000), mengungkapkan bahwa jika
suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka
semua operasi, sumber daya fisik, dan informasi yang
dihasilkan akan berkualitas. Di sisi lain, tanpa
pengendalian internal, kondisi yang membawa
dampak negatif mungkin akan terjadi, seperti
kesalahan pencatatan, kesalahan pengambilan
keputusan, efisiensi biaya, kehilangan aset,
terhentinya kegiatan usaha, maupun terkena sanksi.

Berdasarkan standar pekerjaan lapangan
audit yang kedua, mengharuskan auditor memperoleh
pemahaman memadai atas struktur pengendalian
internal perusahaan yang akan di audit guna
merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu dan
luas pengujian yang akan dilakukan. Tujuannya
adalah auditor mampu mengevaluasi kemungkinan
adanya salah saji material pada laporan keuangan
perusahaan yang akan diaudit.

Menurut Imelda (2009), mengungkapkan
bahwa dengan menerapkan struktur pengendalian
internal mampu mengurangi atau menurunkan
terjadinya salah saji kekeliruan (error), dimana semua
pihak bertanggung jawab dalam menyelenggarakan
dan mengawasi jalannya struktur pengendalian
internal yang dimiliki perusahaan. Menurut Amrizal
(2004), pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada
suatu entitas apabila pengendalian internal tidak ada
atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak
efektif. Dan menurut Tugiman (2000), pengaruh
pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan
menunjukkan angka yang paling besar bila
dibandingkan dengan pengaruh manajer puncak,
auditor internal, manajer produksi, dan manajer
keuangan.

Lingkungan pengendalian (internal control)
merupakan fondasi untuk keseluruhan komponen
dasar struktur pengendalian internal, sedangkan
komponen komunikasi dan informasi merupakan
saluran terhadap keempat komponen  pengendalian
lainnya. Menurut Mustafa (2004:10), sebab
bagaimanapun baiknya manajemen melakukan sistem
pengendalian dalam penaksiran risiko, aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan, namun apabila fondasi sumber daya
manusianya sebagai pelaksana dari sistem itu tidak
memiliki integritas, nilai etika, moral, dan akhlak,
maka pengendalian internal tidak akan berfungsi
dengan efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan
atau korupsi. 

Messier (2005:184), selain mempunyai nilai
integritas dan etika, personel di setiap tingkat
organisasi harus memiliki pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan
tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap
kompetensi mencakup pertimbangan manajemen
atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan,
dan paduan antara kecerdasan, pelatihan,
dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan
kompetensi. Menurut Shahputra (2005:90),
komposisi pengetahuan dan skill yang dimiliki
pegawai belum memenuhi kebutuhan organisasi,
ini dikarenakan pada saat rekruitmen tidak
selektif.
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c. Kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang
berlaku.

Menurut Messier (2005:250), struktur
pengendalian internal (internal control) adalah suatu
proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,
manajemen dan personel lain entitas yang didesain
untuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tiga golongan berikut ini:

a. Keandalan pelaporan keuangan.
b. Efektivitas dan efisiensi operasi.
c. Kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang

berlaku.

2.2 Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002:183-195), unsur
struktur pengendalian internal terdiri dari:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan
suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan
mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang
pengendalian. Faktor yang membentuk yakni:

1. Nilai integritas dan etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Dewan komisaris dan komite audit.
4. Filosofi dan gaya operasi manajemen.
5. Struktur organisasi.
6. Pembagian wewenang dan  pembebanan tanggung

jawab.
7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Simamora (2002:148), lingkungan
pengendalian merupakan dampak kolektif segenap
sikap, kesadaran, dan tindakan dari dewan direksi,
manajemen, dan pemilik entitas atas pembentukan,
peningkatan, atau pengurangan efektivitas kebijakan
atau prosedur tertentu. Lingkungan pengendalian
tidak hanya mempengaruhi perumusan kebijakan dan
prosedur, tetapi juga taraf kepatuhan kepadanya.
Lingkungan pengendalian menjadi landasan yang
memberikan disiplin dan struktur bagi semua unsur
pengendalian internal.
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Filosofi dan gaya operasi adalah pendekatan umum
dalam menjalankan suatu entitas. Menurut Widodo
(2006:3), di dalam perusahaan, inti dari pengendalian
yang efektif terletak pada sikap manajemen. Jika top
manajemen percaya bahwa pengendalian itu sangat
penting, maka unsur lain dalam organisasi akan
memandangnya demikian
pula serta tanggap pada setiap kebijakan dan
prosedur yang telah ditetapkan. Lingkungan
pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan
prosedur yang mencerminkan sikap keseluruhan
top manajemen, direktur dan pemilik suatu
perusahaan terhadap pengendalian dan pentingnya
bagi perusahaan.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan
dalam  penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas
permasalahan mengenai pengaruh nilai integritas dan
etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan
gaya operasi terhadap keandalan struktur
pengendalian internal dengan perumusan masalahnya
adalah: Bagaimana pengaruh nilai integritas dan etika,
komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan gaya
operasi terhadap keandalan struktur pengendalian.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Struktur Pengendalian Internal

Penerapan struktur pengendalian internal
yang baik dimaksudkan untuk menekan terjadinya
kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas
yang layak dan walaupun kesalahan dan
penyelewengan terjadi, dapat segera diketahui dan
dapat diatasi dengan cepat. Dengan kenyataan ini
maka perlu diselenggarakan pengendalian internal
dengan maksud dan tujuan yang searah dengan
perusahaan. Menurut IAI SPAP (2001:319.2)
mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu
proses yang dijalankan oleh dewan komisaris,
manajemen dan personel lain entitas yang didesain
untuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tiga golongan berikut ini:

a. Keandalan pelaporan keuangan.
b. Efektivitas dan efisiensi operasi.



b. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan
keuangan adalah identifikasi, analisis, dan
pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan
penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Penaksiran risiko manajemen harus mencakup
pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat
timbul dari perubahan keadaan seperti:

1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang
memerlukan prosedur akuntansi yang belum
pernah dikenal.

2. Perubahan standar akuntansi.
3. Hukum dan peraturan baru.
4. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem

dan teknologi baru yang digunakan untuk
pengolahan informasi.

5. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut
perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan
informasi dan personel yang terlibat di dalam
fungsi tersebut.

c. Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk
mengidentifikasi, merakit, menggolongkan,
menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi
suatu entitas serta menyelenggarakan suatu
pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas
tersebut. Fokus utama kebijakan dan prosedur
pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi
adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara
mencegah salah saji dalam asersi manajemen di
laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi
yang efektif dapat memberikan keyakinan yang
memadai.

d. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan
prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan
bahwa penunjuk yang dibuat oleh manajemen
dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam
pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian
yang relevan dengan audit atas laporan keuangan

dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok.
Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian pengolahan informasi.
2. Pemisahan fungsi yang memadai.
3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan.
4. Review atas kinerja.

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas
kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.
Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang
semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada
tahap desain maupun pengoperasian pengendalian,
pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah
pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang
diharapkan, dan untuk menentukan apakah
pengendalian internal tersebut memerlukan perubahan
karena terjadinya perubahan keadaan.

2.3 Nilai Integritas dan Etika

Mulyadi (2002:184), efektivitas
pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang
yang mendesain dan melaksanakannya. Tanggung
jawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai
integritas, suatu kemampuan untuk mewujudkan apa
yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya.

Nilai integritas dan etika bisnis tersebut
dikomunikasikan oleh manajer melalui personal
behavior dan operational behavior. Melalui personal
behavior, manajer mengkomunikasikan nilai
integritas dan etika melalui tindakan individual
mereka, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diamati
oleh karyawan entitas. Melalui operational behavior,
manajer mendesain sistem yang digunakan untuk
membentuk perilaku yang diinginkan, yang
berdasarkan nilai integritas dan etika.

Aris (2008), perilaku etis dan tidak etis
manajer dan seluruh karyawan akan berdampak besar
terhadap keseluruhan struktur pengendalian internal,
menciptakan suasana yang secara signifikan
mempengaruhi validitas proses pelaporan keuangan.
Manajemen mesti secara pro aktif memastikan bahwa
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semua karyawan benar-benar sadar dengan standar
etika perusahaan. Manajemen juga mesti membuat
kebijakan yang mendukung karyawan untuk
mencapai tujuan jangka panjang dan bukan tujuan
jangka pendek.

Auditor mengakui bahwa integritas dan nilai
etis manajemen mempunyai imbas substansial atas
kesanggupan mereka untuk mengaudit entitas.
Manakala auditor mengakui bahwa manajemen
tidak memiliki integritas dan tidak etis, auditor
kemungkinan perlu mempertanyakan otensitas semua
catatan dan dokumen yang diperoleh dari klien, dan
membutuhkan bukti konklusif ketimbang persuasif
untuk mendukung semua representasi manajemen.

2.4 Komitmen terhadap Kompetensi

Mulyadi (2002:185), untuk mencapai tujuan
entitas, personel di setiap tingkat organisasi harus
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara
efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup
pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara
kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut
dalam pengembangan kompetensi.

Simamora (2002:149), kompetensi adalah
pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk
menunaikan beragam tugas yang menentukan
pekerjaan seseorang. Jikalau karyawan tidak memiliki
keahlian atau pengetahuan, mereka barangkali tidak
akan efektif dalam menjalankan tugasnya.

2.5 Filosofi dan Gaya Operasi

Mulyadi (2002:186), filosofi adalah
seperangkat keyakinan dasar (basic beliefs) yang
menjadi parameter bagi perusahaan dan
karyawannya. Dalam berbisnis, manajemen yang
memiliki filosofi ini akan meletakkan kejujuran
sebagai dasar bisnisnya. Laporan keuangan
perusahaan ini akan digunakan sebagai alat
manajemen untuk mencerminkan kejujuran
pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada
siapa saja yang  berhubungan bisnis dengan mereka.

Aris (2008), Manajer perlu menjadi contoh
perilaku etis dengan mentaati kode etik perusahaan.
Manajer perlu menyusun kode etik secara formal.
Manajer mesti menekankan pentingnya pengendalian
internal dan memperlakukan setiap personel dengan
wajar dan penuh respek. Messier (2005:262),
menetapkan, mempertahankan, dan mengawasi
pengendalian internal entitas adalah tanggung jawab
manajemen.

Simamora (2002:152), pembentukan,
pemeliharaan, dan pemantauan pengendalian internal
entitas merupakan tanggung jawab manajemen.
Contohnya, manajemen barangkali konservatif atau
agresif dalam menantang risiko bisnis, dan mungkin
hati-hati dalam mengevaluasi hasil potensi risiko
tersebut, dan dalam memantau kemajuan entitas setiap
mengambil suatu tindakan tertentu. Boynton
(2002:381), banyak karakteristik yang membentuk
bagian dari filosofi dan gaya operasi manajemen dan
memiliki dampak terhadap lingkungan pengendalian.
karakteristik tersebut meliputi:

a. Pendekatan untuk mengambil dan memonitor
risiko bisnis.

b. Mengandalkan pada pertemuan informasi secara
langsung (face to face) dengan manajer kunci
dibandingkan dengan sistem formal dan kebijakan
tertulis, indikator kinerja, dan laporan
pengecualian.

c. Sikap dan tindakan terhadap pelaporan keuangan.
d. Pemilihan secara selektif dan agresif dari

prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia.
e. Kesadaran dan konservatisme dalam

mengembangkan estimasi akuntansi.
f. Kesadaran dan pemahaman terhadap risiko yang

dihubungkan dengan teknologi informasi.
g. Sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi

akuntansi serta personel.

2.6 Pengaruh Nilai Integritas dan Etika,
Komitmen terhadap Kompetensi, Filosofi dan
Gaya Operasi terhadap Keandalan Struktur
Pengendalian Internal

Mulyadi (2002:183), dalam standar
pekerjaan lapangan kedua, auditor harus memperoleh
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pemahaman atas lingkungan pengendalian yang
mempunyai dampak besar terhadap keseriusan
pengendalian internal yang diterapkan di dalam
entitas.

Lingkungan pengendalian mencerminkan
sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas
mengenai pentingnya pengendalian internal entitas.
Nilai integritas dan etika, komitmen terhadap
kompetensi, filosofi dan gaya operasi merupakan
unsur pengendalian internal di dalam lingkungan
pengendalian.

Selain mempunyai nilai integritas dan
etika, personel di setiap tingkat organisasi
harus memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya
secara efektif.  Komitmen terhadap kompetensi
mencakup pertimbangan manajemen atas
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan,
dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan

pengalaman yang dituntut dalam pengembangan
kompetensi.

Messier (2005:262), filosofi dan gaya operasi
adalah pendekatan umum dalam menjalankan suatu
entitas. Filosofi dan gaya operasi di dalam lingkungan
pengendalian dapat mempengaruhi kualitas
pengendalian internal secara signifikan, karena
manajemen yang bertanggung jawab dalam
menetapkan, mempertahankan, mengawasi
pengendalian internal suatu entitas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan
yang memiliki internal auditor di Kota Palembang.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Tabel 1: Operasionalisasi Variabel

No.
1.

2.

3.

Variabel
Nilai Integritas dan Etika
(X1)

Komitmen terhadap
Kompetensi (X2)

Filosofi dan Gaya
Operasi (X3)

Definisi
Integritas dan nilai etika adalah produk standar
perilaku dan moral entitas, bagaimana standar
tersebut dikomunikasikan, dan bagaimana hal
itu diaplikasikan.

Komitmen terhadap kompetensi adalah
mengharuskan manajemen untuk
mempertimbangkan tingkat kompetensi yang
diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan
tertentu dan menggunakan karyawan dengan
keahlian serta pengetahuan yang sesuai atas
masing-masing pekerjaan.

Filosofi dan gaya operasi adalah pendekatan
umum dalam menjalankan suatu entitas.

Indikator
a) Standar perilaku
b) Moral Entitas

a) Pengetahuan
b) Keahlian
c) Paduan antara

kecerdasan,
pelatihan dan
pengalaman

a) Pendekatan
manajemen untuk
mengambil dan
mengawasi risiko
bisnis

b) Tingkah laku
manajemen dan
tindakan terhadap
pelaporan keuangan
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Tabel 1: Sambungan

Struktur Pengendalian
Internal (Y)

No.           Variabel                                       Definisi                 Indikator

Struktur pengendalian internal (internal
control) adalah suatu proses yang dijalankan
oleh dewan komisaris, manajemen dan personel
lain entitas yang didesain untuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga
golongan berikut ini:
a) Keandalan pelaporan keuangan
b) Efektivitas dan efisiensi operasi
c) Kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang

berlaku.

c) Tingkah laku
manajemen terhadap
pemrosesan
informasi
dan fungsi akuntansi
dan personelnya.

a) Lingkungan
Pengendalian

b) Penaksiran Risiko
c) Informasi dan

Komunikasi
d) Aktivitas

pengendalian

4.

3.3 Data dan Teknik Pengumpulan

Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data primer yaitu data hasil jawaban
responden atas kuesioner yang diberikan tentang
pengaruh nilai integritas dan etika, komitmen terhadap
kompetensi, filosofi dan gaya operasi terhadap
keandalan struktur pengendalian internal (studi kasus
pada perusahaan yang mempunyai internal auditor
di Kota Palembang).

Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah kuesioner, dan wawancara yang berhubungan
dengan nilai integritas dan etika, komitmen terhadap
kompetensi, filosofi dan gaya operasi dan keandalan
struktur pengendalian internal.

3.4 Populasi

Sugiono (2004:72) populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam
penelitian ini adalah perusahaan yang struktur

mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam
penelitian ini adalah perusahaan yang struktur
pengendalian internalnya sudah dievaluasi oleh
internal auditor di kawasan Kota Palembang.

Untuk mempermudah mendapatkan jumlah
perusahaan tersebut peneliti mengambil populasi
perusahaan yang mempunyai internal auditor. Maka
dari itu, sebelum menyebar kuesioner peneliti harus
memastikan terlebih dahulu bahwa kuesioner tersebut
diberikan pada perusahaan yang memiliki auditor
internal.

Dalam penelitian ini ada 42 auditor internal
yang bekerja pada perusahaan yang berada di
Kota Palembang yang sudah melakukan evaluasi
struktur pengendalian internal. Responden dalam
penelitian ini adalah pihak Manajemen, Dewan
Komisaris dan Komite Audit, Auditor Internal,
serta personel lain entitas, dikarenakan pihak
ini adalah pihak utama yang bertanggung jawab
terhadap pengendalian internal di dalam
perusahaan.
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Tabel 2: Daftar Nama Perusahaan Yang Mempunyai Internal Auditor Di Kota Palembang

No Nama Perusahaan
 1 PT. PUSRI (Persero)
 2 PT. Semen Batu Raja (Persero)
 3 PT. Tunas Auto Graha
 4 PT. PLN (Persero) WS2JB
 5 PT. Budi Daya Mandiri
 6 PT. Tunas Dwipa Matra
 7 CV. Putri Kembang Dadar
 8 PT. Tiga Bersama Mandiri
 9 PT. Wahana Multi Pesona
10 PT. Graha Sentosa Perkasa
11 PT. Pundhi Amal Palembang
12 CV. Dewi Mandiri Motor
13 CV. Berkat Aneka Pratama Palembang
14 PT. Berlian Maju Motor
15 CV. Anizza Citra Utama Palembang
16 PT. Nepal Bina Mandiri
17 PT. Thamrin Brother-Yamaha
18 PT. Budi Daya Mandiri
19 PT. Anizza Citra Mulia Palembang
20 PT. Mas lestari Palembang
21 PT. Alya Cipta Sempurna

No Nama Perusahaan
22 PT. Hamka Mauri Perkasa
23 PT. Tonindo jaya Motor
24 CV. Payung Mas Palembang
25 PT. Perkasa jaya Abadi
26 PT. Harindo Prima Palembang
27 CV. Dwi Karsa Palembang
28 Selebriti Cafe and Resto
29 PT. Honda Maju Mobilindo
30 CV. Mahkota Palembang
31 Sahabat Motor
32 PT. Makmur Sakti Agra Mandiri
33 PT. Catur Adi Luhur Sentosa
34 CV. Tunggal Karsa Palembang
35 CV. Variasi Niaga Palembang
36 PT. Sekawan Kontrindo
37 PT. Bumi Makmur Perkasa
38 CV. Yoan Palembang
39 CV. Raharja Motor Jaya
40 CV. Media Bahana Utama
41 CV. Sony Artha
42 RM. Pagi Sore

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
bukti empiris mengenai pengaruh nilai integritas
dan etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi
dan gaya operasi terhadap keandalan struktur
pengendalian internal (studi kasus pada perusahaan
yang mempunyai internal auditor di Kota
Palembang).

Oleh karena itu, responden dalam penelitian
ini adalah pihak Manajemen, Dewan Komisaris dan
Komite audit, Auditor Internal dan Personel lain
entitas. Pihak-pihak ini menjadi responden karena
merupakan pihak utama yang bertanggung jawab
terhadap pengendalian internal di dalam perusahaan.
Besarnya populasi perusahaan yang memiliki auditor
internal tidak dapat diketahui kepastiannya karena
tidak terdapatnya data penunjang untuk mendukung
hal tersebut. Maka dari itu, sebelum menyebar
kuesioner peneliti harus memastikan terlebih dahulu

bahwa kuesioner tersebut diberikan kepada
perusahaan yang memiliki auditor internal yang
berada di Kota Palembang.

Selama penyebaran kuesioner, peneliti
menghadapi beberapa kendala yaitu, terdapat
perusahaan yang menolak membantu mengisi
kuesioner dengan berbagai alasan seperti alasan pihak
Manajemen, Dewan Komisaris dan Komite audit,
Auditor Internal dan Personel lain entitas sedang
sibuk, pihak Manajemen, Dewan Komisaris dan
Komite audit, Auditor Internal tidak berada di kantor
cabang dan waktu pengambilan kuesioner ditetapkan
dalam jangka waktu yang lama. Setelah semua
kuesioner dikembalikan dan dianalisa lagi maka total
populasi pada penelitian ini adalah 160 responden,
yang terdiri dari 42 responden pihak Manajemen, 42
responden Dewan Komisaris dan Komite audit, 42
responden Auditor Internal dan 42 responden Personel
lain entitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 3: Jumlah dan Persentase Sampel yang Dianalisa

Kuesioner
Populasi         Kembali

          42 33

Tidak Kembali

9

Dianalisa

30

Tidak dapat Dianalisa
(Rusak)

3

Kuesioner yang disebar kepada responden
berbentuk skala likert yang digunakan untuk meminta
tanggapan dari pihak Manajemen, Dewan Komisaris
dan Komite audit, Auditor Internal dan Personel lain

entitas dalam keandalan struktur pengendalian
internal. Dimana, setiap jawaban dihubungkan
dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang
diungkapkan dengan pernyataan sebagai berikut:

Tabel 4: Skor Untuk Jawaban Kuesioner

Sangat Setuju     5        Tidak Setuju      2    Kurang Setuju      3
      Setuju     4  Sangat Tidak Setuju      1

   Ukuran        Skor          Ukuran             Skor       Ukuran  Skor

Dalam penelitian ini data yang digunakan
kepada sejumlah responden terdiri dari variabel nilai
integritas dan etika ada 10 pernyataan, variabel
komitmen terhadap kompetensi ada 10 pernyataan,
filosofi dan gaya operasi ada 6 pernyataan dan
keandalan struktur pengendalian internal ada 14
pernyataan. Responden yang diminta pendapatnya
adalah pihak Manajemen, Dewan Komisaris dan
Komite audit, Auditor Internal dan Personel lain
entitas.

4.1 Pengujian Data Berdasarkan Validitas dan
Reliabilitas

4.1.1 Uji Validitas Data

Data yang diuji validitasnya adalah Nilai
Integritas dan Etika (X1), Komitmen terhadap

Kompetensi (X2), Filosofi dan Gaya Operasi (X3) dan
Struktur Pengendalian Internal (Y). Jika hasil uji
tersebut dibandingkan dengan nilai Rtabel, dengan taraf
nyata (á )= 5% dan n = 120, yaitu 0,195. Menurut
Syahri (2003:341), jika Rhitung > Rtabel,Valid,
sedangkan jika Rhitung < Rtabel, Tidak Valid , maka:

a. Variabel Nilai Integritas dan Etika (X1)

Integritas dan nilai etika merupakan dasar
penilaian, preferensi, dan gaya manajemen. Integritas
dan nilai etika/ perilaku etis adalah produk standar
perilaku dan moral entitas, bagaimana standar
tersebut dikomunikasikan, dan bagaimana hal itu
diaplikasikan. Dari hasil Uji Validitas dengan
menggunakan korelasi bivariate untuk item-item
variabel Nilai Integritas dan Etika (X1) dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel 5:  Hasil Uji Validitas Variabel Nilai Integritas dan Etika(X1)

No.    Item Rhitung Rtabel(á  = 5%) Hasil Validitas
  1.   X1_1 0,420**       0,195    Rhitung > Rtabel, Valid
  2.   X1_2 0,490**       0,195    Rhitung > Rtabel, Valid
  3.   X1_3 0,493**       0,195    Rhitung > Rtabel, Valid
  4.   X1_4 0,575**       0,195    Rhitung > Rtabel, Valid
  5.   X1_5 0,471**       0,195    Rhitung > Rtabel, Valid
  6.   X1_6 0,572**       0,195    Rhitung > Rtabel, Valid
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No.    Item Rhitung Rtabel(á = 5%) Hasil Validitas
  7.   X1_7 0,625**       0,195    Rhitung > Rtabel, Valid
  8.   X1_8 0,495**       0,195    Rhitung > Rtabel, Valid
  9.   X1_9 0,588**       0,195    Rhitung > Rtabel, Valid
 10.   X1_10 0,287**       0,195    Rhitung > Rtabel, Valid

                     Tabel 5:  Sambungan

Hasil pengolahan data menggunakan bantuan
program SPSS ver 16.00, menunjukkan hasil uji
validitas dari 10 item pertanyaan/pernyataan variabel
Nilai Integritas dan Etika (X1) tersebut Valid pada
taraf nyata (á ) = 5%. Berarti semua item pertanyaan/
pernyataan yang ada pada instrumen tersebut, dapat
dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis
selanjutnya.

b. Variabel Komitmen Terhadap Kompetensi (X2)

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian
untuk menyelesaikan tugas. Komitmen terhadap
kompetensi adalah mengharuskan manajemen untuk
mempertimbangkan tingkat kompetensi yang
diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan tertentu
dan menggunakan karyawan dengan keahlian serta
pengetahuan yang sesuai atas masing-masing
pekerjaan. Dari hasil Uji Validitas untuk item-item
variabel Komitmen terhadap Kompetensi (X2) dapat
dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel  6:  Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen terhadap Kompetensi (X2)

  No.    Item     Rhitung  Rtabel(á = 5%) Hasil Validitas
   1.     X2_1    0,589**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   2.     X2_2    0,510**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   3.     X2_3    0,468**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   4.     X2_4    0,471**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   5.     X2_5    0,440**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   6.     X2_6    0,350**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   7.     X2_7    0,732**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   8.     X2_8    0,718**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   9.     X2_9    0,484**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
  10.     X2_10    0,508**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid

Hasil pengolahan data menggunakan
bantuan program SPSS ver. 16.00 menunjukkan
hasil uji validitas dari 10 item pertanyaan/
pernyataan variabel Komitmen terhadap Kompetensi
(X2) tersebut Valid pada taraf nyata (á ) = 5%.
Berarti semua item pertanyaan/pernyataan yang
ada pada instrumen tersebut, dapat dijadikan
sebagai alat ukur yang valid dalam analisis
selanjutnya.

c. Variabel Filosofi dan Gaya Operasi (X3)

Filosofi dan gaya operasi adalah pendekatan
umum dalam menjalankan suatu entitas. Filosofi dan
gaya operasi manajemen dapat mempengaruhi
kualitas pengendalian internal secara signifikan. Dari
hasil Uji Validitas untuk item-item variabel Filosofi
dan Gaya Operasi (X3) dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
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Tabel  7:  Hasil Uji Validitas: Variabel Filosofi dan Gaya Operasi (X3)

  No.      Item     Rhitung  Rtabel(á = 5%) Hasil Validitas
   1.     X3_1    0,386**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   2.     X3_2    0,713**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   3.     X3_3    0,837**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   4.     X3_4    0,664**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   5.     X3_5    0,710**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   6.     X3_6    0,630**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid

Hasil pengolahan data menggunakan bantuan
program SPSS ver. 16.00 menunjukkan hasil uji
validitas dari 6 item pertanyaan/ pernyataan variabel
Filosofi dan Gaya Operasi (X3) tersebut Valid pada
taraf nyata (á ) = 5%. Berarti semua item pertanyaan/
pernyataan yang ada pada instrumen tersebut, dapat
dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis
selanjutnya.

d. Variabel Struktur Pengendalian Internal (Y)

Struktur pengendalian intern (internal
control) adalah suatu proses yang dijalankan oleh
dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas
yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tiga golongan berikut ini: (a)
Keandalan pelaporan keuangan, (b) Efektivitas dan
efisiensi operasi, (c) Kepatuhan terhadap hukum dan
aturan yang berlaku. Hasil Uji Validitas menggunakan
korelasi bivariate untuk item-item variabel Struktur
Pengendalian Internal (Y) dapat dilihat pada tabel.

  No.      Item     Rhitung  Rtabel(á = 5%) Hasil Validitas
   1.      Y_1    0,410**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   2.      Y_2    0,567**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   3.      Y_3    0,506**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   4.      Y_4    0,522**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   5.      Y_5    0,368**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   6.      Y_6    0,300**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   7.      Y_7    0,549**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   8.      Y_8    0,680**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
   9.      Y_9    0,471**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
  10.      Y_10    0,572**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
  11.      Y_11    0,723**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
  12.      Y_12    0,448**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
  13.      Y_13    0,583**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid
  14.      Y_14    0,424**      0,195      Rhitung > Rtabel, Valid

Tabel   8:  Hasil Uji Validitas: Variabel Struktur Pengendalian Internal (Y)
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Hasil pengolahan data dengan menggunakan
bantuan program SPSS ver. 16.00 menunjukkan
hasil uji validitas dari 14 item pertanyaan/
pernyataan variabel Struktur Pengendalian
Internal (Y) tersebut Valid pada taraf nyata (á) = 5%.
Hal ini berarti semua item pertanyaan/pernyataan
yang ada pada instrumen tersebut, dapat dijadikan
sebagai alat ukur yang valid dalam analisis
selanjutnya.

4.1.2 Uji Reliabilitas Data

Dalam melakukan pengujian reliabilitas
terhadap item-item pernyataan/pertanyaan variabel
Nilai Integritas dan Etika (X1), Komitmen terhadap
Kompetensi (X2), Filosofi dan Gaya Operasi (X3) dan
Struktur Pengendalian Internal (Y), Peneliti
menggunakan metode Alpha Cronbach, yaitu

menentukan reliabel dan tidaknya suatu instrumen
penelitian dengan cara membandingkan antara nilai
rhitung dengan rtabel pada taraf kepercayaan 95% atau
tingkat signifikansi 5%. Menurut Syahri (2003:360),
apabila dilakukan dengan metode Alpha Cronbach,
maka nilai rtabel diwakili oleh nilai Alpha. Jika Nilai
Cronbach’s Alpha Item > Nilai Alpha, Reliabel, jika
Nilai Cronbach’s Alpha Item < Nilai Alpha, Tidak
Reliabel.

a. Variabel Nilai Integritas dan Etika (X1)

Hasil uji reliabilitas tabel 9 dapat dilihat
bahwa semua item-item variabel Nilai Integritas dan
Etika (X1) tersebut Reliabel jika dibandingkan dengan
nilai Cronbach’s Alpha-nya, sehingga item-item
tersebut dapat dijadikan alat ukur yang reliabel dalam
analisis selanjutnya.

Tabel 9:  Hasil Uji Reliabilitas: Item-item Nilai Integritas dan Etika (X1)

1. X1_1 0,614 0,550 Reliabel
2. X1_2 0,610 0,550 Reliabel
3. X1_3 0,597 0,550 Reliabel
4. X1_4 0,578 0,550 Reliabel
5. X1_5 0,603 0,550 Reliabel
6. X1_6 0,578 0,550 Reliabel
7. X1_7 0,569 0,550 Reliabel
8. X1_8 0,599 0,550 Reliabel
9. X1_9 0,581 0,550 Reliabel
10. X1_10 0,698 0,550 Reliabel

No. Item Cronbach’s
Alpha Item

Cronbach’s
Alpha

Hasil
Reliabilitas

b. Variabel Komitmen terhadap Kompetensi (X2)

Dalam tabel 10 dapat dilihat bahwa
semua item-item variabel Komitmen terhadap

Kompetensi (X2), tersebut Reliabel jika dibandingkan
dengan nilai Cronbach’s Alphanya, sehingga item-
item tersebut dapat dijadikan alat ukur yang reliabel
dalam analisis selanjutnya.

Tabel 10:  Hasil Uji Reliabilitas: Item-item Komitmen terhadap Kompetensi (X2)

 1.  X2_1  0,655  0,601  Reliabel
 2.  X2_2  0,669  0,601  Reliabel
 3.  X2_3  0,675  0,601  Reliabel

 No.  Item
Cronbach’s
Alpha Item

Cronbach’s
Alpha

Hasil
Reliabilitas
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 4.  X2_4  0,715  0,601 Reliabel
 5.  X2_5  0,691  0,601 Reliabel
 6.  X2_6  0,702  0,601 Reliabel
 7.  X2_7  0,619  0,601 Reliabel
 8.  X2_8  0,629  0,601 Reliabel
 9.  X2_9  0,675  0,601 Reliabel
10.  X2_10  0,669  0,601 Reliabel

No. Item Cronbach’s
Alpha Item

Cronbach’s
Alpha

Hasil
Reliabilitas

 Tabel 10: Sambungan

c. Variabel Filosofi dan Gaya Operasi (X3)

Hasil uji reliabilitas tabel 11 dapat dilihat
bahwa semua item-item variabel Filosofi dan Gaya

Operasi (X3), tersebut Reliabel jika dibandingkan
dengan nilai Cronbach’s Alpha-nya, sehingga item-
item tersebut dapat dijadikan alat ukur yang reliabel
dalam analisis selanjutnya.

Tabel 11: Hasil Uji Reliabilitas: Item-item Filosofi dan Gaya Operasi (X3)

 1.  X3_1  0,773  0,550 Reliabel
 2.  X3_2  0,686  0,550 Reliabel
 3.  X3_3  0,632  0,550 Reliabel
 4.  X3_4  0,725  0,550 Reliabel
 5.  X3_5  0,690  0,550 Reliabel
 6.  X3_6  0,710  0,550 Reliabel

No.  Item Cronbach’s
Alpha Item

Cronbach’s
Alpha

Hasil
Reliabilitas

d. Variabel Struktur Pengendalian Internal (Y)

Dari hasil uji reliabilitas tabel 12 dapat dilihat
bahwa semua item-item variabel Struktur

Pengendalian Internal (Y), tersebut Reliabel jika
dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha-nya,
sehingga item-item tersebut dapat dijadikan alat ukur
yang reliabel dalam analisis selanjutnya.

Tabel 12: Hasil Uji Reliabilitas: Item-item Struktur Pengendalian Internal (Y)

 1.   Y_1  0,773  0,704 Reliabel
 2.   Y_2  0,754  0,704 Reliabel
 3.   Y_3  0,762  0,704 Reliabel
 4.   Y_4  0,762  0,704 Reliabel
 5.   Y_5  0,770  0,704 Reliabel
 6.   Y_6  0,785  0,704 Reliabel
 7.   Y_7  0,756  0,704 Reliabel
 8.   Y_8  0,741  0,704 Reliabel

No.  Item Cronbach’s
Alpha Item

Cronbach’s
Alpha

Hasil
Reliabilitas
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Tabel 12: Sambungan

 9.  Y_9 0,765 0,704 Reliabel
10.  Y_10 0,753 0,704 Reliabel
11.  Y_11 0,737 0,704 Reliabel
12.  Y_12 0,761 0,704 Reliabel
13.  Y_13 0,753 0,704 Reliabel
14.  Y_14 0,772 0,704 Reliabel

Cronbach’s
Alpha Item

Cronbach’s
Alpha

Hasil
Reliabilitas

4.2 Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil uji normalitas data
untuk item-item variabel Nilai Integritas dan Etika
(X1), Komitmen terhadap Kompetensi (X2),

Filosofi dan Gaya Operasi (X3) dan Struktur
Pengendalian Internal (Y), dengan menggunakan
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada
program SPSS ver. 16.00, dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

Tabel  13: Hasil Uji Normalitas Data

Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test, menunjukkan bahwa variabel Nilai
Integritas dan Etika (X1), Komitmen terhadap
Kompetensi (X2), Filosofi dan Gaya Operasi (X3) dan
Struktur Pengendalian Internal (Y), semuanya
memiliki nilai yang normal, dikarenakan nilai Asymp
Sig > 0,05, yaitu variabel Nilai Integritas dan
Etika (X1) nilai Asymp Sig (0,361) > 0,05, variabel
Komitmen terhadap Kompetensi (X2) nilai
Asymp Sig (0,327) > 0,05, variabel Filosofi dan Gaya
Operasi (X3) nilai Asymp Sig (0,140) > 0,05 dan
variabel Struktur Pengendalian Internal (Y) nilai
Asymp Sig (0,444) > 0,05. Hal ini menggambarkan
bahwa hasil pengukuran menunjukkan penyebaran
frekuensi nilai sesuai dengan kaidah kurva
normal.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk   melihat   apakah   hasil    regresi
untuk model sudah memenuhi kriteria Best Linier
Unbiased Estimator (BLUE) atau belum, maka perlu
dilakukan beberapa pengujian terhadap pelanggaran
asumsi klasik yang meliputi: (a) Multikolinearitas,
(b) Autokorelasi dan (c) Heteroskedastisitas.

4.3.1 Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan agar
variabel -variabel dalam penelitian tidak terjadi
adanya korelasi. Pengujian multikolinearitas
dilakukan   dengan melihat besarnya nilai tolerance
dan  variance Inflation Factor (VIF). Suatu data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

120 120 120 120
41,39 41,23 24,95 58,73
3,515 3,006 2,527 4,301

,121 ,134 ,112 ,160
,121 ,134 ,105 ,115

-,090 -,071 -,112 -,160

1,321 1,470 1,225 1,748

,361 ,327 ,140 ,444

N
Mean
Std. Deviation

Norm al Param eters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolm ogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Nilai
Integri tas
dan Etika

Komitm en
terhadap

Kompetens i

Filosofi
dan Gaya
Operasi

Struktur
Pengendalian

Intern

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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tidak mengandung multikolinearitas jika nilai VIF
berada di sekitar 1 dan tolerance mendekati 1. Dari
hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS for

Windows Ver. 16.00, diperoleh nilai tolerance dan
VIF dari masing-masing variabel adalah sebagai
berikut:

Tabel 14:  Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan tabel 14, diperoleh nilai
tolerance variabel Nilai Integritas dan Etika (X1)
sebesar 0,953; Komitmen terhadap Kompetensi (X2)
sebesar 0,929; dan variabel Filosofi dan Gaya Operasi
(X3) sebesar 0,945. Sedangkan Nilai VIF variabel
Nilai Integritas dan Etika (X1) sebesar 1,049;
Komitmen terhadap Kompetensi (X2) sebesar 1,076;
dan variabel Filosofi dan Gaya Operasi (X3) sebesar
1,059. Karena nilai tolerance dari setiap variabel,
mendekati 1 dan nilai VIF berada disekitar 1, maka

dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini
tidak mengandung multikolinearitas.

4.3.2 Autokorelasi

Untuk menguji apakah suatu data mengandung
autokorelasi dilihat dari besaran DW (Durbin
Watson). Suatu persamaan yang tidak mengandung
autokorelasi, apabila hasil nilai Durbin Watson dari
persamaannya berkisar antara 1,55 – 2,46.

Tabel 15: Hasil Uji Autokorelasi

Hasil perhitungan dengan menggunakan
SPSS for Windows Ver.16.00, diperoleh nilai Durbin
Watson sebesar 1,572. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa data-data tersebut tidak
mengandung autokorelasi.

4.3.3 Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan
dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi
variabel terikat dengan residualnya. Deteksi ada
tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada

grafik scatter plot antara sumbu Y adalah
residual (Yprediksi-Ysesungguhnya) yang telah diprediksi.
Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang
ada membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas.
Dari hasil pengolahan data dengan SPSS for
Windows 16.00 diperoleh Scatter plot sebagai
berikut:

Coefficients a

,953
,929
,945

Nilai Integritas dan Etika
Komitmen terhadap Kompetensi
Filosofi dan Gaya Operasi

Model
1

Tolerance
Collinearity St

Dependent Variable: Struktur Pengendalian Interna. 

 

Model Summary b

,752a ,566 ,639 4,216 1,572
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant),  Filosofi dan Gaya Operas i, Nilai Integritas
dan Etika, Komitmen terhadap Kompetensi

a. 

Dependent Variable: Struktur Pengendalian Internb. 
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Gambar di Scatter Plot, dapat dilihat bahwa
titik-titik yang ada pada gambar tersebut menyebar
dan tidak membentuk suatu pola tertentu, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam
penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

 Dari hasil pengujian asumsi dasar ternyata
data yang dipergunakan dalam penelitian ini
dinyatakan tidak mengandung multikolinearitas,
heteroskedastisitas dan autokorelasi, serta normalitas
data yang normal.

4.4 Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi pada variabel Nilai Integritas
dan Etika (X1), Komitmen terhadap Kompetensi (X2),
Filosofi dan Gaya Operasi (X3) secara bersama-sama
terhadap Struktur Pengendalian Internal (Y) dapat
digambarkan persamaan regresi bergandanya sebagai
berikut:

Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + å
Y = 39,652 + 0,151X1 + 0,242X2 + 0,114X3 + å

Persamaan regresi tersebut menggambarkan  bahwa:

1. Koefisien Regresi Nilai Integritas dan Etika (X1)

Nilai koefisien regresi Nilai Integritas dan
Etika (X1) adalah sebesar 0,151 (15,1%), artinya jika
ada peningkatan terhadap Nilai Integritas dan Etika
(X1) sebesar 100%, maka akan meningkatkan
Struktur Pengendalian Internal (Y) hanya sebesar
15,1%, sebaliknya jika ada penurunan terhadap Nilai
Integritas dan Etika (X1) sebesar 100%, maka akan
menurunkan Struktur Pengendalian Internal (Y)
hanya sebesar 15,1%.

2. Koefisien Regresi Komitmen terhadap
Kompetensi (X2)

Nilai koefisien regresi Komitmen terhadap
Kompetensi (X2) adalah sebesar 0,242 (24,2%),
artinya jika ada peningkatan terhadap Komitmen
terhadap Kompetensi (X2) sebesar 100%, maka akan
meningkatkan Struktur Pengendalian Internal (Y)
hanya sebesar 24,2%, sebaliknya jika ada penurunan
terhadap Komitmen terhadap Kompetensi (X2)
sebesar 100%, maka akan menurunkan Struktur
Pengendalian Internal (Y) hanya sebesar 24,2%.

3. Koefisien Regresi Filosofi dan Gaya Operasi
(X3)

Nilai koefisien regresi Filosofi dan Gaya
Operasi (X3) adalah sebesar 0,114 (11,4%), artinya
jika ada peningkatan terhadap Filosofi dan Gaya
Operasi (X3) sebesar 100%, maka akan meningkatkan
Struktur Pengendalian Internal (Y) hanya sebesar
11,4%, sebaliknya jika ada penurunan terhadap
Filosofi dan Gaya Operasi (X3) sebesar 100%, maka
akan menurunkan Struktur Pengendalian Internal (Y)
hanya sebesar 11,4%.

Scatterplot
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Gambar 1: Grafik Scatter Plot

Tabel  16: Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficientsa

39,652 6,856 5,784 ,000
,151 ,113 ,123 5,340 ,000

,242 ,133 ,169 6,818 ,000

,114 ,157 ,067 5,231 ,000

(Constant)
Nilai Integritas dan Etika
Komitmen terhadap
Kompetensi
Filosofi dan Gaya Operasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Struktur Pengendalian Interna. 
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4.5 Uji Koefisien Determinan

Nilai R Square (R2) sebesar 0,566 (56,6%),
angka tersebut menggambarkan bahwa Struktur
Pengendalian Internal (Y), dapat dijelaskan oleh Nilai
Integritas dan Etika (X1), Komitmen terhadap

Kompetensi  (X2) dan Filosofi dan Gaya Operasi (X3),
sebesar 56,6%, sedangkan sisanya 43,3% (100% -
56,6%), dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
masuk dalam penelitian ini. Hal ini menggambarkan
bahwa penelitian ini dapat dijadikan model pada
penelitian selanjutnya.

Tabel 17: Hasil Uji Koefisien Determinan
  Model Summaryb

,752a ,566 ,639 4,216 1,572
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Filosofi dan Gaya Operasi, Nilai Integritas
dan Etika, Komitmen terhadap Kompetensi

a. 

Dependent Variable: Struktur Pengendalian Internb. 

4.6 Uji Korelasi

4.6.1 Uji Korelasi Berganda

T tabel Model Summary di atas, dapat dilihat
bahwa nilai korelasi (R) antara Nilai Integritas dan
Etika (X1), Komitmen terhadap Kompetensi (X2), dan
Filosofi dan Gaya Operasi (X3) terhadap Struktur
Pengendalian Internal (Y) adalah sebesar 0,752,
sedangkan menurut Syahri (2003:345), jika nilai R-
nya positif (+), maka korelasinya berbanding lurus,
sedangkan apabila R-nya negatif (-), maka
korelasinya berbanding terbalik. Sementara itu
kriteria nilainya adalah sebagai berikut:

0,00 - 0,20 = Korelasi Sangat Lemah
0,21 - 0,40 = Korelasi Lemah
0,41 - 0,60 = Korelasi Sedang

0,61 - 0,80 = Korelasi Kuat
0,81 - 1,00 = Korelasi Sangat Kuat

Nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0,752, berarti
berada pada range 0,61-0,80. Hal tersebut berarti
bahwa Korelasi antara Nilai Integritas dan Etika (X1)
dan Komitmen terhadap Kompetensi (X2) dengan
Struktur Pengendalian Internal (Y) adalah kuat dan
berbanding lurus. Maksudnya jika ada peningkatan
terhadap Nilai Integritas dan Etika (X1), Komitmen
terhadap Kompetensi (X2) dan Filosofi dan Gaya
Operasi (X3), maka diikuti juga dengan peningkatan
Struktur Pengendalian Internal (Y) dengan lemah.
Begitu juga sebaliknya, jika ada penurunan terhadap
Nilai Integritas dan Etika (X1), Komitmen terhadap
Kompetensi (X2) dan Filosofi dan Gaya Operasi (X3),
maka juga akan diikuti dengan penurunan Struktur
Pengendalian Internal (Y) dengan lemah.

Tabel 18: Hasil Uji Korelasi Parsial
Correlations

1,000 ,165 ,207 ,120
,165 1,000 ,189 ,141

,207 ,189 1,000 ,212

,120 ,141 ,212 1,000
, ,036 ,012 ,042

,036 , ,019 ,039

,012 ,019 , ,010

,042 ,039 ,010 ,
120 120 120 120
120 120 120 120

120 120 120 120

120 120 120 120

Struktur Pengendalian Intern

Nilai Integritas dan Etika

Komitmen terhadap
Kompetensi

Filosofi  dan Gaya Operas i

Struktur Pengendalian Intern

Nilai Integritas dan Etika

Komitmen terhadap
Kompetensi

Filosofi  dan Gaya Operas i

Struktur Pengendalian Intern

Nilai Integritas dan Etika

Komitmen terhadap
Kompetensi

Filosofi  dan Gaya Operas i

Pearson
Correlation

Sig.
(1-tailed)

N

Struktur
Pengendalian

Intern

Nilai
Integritas
dan Etika

Komitmen
terhadap

Kompetensi

Filosofi
dan Gaya
Operas i
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4.6.2 Uji Korelasi Parsial

Tabel Correlations di atas, dapat dilihat
bahwa:

a. Korelasi (R) antara Nilai Integritas dan Etika
(X1) dengan Struktur Pengendalian Internal (Y)

Nilai korelasi (R) antara Nilai Integritas dan
Etika (X1) dengan Struktur Pengendalian Internal (Y)
adalah sebesar 0,165, nilai korelasinya berada pada
range 0,00 - 0,20. Hal tersebut berarti bahwa Korelasi
antara Nilai Integritas dan Etika (X1) dengan Struktur
Pengendalian Internal (Y) adalah sangat lemah dan
berbanding lurus. Maksudnya jika ada peningkatan
terhadap Nilai Integritas dan Etika (X1), maka akan
diikuti juga dengan peningkatan Struktur
Pengendalian Internal (Y) dengan sangat lemah,
begitu juga sebaliknya, jika ada penurunan terhadap
Nilai Integritas dan Etika (X1), maka juga akan diikuti
dengan penurunan Struktur Pengendalian Internal (Y)
dengan sangat lemah. Nilai signifikan (sig) variabel
Nilai Integritas dan Etika (X1) dengan Struktur
Pengendalian Internal (Y), adalah sebesar 0,036, yang
berarti Sig (0,036) < á   (0,05), hal tersebut
menggambarkan bahwa korelasi antara Nilai
Integritas dan Etika (X1) dengan Struktur
Pengendalian Internal (Y) adalah signifikan.

b. Korelasi (R) antara Komitmen terhadap
Kompetensi (X2) dengan Struktur Pengendalian
Internal (Y)

Nilai korelasi (R) antara Komitmen terhadap
Kompetensi (X2) dengan Struktur Pengendalian
Internal (Y) adalah sebesar 0,207, nilai korelasinya
berada pada range 0,21- 0,40. Hal tersebut berarti
bahwa Korelasi antara Komitmen terhadap
Kompetensi (X2) dengan Struktur Pengendalian
Internal (Y) adalah lemah dan berbanding lurus.
Maksudnya  jika ada peningkatan terhadap Komitmen
terhadap Kompetensi (X2), maka akan diikuti dengan
peningkatan Struktur Pengendalian Internal (Y)
dengan lemah, sebaliknya jika ada penurunan
terhadap Komitmen terhadap Kompetensi (X2), maka
juga akan diikuti dengan penurunan Struktur
Pengendalian Internal (Y) dengan lemah.

Nilai signifikan (sig) variabel Komitmen terhadap
Kompetensi (X2) dengan Struktur Pengendalian
Internal (Y), adalah sebesar 0,012, yang berarti Sig
(0,012) < á (0,05), hal tersebut menggambarkan
bahwa korelasi antara Komitmen terhadap
Kompetensi (X2) dengan Struktur Pengendalian
Internal (Y) adalah signifikan.

c. Korelasi (R) antara Filosofi dan Gaya
Operasi (X3) dengan Struktur Pengendalian
Internal (Y)

Nilai korelasi (R) antara Filosofi dan Gaya
Operasi (X3) dengan Struktur Pengendalian Internal
(Y) adalah sebesar 0,120, nilai korelasinya berada
pada range 0,00-0,20. Hal tersebut berarti bahwa
Korelasi antara Filosofi dan Gaya Operasi (X3)
dengan Struktur Pengendalian Internal (Y) adalah
sangat lemah dan berbanding lurus. Maksudnya jika
ada peningkatan terhadap Filosofi dan Gaya Operasi
(X3), maka akan diikuti dengan peningkatan Struktur
Pengendalian Internal (Y) dengan sangat lemah,
sebaliknya jika ada penurunan terhadap Filosofi dan
Gaya Operasi (X3), maka juga akan diikuti dengan
penurunan Struktur Pengendalian Internal (Y) dengan
sangat lemah. Nilai signifikan (sig) variabel Filosofi
dan Gaya Operasi (X3) dengan Struktur Pengendalian
Internal (Y), adalah sebesar 0,042, yang berarti Sig
(0,042) < á (0,05), hal tersebut menggambarkan
bahwa korelasi antara Filosofi dan Gaya Operasi (X3)
dengan Struktur Pengendalian Internal (Y) adalah
signifikan.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji t (Parsial)

Nilai ttabel dengan taraf nyata (á) = 5% : 2 =
2,5%, df(n-k-1) = (120-3-1), adalah sebesar + 1,981.
Menurut Syahri (2003:355), jika thitung > ttabel, maka
Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan jika thitung <
ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

- Pengaruh Nilai Integritas dan Etika, Komitmen
terhadap Kompetensi, filosofi dan gaya operasi
terhadap Keandalan Struktur Pengendalian
Internal
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Tabel 19:  Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients a

39,652 6,856 5,784
,151 ,113 ,123 5,340

,242 ,133 ,169 6,818

,114 ,157 ,067 5,231

(Constant)
Nilai Integritas dan Etika
Komitmen terhadap
Kompetensi
Filosofi dan Gaya Operasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t

Dependent Variable: Struktur Pengendal ian Interna. 

 

Tabel Coefficients di atas, dapat dilihat
bahwa nilai thitung untuk variabel Nilai Integritas dan
Etika (X1) terhadap Struktur Pengendalian Internal
(Y) adalah sebesar 5,340, hal ini berarti thitung (5,340)
> ttabel (1,981). Oleh karena itu ada pengaruh antara
Nilai Integritas dan Etika (X1) terhadap Struktur
Pengendalian Internal  (Y), maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Tabel Coefficients di atas, dapat dilihat
bahwa nilai thitung untuk variabel Komitmen terhadap
Kompetensi (X2) terhadap Struktur Pengendalian
Internal (Y) adalah sebesar 6,818, hal ini berarti thitung
(6,818) > ttabel (1,981), berarti bahwa ada pengaruh

antara Komitmen terhadap Kompetensi (X2) terhadap
Struktur Pengendalian Internal (Y), maka Ho ditolak
dan Ha diterima.

Tabel Coefficients di atas, dapat dilihat
bahwa nilai thitung untuk variabel Filosofi dan Gaya
Operasi (X3) terhadap Struktur Pengendalian Internal
(Y) adalah sebesar 5,231, hal ini berarti thitung (5,231)
> ttabel (1,981), berarti bahwa ada pengaruh antara
Filosofi dan Gaya Operasi (X3) terhadap Struktur
Pengendalian Internal (Y), maka Ho ditolak dan Ha
diterima.

Tabel 20: Hasil Uji F (Uji Bersama-sama)

ANOVA b

139,636 3 46,545 12,619 ,000a

2061,831 116 17,774
2201,467 119

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Filosofi dan Gaya Operasi, Nilai Integritas dan Etika,
Komitmen terhadap Kompetensi

a. 

Dependent Variable: Struktur Pengendalian Internb. 

 

4.7.2 Uji F (Uji Bersama-sama)

Tabel Anova di atas, dapat dilihat bahwa
nilai Fhitung untuk variabel Nilai Integritas dan
Etika (X1), Komitmen terhadap Kompetensi (X2)
dan Filosofi dan Gaya Operasi (X3) terhadap
Struktur Pengendalian Internal (Y) adalah sebesar
12,619. Sedangkan Ftabel dengan taraf nyata
(á) = 5% dengan penyebut (n-k-1) = (120-3-1)
dan pembilang (k= 3) adalah sebesar + 2,683.
Menurut Syahri (2003:350), jika F-hitung > Ftabel,
maka Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan
jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha
ditolak. Pada penelitian ini F-hitung (12,619) > Ftabel

(2,683), berarti bahwa ada pengaruh antara
Nilai Integritas dan Etika (X1), Komitmen
terhadap Kompetensi (X2), dan Filosofi
dan Gaya Operasi (X3) terhadap Struktur
Pengendalian Internal (Y), maka Ho ditolak dan
Ha diterima.

4.8 Pembahasan Uji Hipotesis

4.8.1 Uji t (Secara Parsial)

H1: Pengaruh Nilai Integritas dan Etika (X1)
terhadap Keandalan Struktur Pengendalian
Internal (Y)

Vol. 3 No. 2 Maret 2014         Hal - 151

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



Pengaruh secara parsial nilai integritas dan
etika (X1) terhadap keandalan struktur pengendalian
internal (Y) ditunjukkan pada tabel 19 sebesar 0,151
ini berarti nilai integritas dan etika memberikan
sumbangan yang efektif sebesar 15,1% terhadap
keandalan struktur pengendalian internal atau dengan
kata lain keandalan struktur pengendalian internal (Y)
dapat dijelaskan oleh nilai integritas dan etika (X1)
sebesar 15,1%. Berdasarkan hasil analisis secara
parsial (uji t) diperoleh hasil bahwa untuk variabel
nilai integritas dan etika terhadap keandalan struktur
pengendalian internal diperoleh bahwa thitung (5,340)
> ttabel (1,981), maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Hal ini berarti bahwa hipotesis 1 diterima yaitu secara
parsial ada pengaruh signifikan antara nilai integritas
dan etika terhadap keandalan struktur pengendalian
internal.

Hasil ini berarti sejalan dengan pernyataan
yang diungkapkan oleh Mustafa, sebab
bagaimanapun baiknya manajemen melakukan sistem
pengendalian dalam penaksiran risiko, aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta
pemantauan, namun apabila fondasi sumber daya
manusianya sebagai pelaksana dari sistem itu tidak
memiliki integritas, nilai etika, moral, dan akhlak,
maka pengendalian internal tidak akan berfungsi
dengan efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan
atau korupsi. 

Oleh karena itu, dalam membangun sistem
pengendalian internal, sudah seharusnya
memperhatikan juga pembangunan integritas, nilai
etika, dan moral sumber daya manusia pelaksananya.
Dengan kata lain, membangun akhlak sumber daya
manusia merupakan bagian integral dalam kerangka
membangun sistem pengendalian internal.  Dengan
demikian hasil penelitian yang dilakukan mendukung
teori yang dikemukakan Mulyadi bahwa efektivitas
pengendalian internal bersumber dari dalam diri orang
yang mendesain dan melaksanakannya. Pengendalian
internal yang memadai desainnya, namun dijalankan
oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi
integritas dan tidak memiliki etika, akan
mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan
pengendalian internal. Oleh karena itu, tanggung
jawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai

integritas-suatu kemampuan untuk mewujudkan apa
yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya.

Hal ini juga sejalan dengan teori yang
dikemukakan oleh Messier yaitu efektivitas
pengendalian internal entitas dipengaruhi oleh
integritas dan nilai etika dalam individu untuk
menciptakan, mengelola dan mengawasi
pengendalian. Suatu entitas perlu untuk menetapkan
standar etika dan tingkah laku yang dikomunikasikan
kepada karyawan dan dilaksanakan melalui praktik
sehari-hari.

H2:  Pengaruh Komitmen terhadap Kompetensi
(X2) terhadap Struktur Pengendalian Internal
(Y)

Pengaruh secara parsial nilai komitmen
terhadap kompetensi (X2) terhadap keandalan struktur
pengendalian internal (Y) ditunjukkan pada tabel 19
sebesar 0,242 ini berarti komitmen terhadap
kompetensi memberikan sumbangan yang efektif
sebesar 24,2% terhadap keandalan struktur
pengendalian internal atau dengan kata lain keandalan
struktur pengendalian internal (Y) dapat dijelaskan
oleh komitmen terhadap kompetensi (X2) sebesar
24,2%. Untuk variabel komitmen terhadap
kompetensi terhadap keandalan struktur pengendalian
internal diperoleh nilai thitung (6,818) > ttabel (1,981),
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti
bahwa hipotesis 2 diterima yaitu secara parsial ada
pengaruh signifikan antara komitmen terhadap
kompetensi terhadap keandalan struktur pengendalian
internal.

Hasil ini berarti sejalan dengan pernyataan
yang diungkapkan oleh Aris, bahwa perusahaan mesti
merekrut karyawan yang kompeten dan dapat
dipercaya yang memiliki inisiatif dan kreativitas untuk
bereaksi secara cepat terhadap kondisi bisnis yang
dinamis. Perusahaan mesti memilih personil yang
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
memadai untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab
yang diberikan kepada karyawan tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan teori yang
diungkapkan oleh Mulyadi, bahwa untuk mencapai
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tujuan entitas, personel di setiap tingkat organisasi
harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara
efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup
pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara
kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut
dalam pengembangan kompetensi.

H3: Pengaruh  Filosofi  dan  Gaya  Operasi  (X3)
terhadap Keandalan Struktur  Pengendalian
Internal (Y)

Pengaruh secara parsial filosofi dan gaya
operasi (X3) terhadap keandalan struktur
pengendalian internal (Y) ditunjukkan pada tabel 19
sebesar 0,114. Ini berarti filosofi dan gaya operasi
memberikan sumbangan yang efektif sebesar 11,4%
terhadap keandalan struktur pengendalian internal
atau dengan kata lain keandalan struktur pengendalian
internal (Y) dapat dijelaskan oleh filosofi dan gaya
operasi (X2) sebesar 11,4%.  Untuk variabel filosofi
dan gaya operasi terhadap keandalan struktur
pengendalian internal diperoleh nilai berarti thitung
(5,231) > ttabel (1,981) maka Ha diterima. Hal ini
berarti bahwa hipotesis 3 diterima yaitu secara parsial
ada pengaruh signifikan antara filosofi dan gaya
operasi terhadap keandalan struktur pengendalian
internal.

Hasil ini berarti sejalan dengan pernyataan
Bambang, bahwa di dalam perusahaan, inti dari
pengendalian yang efektif terletak pada sikap
manajemen. Jika top manajemen percaya bahwa
pengendalian itu sangat penting, maka unsur lain
dalam organisasi akan memandangnya demikian pula
serta tanggap pada setiap kebijakan dan prosedur
yang telah ditetapkan. Kebalikannya, jika top
manajemen menganggap bahwa pengendalian
itu tidak penting dan hanya sekedar simbol saja,
maka tujuan pengendalian manajemen yang
efektif tentu sulit dicapai. Lingkungan pengendalian
terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur
yang mencerminkan sikap keseluruhan top
manajemen, direktur dan pemilik suatu perusahaan
terhadap pengendalian dan pentingnya bagi
perusahaan.

Hal ini juga sejalan dengan teori yang
dikemukakan oleh Messier, bahwa menetapkan,
mempertahankan, dan mengawasi pengendalian
internal entitas adalah tanggung jawab manajemen.
Filosofi dan gaya operasi adalah pendekatan umum
dalam menjalankan suatu entitas. Filosofi dan gaya
operasi manajemen dapat mempengaruhi kualitas
pengendalian internal secara signifikan. Karakteristik
yang dapat memberikan informasi penting bagi
auditor mengenai filosofi dan gaya operasi manajemen
meliputi hal berikut ini:

a. Pendekatan manajemen untuk mengambil dan
mengawasi resiko bisnis.

b. Tingkah laku manajemen dan tindakan terhadap
pelaporan keuangan (pilihan konservatif atau
agresif dari alternatif prinsip akuntansi yang
tersedia serta kehati-hatian dan konservatisme
dengan apa estimasi akuntansi dibuat).

c. Tingkah laku manajemen terhadap pemrosesan
informasi dan fungsi akuntansi dan personelnya.

4.8.2 Uji F ( Secara Bersama)

H4: Pengaruh Nilai integritas dan etika, komitmen
terhadap  kompetensi, filosofi dan gaya
operasi terhadap keandalan struktur
pengendalian internal

Hasil analisis regresi berganda pada tabel 17
diketahui bahwa koefisien determinasi yang
dinotasikan dengan R2 besarnya 0,566, ini berarti
keandalan struktur pengendalian internal (Y) dapat
dijelaskan oleh nilai integritas dan etika (X1),
komitmen terhadap kompetensi (X2), filosofi dan gaya
operasi (X3) sebesar 56,6% atau dengan kata lain nilai
integritas dan etika (X1), komitmen terhadap
kompetensi (X2), filosofi dan gaya operasi (X3)
terhadap keandalan struktur pengendalian internal (Y)
memberikan sumbangan sebesar 56,6%. Jadi sisanya
sebesar 43,3% dijelaskan variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu variabel
penaksiran risiko, variabel informasi dan komunikasi,
variabel aktivitas pengendalian dan variabel
pemantauan.  Hasil pengujian diperoleh nilai F-hitung
(12,619) > Ftabel (2,683), maka Ho ditolak dan Ha
diterima.
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Hal ini berarti bahwa hipotesis 4 diterima
yaitu secara bersama ada pengaruh secara signifikan
antara nilai integritas dan etika, komitmen terhadap
kompetensi, filosofi dan gaya operasi terhadap
keandalan struktur pengendalian internal.

Hasil ini sejalan dengan teori yang
dikemukakan oleh Henry, bahwa lingkungan
pengendalian merupakan dampak kolektif segenap
sikap, kesadaran, dan tindakan dari dewan direksi,
manajemen, dan pemilik entitas atas pembentukan,
peningkatan, atau pengurangan efektivitas kebijakan
atau prosedur tertentu. Lingkungan pengendalian
tidak hanya mempengaruhi perumusan kebijakan dan
prosedur, tetapi juga taraf kepatuhan kepadanya.
Lingkungan pengendalian menjadi landasan yang
memberikan disiplin dan struktur bagi semua unsur
pengendalian internal. Sikap manajemen terhadap
pengendalian mempunyai imbas signifikan terhadap
efektivitas pengendalian.

Dengan demikian, manajemen mesti benar-
benar menyokong pengendalian internal dan wajib
mengkomunikasikan dukungannya tersebut di seluruh
organisasi. Jika manajemen puncak meyakini bahwa
pengendalian adalah penting, maka anggota
organisasi lainnya akan merasakan itu dan
meresponnya dengan secara sadar mengamati
pengendalian yang dibentuk. Di lain pihak, apabila
anggota organisasi lainnya jelas-jelas melihat bahwa
pengendalian tidak mendapat perhatian penting dari
puncak pimpinan dan tidak lebih daripada sekedar
omongan belaka ketimbang dukungan nyata, maka
tujuan pengendalian internal tidak akan tercapai
secara efektif.  Sejalan juga dengan teori yang
dikemukakan oleh Mulyadi bahwa dalam standar
pekerjaan lapangan kedua, auditor harus
memperoleh pemahaman atas lingkungan
pengendalian yang mempunyai dampak besar
terhadap keseriusan pengendalian internal yang
diterapkan di dalam entitas. Lingkungan pengendalian
mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan
manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian
intern entitas. Efektivitas informasi dan komunikasi
aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh
atmosfer yang ditentukan oleh lingkungan
pengendalian.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Secara parsial (Uji t) untuk variabel nilai
integritas dan etika terhadap keandalan struktur
pengendalian internal menunjukkan bahwa t hitung
> t tabel yaitu (5,340 > 1,981) yang bermakna bahwa
nilai integritas dan etika berpengaruh secara
signifikan terhadap keandalan struktur pengendalian
internal.

Untuk variabel komitmen terhadap
kompetensi terhadap keandalan struktur pengendalian
internal menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu
(6,818 > 1,981) yang bermakna bahwa komitmen
terhadap kompetensi berpengaruh secara signifikan
terhadap keandalan struktur pengendalian internal.
Dan untuk variabel filosofi dan gaya operasi terhadap
keandalan struktur pengendalian internal
menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu (5,231 >
1,981) yang bermakna bahwa filosofi dan gaya
operasi berpengaruh secara signifikan terhadap
keandalan struktur pengendalian internal.

Secara bersama (Uji F) untuk variabel nilai
integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi,
filosofi dan gaya operasi terhadap keandalan struktur
pengendalian internal menunjukkan bahwa F hitung
> F tabel yaitu (12,619 > 2,683) yang bermakna
bahwa nilai integritas dan etika, komitmen terhadap
kompetensi, filosofi dan gaya operasi mempunyai
pengaruh signifikan terhadap keandalan struktur
pengendalian internal.

5.2 Saran

Dalam membangun sistem pengendalian
internal di perusahaan, sudah seharusnya
memperhatikan juga pembangunan integritas, nilai
etika, dan moral sumber daya manusia pelaksananya.
Dengan kata lain, membangun akhlak sumber daya
manusia merupakan bagian integral dalam kerangka
membangun sistem pengendalian internal.

Perusahaan mesti merekrut karyawan yang
kompeten dan dapat dipercaya yang memiliki inisiatif
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dan kreativitas untuk bereaksi secara cepat terhadap
kondisi bisnis yang dinamis. Perusahaan mesti
memilih personil yang memiliki pengetahuan dan
keterampilan yang memadai untuk menyelesaikan
setiap tanggung jawab yang diberikan kepada
karyawan tersebut. Manajer perlu menjadi contoh
perilaku etis dengan mentaati kode etik perusahaan.
Manajer perlu menyusun kode etik secara formal.
Manajer mesti menekankan pentingnya pengendalian
internal dan memperlakukan setiap personel dengan
wajar dan saling menghormati.
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