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ABSTRAK 
 

 

 Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 

190/PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan 

APBN, yang memberi kewenangan dan keleluasan secara nyata dan 

bertanggungjawab kepada setiap satuan kerja untuk mengelola keuangan 

Negara.  Untuk meningkatkan kinerja maka salah satu upaya yang dilakukan 

adalah memperkuat sistem pengendalian internal.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah tingkat desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se Jawa Timur serta untuk 

mengetahui efektifitas pengendalian internal memperkuat pengaruh tingkat 

desentralisasi terhadap kinerja manajerial Badan Pusat Statistik 

Kabupaten/Kota se Jawa Timur.  Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan mengguna metode analisis statistik deskriptif dan analisis 

regresi dengan variabel moderasi.  Data yang digunakan adalah data primer 

yang diperoleh melalui sensus kepada para Pejabat Pembuat Komitmen pada 

satuan kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se Jawa Timur.  Teknik 

pengumpulan datanya dengan cara menyampaikan kuesioner langsung 

kepada responden dan melalui email untuk diisi sesuai dengan persepsi dan 

penilaian responden.  Penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup 

menggunakan skala Likert 1-5. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu tingkat desentralisasi sebagai variabel independen, efektifitas 

pengendalian internal sebagai variabel moderator dan kinerja manajerial 

sebagai variabel dependen.  Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat 

desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial meskipun 

arahnya sudah sesuai dengan yang diprediksikan.  Selain itu efektifitas 

pengendalian internal juga tidak memperkuat pengaruh tingkat desentralisasi 

terhadap kinerja manajerial meskipun efeknya non monotonic 
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