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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sangat jauh jika 

dibandingkan dengan negara lain. Bersama dengan sejumlah negara ASEAN, 

kecuali Singapura dan Brunei Darussalam, Indonesia masuk dalam kategori 

negara yang Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya di tingkat medium. 

Jika dilihat dari indikator indeks pendidikan, Indonesia berada di atas 

Myanmar, Kamboja, dan Laos atau ada di peringkat 6 negara ASEAN. 

Bahkan indeks pendidikan Vietnam—yang pendapatan perkapitanya lebih 

rendah dari Indonesia—adalah lebih baik.  

Berdasarkan peringkat universitas terbaik di Asia versi 

majalah Asiaweek  2000, tidak satu pun perguruan tinggi di Indonesia masuk 

dalam 20 terbaik. UI berada di peringkat 61 untuk kategori universitas 

multidisiplin. UGM diperingkat 68, UNDIP diperingkat 77, UNAIR 

diperingkat 75, sedangkan ITB diperingkat 21 untuk universitas sains dan 

teknologi, kalah dibandingkan dengan Universitas Nasional Sains dan 

Teknologi Pakistan.  

Melihat kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, terutama di 

Perguruan Tinggi, Pemerintah mencanangkan program-program peningkatan 

kualitas Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun Swasta. Dirjen DIKTI, dalam 



 
 

2 
 

hal ini sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, meluncurkan Program Hibah 

sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Sumber dana hibah yang digelontorkan untuk  peningkatan kualitas 

pendidikan, selain berasal dari APBN juga berasal dari dana luar negeri yang 

berwujud hibah dan pinjaman. Beberapa institusi/lembaga luar negeri yang 

pernah memberikan pinjaman/hibah  antara lain Europian Union, World 

Bank, IDB (Islamic Development Bank), Pemerintah Belanda dan Pemerintah 

Amerika Serikat. 

Pinjaman dari luar negeri  tentu menambah beban negara. Selain harus 

membayar angsuran utang, Pemerintah juga harus membayar bunga dari 

utang tersebut. Oleh karena itu, diharapkan dana hibah yang digelontorkan 

oleh Pemerintah dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, tanpa ada 

penyelewengan, sehingga sasaran peningkatan kualitas pendidikan dapat 

tercapai.  

Namun pada kenyataannya, masih terjadi kasus-kasus penyelewangan 

dana hibah yang dilakukan oleh pihak universitas penerima. Koran 

Indonesia.com (04/04/14) melansir, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Semarang menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara terhadap mantan Rektor 

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Edy Yuwono, dalam kasus 

korupsi dana hibah CSR PT Aneka Tambang yang menyebabkan kerugian 

negara Rp 2,14 miliar.  

Kasus lain tentang penyelewengan dana hibah di universitas seperti 

yang diberitakan Liputan 6.com, bahwa Amir Sutedja, mantan Rektor 
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Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) Jawa Timur ditetapkan sebagai 

tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) 

senilai Rp 3 miliar.  

Sangat disayangkan, kasus-kasus penyelewengan dana hibah tersebut 

terjadi di universitas sebagai lingkungan pendidikan yang diharapkan mampu 

menjadi contoh institusi lain dalam hal akuntabilitas pengelolaan proyek 

hibah. Para pelaku juga merupakan senior bahkan jajaran tertinggi di 

universitas yang tidak diragukan lagi kapasitas akademiknya. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolan dana hibah, perlu 

meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi penyelewengan dana hibah 

tersebut. Selain proses audit keuangan yang dilakukan secara insidental oleh 

BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), pengendalian 

manajemen yang baik di universitas dapat meminimalisir dan mencegah 

penyelewengan dana hibah. 

Pengendalian manajemen menurut Robert N. Anthony dan Vijay 

Govindaran (2005), merupakan proses yang mana para manager 

mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan 

strategi organisasi. 

Pengendalian manajemen terdiri atas berbagai kegiatan, yaitu : 

1. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi. 

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. 

3. Mengkomunikasikan informasi. 

4. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada. 
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5. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. 

 

Tanpa pengendalian manajemen yang memadai, pengelolaan dana 

hibah juga sering terjebak pada pemborosan. Pemborosan ini disebabkan 

keinginan manajemen (pihak penerima hibah) untuk mencapai target serapan 

anggaran setinggi mungkin, sehingga kurang memperhatikan efisiensi 

penggunana dana. 

Salah satu alat ukur keberhasilan pengelolaan hibah adalah serapan 

dana setinggi mungkin mendekati seratus persen atau sesuai dengan 

anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerima hibah mampu 

menyusun rencana anggaran dengan baik. Sedangkan serapan anggaran yang 

rendah mengindikasikan bahwa penerima hibah tidak mampu menyusun 

rencana anggaran dengan baik atau realisasi program kurang optimal, 

sehingga dapat berakibat pada pemotongan pencairan dana.  

Alat ukur keberhasilan pengelolaan hibah yang mengacu pada serapan 

anggaran memacu penerima hibah untuk menghabiskan dana yang mereka 

terima. Padahal, jika sasaran program telah tercapai penerima hibah tidak 

perlu menghabiskan dana yang telah dianggarkan. Namun penerima hibah 

juga perlu jeli menyusun anggaran, sehingga realisasi serapan tidak jauh 

berbeda dengan rencana anggaran. 

Pengendalian dalam pengelolaan dana hibah, bukan bertujuan 

menyamakan realisasi serapan dengan rencana anggaran, melainkan 
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mengarahkan manajemen untuk mencapai tujuan dengan penggunaan dana 

secara efektif dan efisien. 

Salah satu bentuk pengendalian adalah Monitoring dan Evaluasi. 

Monitoring dan Evaluasi (M&E) merupakan dua kegiatan terpadu dalam 

rangka pengendalian suatu program. Meskipun merupakan satu kesatuan 

kegiatan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fokus yang agak berbeda satu 

sama lain. Pada dasarnya Monitoring diartikan sebagai upaya pengumpulan 

data secara berkelanjutan yang ditujukan untuk memberikan informasi kepada 

pengelola program dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal 

kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan 

untuk mencapai tujuan program. Sementara Evaluasi adalah kegiatan 

terjadwal untuk menilai secara objektif manfaat, kinerja dan efektivitas 

program yang sedang berjalan atau telah selesai, khususnya untuk menjawab 

pertanyaan tentang seberapa jauh kontribusi kegiatan program terhadap 

pencapaian hasil yang telah ditetapkan. (Modul Pelatihan Pengembangan 

Sistim Monitoring dan Evaluasi Porgram-Program Pendidikan, Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). 

Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) juga melaksanakan Monitoring dan 

Evaluasi sebagai pengendalian pada program-program hibah yang diberikan 

kepada perguruan tinggi. Pada Program Hibah Kompetensi Peningkatan 

Kualtias Pendidikan Dokter (PHK PKPD) yang dilaksanakan tahun 2011-

2014, Dirjen DIKTI mengharuskan penerima hibah memiliki tim Monitoring 

dan Evaluasi Internal (Monevin) dalam struktur manajemen. 



 
 

6 
 

Sejumlah 41 universitas menerima dana hibah PHK PKPD. Sesuai 

peraturan, seluruh universitas memiliki Tim Monevin dalam struktur 

manajemennya. Tim Monevin diharapkan mampu melaksanakan fungsi 

monitoring dan evaluasi proyek hibah dari sisi internal penerima hibah. 

Berdasarkan data dari Dirjen DIKTI, setelah dilakukan audit oleh 

BPKP terhadap pelaksanaan hibah, masih banyak temuan penyimpangan 

yang  terjadi. Temuan tersebut adalah kelebihan pembayaran, pekerjaan tidak 

sesuai ketentuan, penggunaan dana tidak sesuai ketentuan, 

pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan, denda keterlambatan, sisa dana 

belum disetor ke Kas Negara, penerimaan negara belum disetor ke Kas 

Negara dan kesalahan pembebanan. Total temuan pada tahun anggaran 2011-

2012 senilai Rp 7.044.836.322, 83. 

Tabel I.1. Rekapitulasi Temuan Audit PHK PKPD 2011-2012 

 

 

Banyaknya temuan penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh 

beberapa faktor. Faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya temuan 

tersebut adalah perbedaan persepsi antara BPKP sebagai pihak auditor dan 
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universitas penerima hibah sebagai auditee. Misalnya perbedaan persepsi 

auditor dan auditee tentang SOP proyek terkait dengan pemungutan pajak. 

Dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa  auditor di Wilayah Timur masih 

berpegang pada Perpres 54, sedangkan auditee sebagai pelaksana proyek 

berpedoman pada Perpres 80. 

Sistem pengendalian intern yang masih lemah juga menjadi faktor 

temuan audit. Padahal manajemen pengelola hibah telah memiliki Tim 

Monitoring dan Evaluasi yang berfungsi sebagai pengendali internal.  

Tim Monevin diharapkan mampu melakukan monitoring tindak lanjut 

temuan-temuan penyimpangan penggunaan dana hibah, sehingga Pengelola 

Hibah termotivasi untuk segera menyelesaikan tindak lanjut sesuai dengan 

SOP Proyek. Meskipun belum ditemukan indikasi fraud yang dilaporkan 

auditor, aktivitas monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan hibah harus 

terus ditingkatkan. 

Pada tahun anggaran 2013, atas permintaan Dirjen DIKTI, BPKP 

kembali melakukan audit terhadap PHK PKPD. Dari hasil audit tahun 2013, 

diketahui bahwa temuan audit pada tahun sebelumnya, yaitu tahun anggaran 

2011-2012, belum ditindaklanjuti. Karena merupakan repeat audit, temuan 

yang belum ditindak lanjuti menjadi inherent risk audit sekarang yang juga 

menjadi potensi temuan sistemik.  

Penyimpangan yang terjadi di tahun anggaran 2011-2012 juga masih 

banyak yang terulang di tahun 2013, meskipun jumlah temuan menurun 

drastis dari Rp 7.044.836.322, 83 menjadi Rp 763.186.646,00. 
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Tabel I.2. Temuan Audit PHK PKPD 2013 

 

Sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan dana yang akan diserap 

sebesar Rp 53.000.000.000,00 dari total dana Rp 56.000.000.000,00 yang 

masih berada di universitas-universitas penerima hibah. 

Jika tidak ada peningkatan monitoring dan evaluasi internal, 

dikhawatirkan temuan-temuan tidak akan ditindaklanjuti oleh Pengelola 

Hibah. Selain itu, sangat mungkin penyimpangan serupa akan terjadi lagi di 

Tahun Anggaran 2014.  

Keberadaan Tim Monitoring dan Evaluasi Internal ternyata belum 

menjamin dana hibah aman dari penyimpangan-penyimpangan. Perlu 

dilakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Monevin agar dapat diketahui 

apakah Tim Monevin sudah menjalankan fungsinya dengan baik atau masih 

diperlukan perbaikan dari kinerjanya. 

Jika kinerja Tim Monevin masih lemah, penyimpangan dana hibah akan 

terus terjadi. Akibatnya, sasaran program hibah untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan tidak akan tercapai dengan baik.  

Prosedur pencairan dana hibah menjadi titik rawan penyimpangan. Pada 

perguruan tinggi negeri, dana hibah PHK PKPD diturunkan melalui DIPA 
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(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Pencairan dana hibah melalui DIPA 

menjadi alat kontrol tersendiri untuk pengendalian. Namun pada perguruan 

tinggi swasta, pencairan dana hibah langsung masuk rekening PIU. Miliaran 

dana yang masuk ke rekening PIU akan mengendap selama belum terjadi 

pembayaran biaya program maupun pengadaan barang dan jasa. 

Adapun flowchart pencairan dana pada PTN dan PTS sebagai berikut: 

 

Gambar I.1 Flowchart Pencairan Dana Hibah PHK PKPD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi pusat pendidikan 

di Indonesia.  Kualitas pendidikan di Yogyakarta telah diakui masyarakat 

luas. Para pelajar dari berbagai wilayah di Indonesia berbondong-bondong 

menimba ilmu di Kota Pelajar ini. Perguruan tinggi pun tumbuh subur di 

Yogyakarta. Berdasarkan data Kopertis Wilayah V, di Yogyakarta terdapat 
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116 Perguruan Tinggi swasta. Tidak mengherankan, Yogyakarta menjadi 

kiblat pendidikan di Indonesia. 

Tiga perguruan tinggi di Yogyakarta berhasil memenangkan kompetisi 

untuk memperoleh dana hibah PHK PKPD. Tiga perguruan tinggi tersebut 

adalah Universitas Gajah Mada, Univeristas Muhamadiyah Yogyakarta dan 

Universitas Islam Indonesia. 

Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi swasta tertua 

di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Muhammad Hatta (Wakil Presiden 

Pertama Indonesia), Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan K.H. A. 

Wachid Hasyim. Pada tanggal 8 Juli 1945 para tokoh terkemuka tersebut 

mendirikan  Sekolah Tinggi Islam (STI). STI kemudian berkembang menjadi 

sebuah universitas yang disebut Universitas Islam Indonesia (UII) sejak 

tanggal 3 November 1947. 

CPCU (Central Project Coordination Unit) selaku pengelola PHK 

PKPD di tingkat DIKTI, menyetujui anggaran hibah untuk UII sebesar Rp 

13.101.395.610,00. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas 

pendidikan dokter baik melalui berbagai kegiatan maupun pengadaan barang 

dan fasilitas pendukung.  

Data dari BPKP Wilayah Yogyakarta, tahun 2011 tidak ada temuan 

pada saat dilakukan audit terhadap PHK PKPD Universitas Islam Indonesia, 

namun  terdapat beberapa catatan auditor yang perlu diperhatikan dan 

ditindaklanjuti. Pada tahun 2012 terdapat beberapa temuan audit. Sedangkan 



 
 

11 
 

pada tahun  2013 tidak ada temuan audit namun masih terdapat 9 (sembilan) 

catatan penting hasil audit pada PHK PKPD Universitas Islam Indonesia.  

 Tim Monevin perlu bekerja lebih optimal membantu PIU PHK PKPD 

UII untuk menindaklanjuti berbagai temuan dan catatan atas audit tersebut. 

Diharapkan dengan pengawasan dari Tim Monevin, temuan dan catatan audit 

dapat diminimalisir dan tidak berkembang menjadi penyimpangan-

penyimpangan. 

 Namun, pengawasan dan pengendalian dari Tim Monevin tidak 

dirasakan oleh penulis. Penulis yang merupakan salah satu staf dalam 

program hibah tersebut, melihat fenomena bahwa monevin hanya merupakan 

pendampingan formalitas untuk melaksanakan ST (Surat Tugas) dari 

Rektorat.  

 Berdasarkan data awal dari pengamatan penulis, tindak lanjut temuan 

audit BPKP pada tahun 2012 terlambat dilaporkan sampai tahun 2014 

sehingga masih menjadi catatan temuan. Padahal Tim Monevin PHK PKPD 

Universitas Islam Indonesia beranggotakan 10 (sepuluh) orang, jumlah yang 

cukup banyak untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian suatu 

proyek. 

 Penulis mengamati, budaya rent seeker yang  menjangkit di organisasi 

memunculkan masalah akut pada pegawai, baik staf edukatif maupun non 

edukatif. Mereka berlomba-lomba mendapatkan ST untuk memperoleh 

tambahan gaji/honorarium sehingga pegawai tidak totalitas dalam 

menjalankan pekerjaannya.  



 
 

12 
 

 Pegawai di Universitas Islam Indonesia yang berbasis Islam seharusnya 

dapat mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam bekerja. Etos kerja islami 

seperti amanah, jujur, disiplin dan tekun selayaknya menjadi budaya kerja di 

lingkungan Universitas Islam Indonesia. 

 Toto Tasmara (1991) mengatakan bahwa semangat kerja dalam Islam 

kaitannya dengan niat semata-mata bahwa bekerja merupakan kewajiban 

agama dalam rangka menggapai ridha Allah, sebab itulah dinamakan 

jihad fiisabilillah. 

Firman Allah SWT dalam Qur‘an surat At-Taubat: 105: 

ا َو ْع َو ُق ْع َوا ا ِل َو ا ُق ْع ُق ْع ا اْع َو ْع ِلا َو الَو َو اَو ِلا َو ُق َو ِل ُق ُق ْع ا ِلاَو ا َو اِل ِل اُق ْع َو ا َو َو ُق َو اُق ُقا َو اْع ُق ْع ِل ُق ْع َو ا َو َو ُق ْع ا ِل ْع َو ُق ْع ا َو َو َو َو ا ُقا َو َو َو ُق ْع   َو ُق ِل

“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang yang mu’min, dan 

kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” 

Islam sebagai sebuah agama memandang masalah kerja sebagai hal 

yang penting. Salah satu bagian dari syari‘at Islam adalah kewajiban bekerja, 

dan keharaman berpangku tangan serta bermalas-malasan bagi orang yang 

berkemampuan untuk bekerja. Allah sangat mencintai seorang muslim yang 

bekerja keras seperti yang disabdakan oleh Rosulullah, “Bahwa Allah sangat 

mencintai orang-orang mukmin yang suka bekerja keras dalam usaha 

mencari mata pencaharian”. (HR. Tabrani dan Bukhari). 
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Jika pegawai di lingkungan Universitas Islam Indonesia memahami 

bahwa bekerja tidak hanya urusan duniawi semata, melainkan perintah 

langsung dari Allah, maka mereka akan memandang bekerja sebagai bentuk 

ibadah. Bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan gaji yang besar tapi juga 

berharap kecintaan yang dijanjikan Allah. Sangat unik, justru budaya rent 

seeker yang menjalar di pegawai Universitas Islam Indonesia yang tentu 

bukan budaya kerja yang diajarkan oleh Islam.   

Sedangkan PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta dengan 

Monevin 1 (satu) orang dapat menindaklanjuti temuan-temuan audit BPKP 

tepat waktu. Padahal PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta juga 

bertugas membina beberapa universitas lain penerima hibah PHK PKPD. Itu 

berarti, manajemen program PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya 

Jakarta tidak hanya mengelola program hibah di internal Universitas Katolik 

Atma Jaya namun juga bertanggung jawab terhadap program di beberapa 

universitas binaan. 

Terlihat kinerja Monevin di PHK PKPD Universitas Katolik Atma 

Jaya Jakarta sangat efektif. Dengan satu orang Monevin dapat melakukan 

pengawasan dan pengendalian di beberapa universitas. Berbeda dengan 

kondisi di Universitas Islam Indonesia dengan anggota Monevin sebanyak 

sepuluh orang. 

Agama Katolik juga mengajarkan pemeluknya untuk professional 

dalam bekerja. Karena dalam ajaran Katolik, Tuhan menghendaki mansuia 

bekerja. Maka pemeluk kristiani harus bekerja dengan baik. Mereka meyakini 
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melalui pekerjaan manusia menemukan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. 

Pekerjaan itu punya nilai rohani. Seperti nilai rohani dalam renungan Kitab 

suci mereka, ibadat menggerakkan manusia semakin giat bekerja. 

Pemeluk agama Katolik dikenal memiliki ketekunan kerja yang tinggi. 

Mereka menjunjung nilai kerja adalah untuk ibadah, sehingga mereka bekerja 

dengan totalitas. Bagi umat kristiani, bekerja juga merupakan cara 

mewujdukan citra Tuhan. ”Bapaku bekerja sampai hari, dan Akupun bekerja 

(Yoh.5:17). Sebab dengan bekerja, kita menjadi mitra Tuhan dalam 

mewujudkan cita-cita Tuhan. Mitra Tuhan dalam mensejahterakan sesama 

manusia,melestarikan alam dan menjaga keutuhan ciptaan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Monevin 

(Monitoring dan Evaluasi Internal) pada Program Hibah (Studi Kasus: 

PHK PKPD Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan PHK PKPD 

Universtias Katolik Atma Jaya Jakarta)”. 

Sangat menarik dilakukan penelitian pada Monevin di kedua universitas 

dengan keunikan kondisi masing-masing.  Dua universitas yang sama-sama 

memiliki basis nilai-nilai agama namun berbeda implementasi kinerja 

pegawainya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

pihak-pihak yang mengelola program hibah yang digencarkan pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa sajakah program kerja Tim Monevin PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya? 

2. Bagaimanakah implementasi program kerja Monevin Keuangan PHK 

PKPD Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik 

Atma Jaya?  

3. Mengapa terjadi perbedaan efektifitas Monevin pada PHK PKPD 

Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma 

Jaya? 

4. Apakah terdapat temuan audit BPKP terhadap PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Katolik Atma Jaya? 

Bagaimana peran Monevin Keuangan dalam menindaklanjuti temuan 

tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis membatasi masalah pada penelitian 

ini pada evaluasi implementasi Monevin PHK PKPD Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta dan Monevin PHK PKPD Universtias Katolik Atma 

Jaya yang berdampak pada temuan audit keuangan. Sehingga untuk evaluasi 

implementasi di bagian lain, yaitu bagian program dan pengadaan barang dan 

jasa secara khusus tidak menjadi fokus utama bagi penelitian. Bagian program 

kerja dan pengadaan barang dan jasa akan dibahas pada penelitian ini jika 

terkait dengan permasalahan temuan audit keuangan. 



 
 

16 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui program kerja Tim Monevin PIU PHK PKPD 

Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Atma Jaya. 

2. Untuk mengetahui implementasi program kerja Tim Monevin PIU PHK 

PKPD Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Atma 

Jaya. 

3. Untuk mengetahui efektivitas Monevin pada PIU PHK PKPD Universitas 

Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Atma Jaya. 

4. Untuk mengetahui temuan audit dalam pengelolaan keuangan PIU PHK 

PKPD Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD Universitas Atma 

Jaya dan peran Monevin Keuangan dalam menindaklanjuti penyimpangan 

tersebut. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Instansi 

Setelah dilakukan analisis maka dapat diketahui bagaimana 

implementasi pengawasan dan pengendalian Tim Monevin Keuangan 

pada PHK PKPD Universitas Islam Indonesia dan PHK PKPD 

Universitas Katolik Atma Jaya - Jakarta. Diharapkan dari analisis 

tersebut institusi dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan 

implementasi pengawasan dan pengendalian Tim Monevin Keuangan 
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pada masing-masing universitas  dan menjadi bahan pertimbangan 

untuk perbaikan. 

 1.5.2 Manfaat Bagi Mahasiswa 

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah menambah 

wawasan bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang 

bagaimana implementasi pengawasan dan pengendalian Tim Monevin 

Keuangan pada program hibah. Dan peneliti dapat mengaplikasikan 

teori yang diperoleh dari dunia pendidikan ke instansi yang diteliti. 

 

1.5.3 Manfaat Bagi Program Magister Akuntansi Universitas Islam 

Indonesia 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan 

pembanding maupun studi lanjutan bagi yang ingin mengadakan 

penelitian yang berkaitan dan memberikan perbendaharaan karya ilmiah 

bagi Program Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.  

 

1.5.4 Manfaat Bagi Pemerintah 

 Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah dalam rangka mengevaluasi kinerja Tim Monevin suatu 

proyek yang didanai pemerintah. Evaluasi tersebut dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menyusun sistem Monitoring dan Evaluasi 

Internal proyek ke depan khususnya untuk menghindari penyimpangan 

penggunaan anggaran. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam menyajikan hasil penelitian, penulis akan memaparkan dalam 

lima bab penulisan dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I    Pendahuluan 

Mencakup latar belakang masalah yang memuat rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II   Landasan Teori 

Mengutarakan landasan teori yang merupakan formulasi universal 

dari kajian pustaka yang dirangkum untuk membangun suatu 

kerangka pemikiran hingga muncul hipotesis penelitian. 

Bab III  Metode Penelitian 

Memuat operasionalisasi variabel penelitian yang meliputi teknik 

pengumpulan data, populasi dan sampel, alat analisis, dan metode 

analisis data.  

Bab IV  Analisis dan Pembahasan 

 Membahas analisis terhadap variabel yang diteliti dengan cara 

wawancara dan menginterpretasikan hasil penelitian. 

Bab V   Penutup 

 Memuat kesimpulan penelitian berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan, berbagai keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, 

dan saran. 

 


