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Abstrak: Penelitian ini ditujukan  untuk mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor penentu 

keberhasilan dalam pelaksanaan e-Learning pada pendidikan dan pelatihan pembentukan auditor ahli 

bagi aparatur sipil negara di lingkungan instansi aparat pengawasan intern pemerintah. Penelitian 

didasarkan pada persepsi peserta diklat yang diperoleh dari jawaban  atas pertanyaan-pertanyaan 

pada kuesioner yang diisi pada saat menyelesaikan sessi pembelajaran e-Learning. Pertanyaan dibagi 

menjadi lima kelompok pertanyaan yang menurut literatur merupakan faktor-faktor penentu 

keberhasilan meliputi penyelenggaraan diklat e-Learning, materi diklat e-Learning, 

widyaiswara/instruktur online, infrastruktur e-Learning, dan layanan pendukung e-Learning. Sampel 

dalam penelitian diambil dari 20 sessi pembelajaran e-Learning mencakup 621 tanggapan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peserta diklat berpendapat bahwa faktor widyaiswara/intruktur 

online merupakan faktor penentu keberhasilan paling penting dan kemudian diikuti faktor materi 

diklat e-Learning. Sedangkan faktor layanan pendukung e-Learning dipersepsikan oleh peserta diklat 

sebagai faktor yang paling kecil pengaruhnya pada keberhasilan pelaksanaan e-Learning. 

Kata Kunci: auditor intern pemerintah, blended learning, desain pembelajaran.  

Abstract: The principal concern of this research was to identify and measure the Critical Success 
Factors (CSFs) in the implementation of e-Learning related to the training for government internal 
auditor candidates at the entry level. The study was based on the training participants' perceptions 
obtained from the answers to the questions on the questionnaire filled in when completing the e-
Learning session. The questions are divided into five groups of questions which according to the 
literature are determinants of success in e-Learning program including the implementation of e-
Learning, e-Learning training materials, online lecturer/instructor, e-Learning infrastructure, and e-
Learning supporting services. A sample of 20 session class with 621 responses was used to validate the 
proposed e-Learning CSFs. The results of the study showed that the training participants perceived that 
the online lecturer/instructor factor was the most important critical factor in e-Learning success and 
was then followed by e-Learning training material factor. The e-Learning service factor was perceived 
as the least critical factor to the success of e-Learning. 

Keywords: government internal auditor, blended learning, learning design.  
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Pendahuluan 

Auditor intern memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) pada instansi pemerintah. Melalui tugas dan fungsinya auditor intern pemerintah 

memberikan informasi dengan sudut pandang yang independen terhadap lingkungan pengendalian dan 

risiko yang dihadapi oleh organisasi kepada pimpinan dan para pemangku kepentingan (INTOSAI, 2010). 

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan auditor intern yang profesional dalam jumlah yang 

memadai. Pendidikan dan pelatihan (diklat) pembentukan auditor ahli adalah proses yang dilakukan oleh 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional 

Auditor (JFA) dalam membangun kompetensi  aparatur sipil negara yang akan masuk ke dalam JFA. 

Proses diklat secara tatap muka penuh menghadapi kendala berupa keterbatasan ruang kelas, 

widyaiswara, tempat menginap akibatnya pemenuhan jumlah auditor yang dibutuhkan aparat 

pengawasan intern pemerintah (APIP) di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) 

menjadi lambat. Salah satu perbaikan dalam proses diklat, sejak tahun 2014 diklat dan sertifikasi 

dilaksanakan melalui metode blended learning. Dimana seluruh mata diklat sebagian dilaksanakan 

melalui e-Learning terlebih dahulu kemudian baru dilaksanakan melalui tatap muka.  

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mempelajari apakah proses e-Learning yang  dilaksanakan 

dalam penyelenggaraan diklat pembentukan auditor ahli sudah berjalan efektif, serta faktor-faktor 

keberhasilan apa saja yang berpengaruh pada penyelenggaran pembelajaran e-Learning tersebut. 

Metodologi 

Pemilihan Sampel 

Sampel dalam penelitian diambil dari 20 sessi pembelajaran e-Learning mencakup 621 responden. 

Responden dalam survei ini adalah peserta e-Learning Diklat Pembentukan Auditor Ahli untuk mata 

diklat: Kode Etik dan Standar Audit Intern, Manajemen Pemerintah Pusat, Manajemen Pemerintah 

Daerah, Audit Internal, Komunikasi Audit Intern, dan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Pengendalian 

Intern. 

Pertanyaan Penelitian 

 Pertanyaan penelitian yang dikembangkan pada penelitian ini, meliputi: 

1. Apakah pembelajaran e-Learning pada Diklat Pembentukan Auditor Ahli sudah efektif? 

2. Faktor keberhasilan apa yang paling penting dalam penyelenggaraan e-Learning? 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dikembangkan lima kelompok pertanyaan meliputi 

31 pertanyaan menggunakan skala Likert 5-poin atas tanggapan yang diberikan meliputi: kurang (skor 

1), cukup (skor 2), baik (skor 3), sangat baik (skor 4) dan memuaskan (skor 5). Persepsi peserta diklat 

merupakan jawaban  atas pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang diisi pada saat menyelesaikan 

sessi pembelajaran e-Learning untuk mengetahui seberapa efektif pembelajaran e-Learning 

berdasarkan persepsi peserta diklat.   

 

Metode pengolahan data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptik. Data pada 

penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh menggunakan kuesioner yang terdapat pada moodle 
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sistem manajemen pembelajaran e-Learning. Data yang dikumpulkan meliputi instansi asal dari 

responden apakah dari instansi pusat atau daerah, usia pada saat mengikuti pembelajaran e-Learning, 

jenis kelamin, latar belakang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 1.   

Dalam penelitian ini terdapat lima faktor penentu keberhasilan (Critical Succesful Factor/CSF) yang 

dianalisis mengacu pada  Govindasamy (2002) dan Selim (2005) meliputi faktor peserta diklat dalam 

penyelenggaraan pembelajaran e-Learning (PDE), faktor materi pelatihan dan desain pembelajaran e-

Learning (DPE), faktor  widyaiswara/instruktur online (WIO), faktor infrastruktur e-Learning (IFE), dan 

faktor layanan pendukung e-Learning (SUP). Selanjutnya dari jawaban berupa persepsi responden atas 

pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner diolah dan disajikan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi 

dari skor jawaban responden. 

Tabel 1. Profil Demografi dan Deskripsi Statistik 

 
Uraian Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin Laki-Laki  372 59,90 

 Wanita 249 40,10 

Umur 21-30 th 217 34,94 

 31-40 th 280 45,09 

 41-50 th 118 19,00 

 >51 th 6 0,97 

Pendidikan S1 593 95,49 

 S2 28 4,51 

Instansi K/L 219 35,27 

 Pemda 402 64,73 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Persepsi responden atas faktor-faktor penentu keberhasilan e-Learning pada Diklat Pembentukan 

Ahli ditunjukkan pada Tabel 2. Secara umum semua faktor penentu keberhasilan masih berada pada 

level Baik dengan rata-rata skor penilaian dari responden sebesar 3,54 atau capaian efektivitas 

penyelenggaraan pembelajaran e-Learning baru mencapai 70,79% dari  skor maksimal 5 (memuaskan).  

Informasi dalam Tabel 2 memberikan bukti empiris CSF terkait dari e-Learning yang diselenggarakan, 

di mana faktor Widyaiswara/ Instruktur Online (rata-rata/mean=3,65) adalah faktor paling penting dalam 

mendorong keberhasilan program pelatihan melalui pembelajaran e-Learning. Beberapa kekuatan dalam 

faktor Widyaiswara/Instruktur Online termasuk disiplin jadwal kehadiran online, penguasaan konten, 

keterampilan komunikasi dan menjawab pertanyaan, kemampuan memimpin diskusi dengan baik, 

memberikan motivasi dan perhatian kepada peserta, juga kecepatan dan ketepatan dalam menanggapi 

pertanyaan peserta.  

Setelah faktor Widyaiswara/Instruktur Online, faktor Materi Diklat e-Learning adalah faktor kedua 

yang menurut responden dipersepsikan sebagai faktor keberhasilan yang paling penting.  Persepsi 

responden atas faktor Materi Diklat e-Learning dengan skor rata-rata 3,58. Beberapa kekuatan dalam 

faktor Materi Diklat e-Learning meliputi kualitas audio visual modul e-Learning yang sudah baik, modul 

pembelajaran e-Learning mudah dipahami, kalimat yang digunakan yang sudah baik, referensi dan 
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materi pendukung modul pembelajaran e-Learning sudah lengkap. Selanjutnya responden juga menilai 

kasus/latihan yang diberikan relevan dengan pekerjaan sehari-hari serta tujuan pembelajaran dan 

hasilnya disebutkan dengan jelas. Persepsi responden atas faktor Materi Diklat e-Learning menunjukkan 

bahwa desain pembelajaran pada pelaksanaan e-Learning Diklat Pembentukan Auditor Ahli sudah baik. 

Untuk faktor infrastruktur e-Learning, responden mempersepsikan bahwa infrastruktur yang 

dikembangkan sudah baik (mean=3,54). Beberapa hal yang mendukung kualitas infrastruktur meliputi 

kemudahan dalam mengakses sistem e-Learning, keamanan data peserta terjaga dengan baik, sistem 

mencatat hasil pembelajaran dengan akurat, serta respon yang cepat dari server. 

Selanjutnya pada faktor persepsi peserta diklat dalam penyelenggaraan e-Learning secara umum 

sudah baik (mean=3,48). Hal ini menunjukkan bahwa responden merasakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran e-Learning responden tidak mengalami kesulitan. Dimana bila dilihat dari profil umur, lebih 

dari 65%  responden merupakan peserta diklat yang memiliki umur 31 tahun keatas, sedangkan peserta 

diklat yang umurnya 30 tahun kebawah porsinya sebesar 34,94%. Faktor-faktor yang mendukung 

keberhasilan penyelenggaraan e-Learning mencakup peserta mendapatkan orientasi yang cukup untuk 

belajar secara e-Learning, pengaturan jadwal dan kejelasan arahan atas program diklat,  Kemudahan 

mengakses modul e-Learning di ELMS, tampilan visual antarmuka ELMS yang mudah dan ramah, 

navigasi di ELMS mudah dipahami dan diikuti, kelengkapan fitur dan fungsi belajar di ELMS (chatting, 

forum, wiki, blog, ujian, dll), tidak ada error pada saat mengakses fitur dan fungsi pada ELMS, 

pengalaman belajar via e-Learning ini sesuai dengan yang diharapkan, peserta termotivasi dan terdorong 

menyelesaikan e-Learning tepat waktu, serta peserta dibimbing dalam menyelesaikan modul e-Learning. 

Bukti lain menunjukkan bahwa faktor Layanan Pendudkung e-Learning (mean=3,44) adalah faktor 

keberhasilan yang terlemah dibandingkan dengan faktor penentu keberhasilan yang lain. Beberapa 

faktor yang terkait dengan Layanan Pendukung e-Learning mencakup call center e-Learning selalu dapat 

dihubungi pada jam kerja dan hari kerja, respon cepat, tiket untuk dukungan teknis dengan cepat 

dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 jam selama jam kerja, dan live chat merespons dalam waktu 

kurang dari 5 menit selama jam kerja.  

Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa pembelajaran e-Learning pada Diklat 

Pembentukan Auditor Ahli sudah berjalan secara efektif. Dimana penyelenggaraan e-Learning dirasakan 

mudah dan berhasil membimbing responden pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selain itu 

beberapa manfaat dari yang dirasakan peserta diklat adalah mencakup kenyamanan, korelasi dengan 

kurikulum, kombinasi bahan-bahan pembelajaran teoretis dan praktis. Informasi pada Gambar 1 

menunjukkan bahwa atas lima faktor yang diselidiki setidaknya 88,63% dari responden mempersepsikan 

bahwa proses pembelajaran melalui e-Learning adalah baik. 

Pelaksanaan e-Learning yang dirancang dan diselenggarakan dengan suasana nyaman, peserta 

dapat mengatur waktu secara efisien, menyediakan materi teoretis dan praktis yang bermanfaat. Dalam 

program diklat aparatur sipil negara sebagai proses mendidik orang dewasa memerlukan pemilihan alat 

yang tepat untuk melatih mereka dan mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran (Smith, 

2017). Studi ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan teknologi saat ini, menjadikan pilihan 

pembelajaran dalam diklat sebagai pilihan yang logis. Dimana teknologi yang ada dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan program pengembangan kompetensi. Pelatihan dan sertifikasi online sebagai alat untuk 
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memenuhi kepatuhan dan serta memenuhi kompetensi auditor internal pemerintah (Greene dan 

Marcham, 2019). 

Tabel 2. Deskripsi Statistik Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan e-Learning Diklat Pembentukan Auditor 

Ahli 

Item Mean Standar 

Deviasi 

Item Mean Standar 

Deviasi 

PDE1 3,44 0,98 WIO1 3,70 1,00 

PDE2 3,49 0,94 WIO2 3,69 0,95 

PDE3 3,48 0,99 WIO3 3,66 0,97 

PDE4 3,53 0,93 WIO4 3,66 0,92 

PDE5 3,50 0,95 WIO5 3,62 0,95 

PDE6 3,55 0,90 WIO6 3,59 0,95 

PDE7 3,17 1,02    

PDE8 3,49 0,91 IFE1 3,55 1,01 

PDE9 3,62 0,93 IFE2 3,59 0,92 

PDE10 3,57 0,93 IFE3 3,61 0,95 

   IFE4 3,44 0,98 

DPE1 3,57 1,00 IFE5 3,49 0,94 

DPE2 3,58 0,95    

DPE3 3,59 0,94 SUP 3,47 0,93 

DPE4 3,57 0,92 SUP 3,42 0,91 

DPE5 3,56 0,95 SUP 3,40 0,88 

DPE6 3,62 0,94 SUP 3,47 0,91 

 

 

Gambar 1. Persepsi Responden atas Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pembelajaran e-Learning 

dalam Persentase  
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Kesimpulan 

E-Learning adalah metode yang dapat digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah 

dalam pelatihan konvensional dengan memberikan banyak manfaat. Studi ini menyimpulkan bahwa lima 

faktor penentu keberhasilan terdiri dari faktor penyelenggaraan Diklat e-Learning yang meliputi faktor 

materi diklat e-Learning, faktor  widyaiswara/instruktur online, faktor infrastruktur e-Learning, dan faktor 

layanan e-Learning memiliki peran penting dalam keberhasilan proses e-Learning pada program Diklat 

Pembentukan Auditor Ahli. Oleh karena itu lima faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut harus 

dirancang secara memadai sehingga pelatihan dan pencapaian tujuan pembelajaran dapat dicapai 

dengan baik. 

Beberapa hal yang dapat disarankan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran e-Learning pada 

Diklat Pembentukan Auditor Ahli yaitu meningkatkan kinerja LMS agar tidak terjadi error pada saat 

dilaksanakan pembelajaran secara e-Learning serta peningkatan pada layanan pendukung seperti call 

center e-Learning, permintaan bantuan teknis dalam bentuk tiket dan live chat agar direspon dengan 

lebih cepat lagi. 
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