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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Auditor mampu dikatakan professional dapat dilihat dari kinerja 

yang dilakukannya dalam menjalankan perintah atasan yang sesuai dengan 

tujuan organisasi dan sesuai dengan kode etik auditor.Tuntutan masyarakat 

yang menginginkan transparansi keuangan pemerintah menjadi tanggung 

jawab auditor pemerintah, masyarakat sebagai penilai kinerja pemerintah 

menginginkan adanya sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan 

pemerintah yang baik agar pelaksanaan kegiatan menjadi terarah dan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang 

sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern 

tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), 

yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 

Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota.BPKP 

sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang 

mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan 

dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke 

dalam empat kelompok, yaitu audit; konsultasi, asistensi dan evaluasi; 

pemberantasan KKN; pendidikan dan pelatihan pengawasan (wati, et 

al2010).Dalam melakukan fungsi audit, BPKP melakukan audit eksternal 
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diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk 

pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi; 

pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya 

indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain. 

Sepanjang itu mebutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan 

terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri. 

Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor dalam 

melaksanakan tugasnya, sedangkan standar audit dimaksudkan untuk 

menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan auditor.Dengan adanya aturan 

tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana 

auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang 

telah ditetapkan (Sukriah dkk, 2009). 

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga 

standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang 

menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan 

penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor. Artinya auditor seharusnya berada dalam posisi yang tidak 

memihak siapapun karena auditor melaksanakan pekerjaanya untuk 

kepentingan umum.Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran 

dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya 

pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002). 
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Gaya kepemimpinan (leadership style) merupakan cara pimpinan 

untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa 

sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk 

mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin 

tidak disenangi (Luthans, 2002:575). Alberto et al. (2005) bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja, juga 

berpengaruh signifikan terhadap learning organisasi. Temuan ini 

memberikan sinyal bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat 

berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, di samping itu untuk 

mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga adanya pemberian 

pembelajaran terhadap bawahannya. Demikian pula gaya kepemimpinan 

pada auditor pemerintah sangat diperlukan, karena dapat memberikan 

nuansa pada kinerja auditor yang cenderung bisa formal maupun informal. 

Gaya kepemimpinan yang cenderung informal lebih menekankan pola 

keteladanan pimpinan, namun memberikan kebebasan yang lebih luas bagi 

auditor untuk mengkreasi pekerjaannya serta tanggung jawab yang lebih 

besar, akibat dari instrumen organisasi secara formal belum memadai. 

Sedangkan komitmen organisasi pada dasarnya merupakan suatu 

hubungan antara anggota dengan organisasi, misalnya hubungan antara 

auditor dengan kantor dimana ia bekerja. Hubungan yang baik akantimbul 

apabila auditor memiliki kesetiaan dan mampu mengidentifikasi dirinya 

terhadap organisasi. Komitmen organisasi dipengaruhi juga oleh 

profesionalisme auditor dan juga berdampak pada kinerja auditor. 
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Menurut Kalbers dan Forgarty (1995) dalam Trianingsih (2007) 

menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki 3 (tiga) faktor 

karakteristik yaitu: 

1. Keinginan yang kuat seseorang untuk mempertahankan 

keanggotaannya dalam suau organisasi. 

2. Kesediaan untuk meningkatkan upaya yang lebih baik sebagai 

bagian dalam organisasi. 

3. Keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan ujuan organisasi. 

Sampai saat ini belum seluruh APIP (Aparat Pengawas 

Pemerintah) mempunyai standar yang seragam, untuk itu pada penelitian 

ini menggunakan Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang 

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam peraturan 

tersebut standar auditpengawasan intern pemerintah, meliputi standar-

standar yang terkait dengan karakteristik organisasi dan individu-individu 

yang melakukan kegiatan audit (Murtiadi Awaluddin 2013). 

Penelitian ini akan menguji pengaruh independensi, gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemahaman good governance 

terhadap Kinerja Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Jawa Tengah. 

Pentingnya penelitian ini adalah untuk menguji kinerja auditor pemerintah 

yang meliputi independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, 

dan pemahaman good governance. Agar tidak terjadi keraguan hasil audit 
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yang dihasilkan oleh Auditor Pemerintah Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada waktu dan tempat.Penelitian sebelumnya mengambil sampel auditor 

pemerintah yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) Perwakilan Bengkulu. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti pada saat ini 

adalah dengan mengambil sampel auditor pemerintah yang bekerja di 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa 

Tengah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, sehingga pada penelitian 

kali ini peneliti mengambil judul:                   

“PENGARUHINDEPENDENSI, GAYA KEPEMIMPINAN, 

KOMITMEN ORGANISASI, DAN PEMAHAMAN GOOD 

GOVERNANCE TERHADAP KINERJA AUDITOR 

PEMERINTAH” (Studi Kasus Pada Auditor Pemerintah di BPKP 

Perwakilan Jawa Tengah). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor 

Pemerintah? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kierja auditor 

Pemerintah? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kierja auditor 

Pemerintah? 

4. Apakah pemahaman good governance berpengaruh terhadap kierja 

auditor Pemerintah?   

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dapat penulis kemukakan sesuai  dengan 

masalah yang ada adalah sebagai berikut :  

1. Menganalisis apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja 

auditor Pemerintah. 

2. Menganalisis apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 

kinerja auditor Pemerintah. 

3. Menganalisis apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

auditor Pemerintah. 

4. Menganalisis apakah good governance berpengaruh terhadap 

kinerja auditor Pemerintah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil peneilitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan yaitu : 

1. Bagi Peneliti 

Yaitu guna memperluas pengetahuan dan pengalaman dibidang 

Akuntansi Sektor Publik untuk mengimplementasikan ilmu yang 

didapat dibangku kuliah melalui praktek dalam penelitian ini serta 

sebagai syarat penyelesaian tugas akhir kuliah untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi. 

2. Bagi Mahasiswa Progdi Akuntansi 

Guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu 

Akuntansi Sektor Publik sehingga dapat mengetahui seberapa 

besar pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen 

Organisasi dan Pemahaman good governance terhadap Kinerja 

Auditor Pemerintah. 

3. Bagi Pegawai Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

informasi dan tambahan pertimbangan kepada pihak pegawai 

pemerintah, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan 

pemahaman good governance pada auditor pemerintah. 
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E. Sistematika Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan 

pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut 

ini penulis akan menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi dalam 

perumusannya dituangkan dalam lima bab dengan tahap-tahap sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar 

analisis penelitian, meliputi: Kinerja Auditor, variable 

Dependen, Independen pengertian independensi, 

komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan 

pemahaman good govrnance, tinjauan penelitian 

terdahulu, dan hipotesis penelitian. 

BAB III           : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang  Ruang Lingkup 

Penelitian, Jenis dan Obyek Penelitian, Populasi dan 

Sampel, Kriteria Sampel, Metode Pengambilan Sampel, 

Metode Pegumpulan data, Variabel Penelitian, dan 

Metode Analisis Data. 
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BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN  

Bab ini mencakup metode analisis data yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh independensi, gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemahaman 

good governance terhadap kinerja auditor yang dilakukan 

di Pemerintah BPKP Perwakilan Jawa Tengah 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan 

saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai 

pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




