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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Auditor mampu dikatakan profesional 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 al 
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adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan 

derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban 

kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan 

kualitas penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan 

pemberhentian (Anggraeni, 2008). 

Dalam melakukan fungsi audit, BPKP melakukan audit eksternal 

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. Tentunya dalam 

melakukan tugasnya tersebut, auditor BPKP harus melakukan pemeriksaan 

berdasarkan kode etik dan standar audit. 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, et 

al 2009 dalam wati, et al 2010). 
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Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki 

independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat 

atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang 

berkepentingan (BPKP, 1998 dalam Efendy, 2010).  Menurut penelitian 

yang dilakukan Wati, et al (2010) membuktikan bahwa independensi 

auditor mempengaruhi kinerja auditor. 

Gaya kepemimpinan (leadership style) juga dapat mempengaruhi 

kinerja auditor. 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 (Wati, et al 2010). Gaya kepemimpinan dipandang sebagai 

salah satu indikator terpenting dalam penentu kepuasan kerja. Gaya 

kepemimpinan dipandang sebagai salah satu kunci sukses dalam mencapai 

tujuan dan sasaran organisasi (Lomanto, 2012). Menurut penelitian 

Trisnaningsih, (2007) gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja auditor. 

Yousef (2000), dalam Arifah, 2012 menyatakan bahwa komitmen 

organisasi memediasi hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan 

kinerja, di mana anggota organisasi lebih puas dengan pekerjaannya dan 

kinerja mereka menjadi tinggi.  Komitmen lebih kepada kesadaran dan 

kepedulian terhadap tujuan organisasi yang dipandang sebagai tujuan 

bersama. Dari sudut pandang ini, komitmen akan berbeda dengan 

motivasi, karena motivasi lebih merupakan dorongan karena adanya 
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manfaat atau imbalan tertentu yang diharapkan akan diperoleh (Sujana, 

2012). Penelitian yang dilakukan trisnaningsih (2007), Wati, et al (2010), 

dan Marganingsih dan martani (2009) juga mendukung bahwa komitmen 

organisasi mempengaruhi kinerja auditor. 

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam 

penegakan good government (Efendy, 2010). Reformaasi Governance atau 

tata kelola sektor publik, khususnya yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan transparansi 

serta akuntabilitas pengelolaan keuangan hingga menciptakan kondisi idal 

sesuai dengan amanat UUD 1945. Pengetahuan akan hukum bisnis agar 

mampu mengidentifikasi perilaku bisnis yang lebih kompleks. Keahlian 

dalam menganalisis kondisi mendatang (future) yang lebih baik sehingga 

opini yang dihasilkan akan sangat aktual dan terpercaya. Aturan yang 

mengacu prinsip good governance tidak hanya akan mencegah skandal 

tetapi juga bisa mendongkrak kinerja korporat (Samianto, 2004 dalam 

Trisnaningsih, 2007). Lebih lanjut dalam Trisnaningsih menyatakan 

memahami kode etik saja tidak cukup untuk membuat perilaku karyawan 

dan perusahaan menjadi lebih baik dan etis. Pemahaman good governance 

diimplementasikan pada perusahaan secara tepat, terutama untuk 

memperoleh karakter perusahaan yang kuat dalam menghasilkan 

manajemen kinerja yang unggul (Setyo, 2005 dalam Trisnaningsih, 2007). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati, et al (2010) juga 

mendukung bahwa good governance mempengaruhi kinerja auditor. 
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Audit Pemerintah, khususnya Audit Kinerja merupakan kunci 

utama untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pertanggungjawaban 

kepada rakyat. Audit kinerja adalah suatu proses sistematis dalam 

mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu 

organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan 

aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil 

yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan 

kebijakan terkait (Ritonga, 2013). Menurut Prajitno (2012) kinerja auditor 

perlu diberikan perhatian secara serius karena menjadi perhatian utama, 

baik bagi klien ataupun publik dalam menilai hasil audit yang dilakukan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Wati, et al (2010) dalam pengaruh independensi, gaya 

kepemimpinan, komitmen organisasi, pemahaman good governance 

terhadap kinerja auditor. Hasil studinya membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan 

pemahaman good governance  Penelitian ini ada perbedaan dengan 

penelitian Wati, et al (2010): 

1. Periode yang digunakan oleh Wati et al adalah tahun 2010 sedangkan 

penelitian ini menggunakan tahun 2014. 

2. Studi kasus penelitian yang dilakukan oleh Wati et al adalah kantor 

BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Bengkulu 

sedangkan penelitian ini di kantor BPKP (Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan) Yogyakarta. 
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3. Metode sebelumnya menggunakan purposive sampling sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan convenience sampling yang 

merupakan berdasarkan kemudahan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kinerja auditor. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH INDEPENDENSI, 

GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN 

PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA 

AUDITOR” (Studi Empiris Pada Pemerintah di BPKP Perwakilan 

Yogyakarta). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor 

pemerintah? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor 

pemerintah? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap auditor 

pemerintah? 

4. Apakah pemahaman good governance berpengaruh terhadap kinerja 

auditor pemerintah? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap 

kinerja auditor pemerintah. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja auditor pemerintah. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja auditor pemerintah. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman good 

governance terhadap kinerja auditor pemerintah. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Yaitu guna memberikan pengetahuan mengenai ilmu akuntansi 

khususnya dibidang audit sehingga dapat menganalisi pengaruh 

independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan 

pemahaman good governance terhadap kinerja auditor pemerintah. 

2. Bagi Peneliti 

Yaitu guna untuk memberikan pengetahuan tambahan, wawasan dan 

menambahkan referensi agar diperoleh hasil yang bermanfaat bagi 

peneliti dimasa yang akan datang dan juga ingin menganalisi 

independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan 

pemahaman good governance terhadap kinerja auditor pemerintah. 
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3. Bagi Akedemisi atau Ilmu Akuntansi Audit 

Yaitu untuk menambah literatur dan sebagai acuan penelitian pada 

bidang akuntansi audit, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai independensi, gaya kepemimpinan, 

komitmen organisasi dan pemahaman good governance terhadap 

kinerja auditor pemerintah. 

4. Bagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

Yaitu sebagai masukan badan pengawasan keuangan dan 

pembangunan, baik kepada audit yunior terhadap penting 

independensi, komitmen organisasi agar terciptanya kinerja yang baik 

bagi pemerintah serta pentingnya gaya kepemimpinan bagi audit senior 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi. 

E. Sitematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penilitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 
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 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dangan 

penelitian, beberapa penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, 

sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber 

data, definisi operasional variabel dan pengukuran serta 

metode analisi data. 

 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum penelitian hasil analisis data 

dan pembahasannya. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian 

serta saran bagi peneliti selanjutnya. 


