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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindakan kecurangan di pemerintah Indonesia sudah mencapai tingkat yang 

memprihatinkan. Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengatasi masalah tersebut melalui berbagai cara, salah satunya dengan 

memberdayakan lembaga-lembaga penegak hukum secara  maksimal. Bahkan dalam 

beberapa tahun terakhir pemerintah telah membentuk dan memberdayakan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi di 

Indonesia. 

Pada beberapa tahun terakhir, banyak  masalah yang terjadi di dalam lembaga 

pemerintahan. Permasalahan hukum seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 

dengan segala praktiknya telah sering terjadi dan hampir  menjadi suatu hal yang 

lazim di negara ini. Penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, 

pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan 

uang negara untuk kepentingan pribadi kini telah menjadi hal yang biasa. Tuntutan 

masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 

menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern 

yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk 

menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana 

yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, 

efisien, dan efektif.  
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Terjadinya kecurangan tersebut tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan. 

Hal tersebut dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan 

keuangan. Kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah sulit 

terdeteksi, karena pelaku biasanya merupakan orang-orang yang dipercaya untuk 

menjalankan suatu proyek tertentu. Fungsi audit laporan keuangan ini hanya dapat 

mendeteksi saja, sedangkan untuk pengungkapannya diserahkan kepada auditor 

forensik yang lebih berwenang. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem 

pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut 

dilaksanakan oleh aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat 

Provinsi, dan Inspektorak 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 lima kelompok, yaitu auditing; assurance; evaluasi/review; 

pendampingan; pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. 

Penelitian Sukriah et al. (2009) menyatakan bahwa dalam melakukan fungsi 

audit, BPKP melakukan audit eksternal di antaranya pemeriksaan terhadap proyek-

proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, 

pemeriksaan khusus untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik tindak pidana 

korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di 

bidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri. 
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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 mutuhasil 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. 

Penelitian Marganingsi dan Martani (2009) menjelaskan bahwa dalam 

menjalankan fungsi audit eksternal tersebut, BPKP perlu didukung oleh kinerja 

auditornya. Auditor memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemeriksaan. 

Oleh karena itu auditor harus mampu menerapkan kemampuan, pengetahuan, dan 

pengalaman. Fungsi audit akan efektif dan optimum apabila kinerja auditor 

ditentukan oleh perilaku auditor tersebut. 

Menurut penelitian Trisnaningsih (2007) kinerja auditor merupakan tindakan 

atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam 

kurun waktu tertetu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran 

tertentu (standar), di mana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang 

dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam 

kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah 

direncanakan. 

Mulyadi (1998:45) menyatakan bahwa 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  
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dipertahankan  oleh  auditor.  Artinya  auditor  seharusnya berada  dalam  posisi  

yang  tidak  memihak  siapapun, karena ia melaksanakan  pekerjaanya  untuk  

kepentingan umum. Independensi dapat  juga diartikan sebagai adanya kejujuran 

dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang 

obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya. Selain  itu  keberhasilan  dan  kinerja  seseorang  dalam  suatu  bidang  

pekerjaan  sangat  ditentukan  oleh profesionalisme terhadap bidang yang 

ditekuninnya. 

Profesionalisme sendiri harus ditunjang dengan komitmen seseorang  terhadap  

organisasinya. Komitmen merupakan  suatu  konsistensi  dari wujud  keterikatan  

seseorang terhadap suatu hal. Adanya suatu komitmen dapat menjadi suatu dorongan 

bagi seseorang untuk bekerja  lebih baik. 

Gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi kinerja auditor. Gaya 

kepemimpinan 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. Menurut penelitian Alberto et al. (2005) kepemimpinan 

berpengaruh positif kuat  terhadap  kinerja. Temuan  ini memberikan  indikasi  

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.  

Lok dan Crawford (2004) dalam penelitian Trisnaningsih (2007)  menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh gaya  kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

komitmen organisasi ditinjau dari tingkat pekerjaan dan budaya antar negara. Hasil 
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analisanya menjelaskan bahwa budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif signifikan pada komitmen organisasi. Gaya kepemimpinan 

berpengaruh lebih kuat terhadap komitmen organisasi di Australia, sedangkan di 

Hongkong gaya kepemimpinan berpengaruh negatif pada kepuasan kerja dan 

berpengaruh positif pada komitmen organisasi. 

Budaya organisasi merupakan suatu sikap dibentuk secara bersama oleh suatu 

kelompok dan dianut oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Budaya membedakan 

masyarakat satu dengan yang lain secara berinteraksi dan bertindak menyesuaikan 

suatu pekerjaan. Budaya organisasi mengikat anggota menjadi suatu kesatuan 

pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. Budaya 

organisasi sebagai hasil kesepakatan bersama akan menjadikan anggota organisasi 

tersebut mempunyai rasa tanggungjawab dalam mengimplementasikan aspek-aspek 

penting budaya organisasi tersebut. Hal ini akan mendorong timbulnya itikad baik 

atau komitmen anggota terhadap organisasi yang menaunginya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wati et al. (2010). Ada 

beberapa perbedaan antara penelitian Wati et al., dengan penelitian ini. Perbedaan 

pertama terletak pada objek penelitian. Pada penelitian Wati et al., dilakukan di 

kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Bengkulu, 

sedangkan penelitian ini di kantor  BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan) Jawa Tengah. Perbedaan kedua yaitu periode penelitian. Penelitian 

Wati et al., dilakukan pada tahun 2010, sedangkan periode penelitian ini adalah 

tahun 2015. Perbedaan ketiga adalah metode penelitian. Pada penelitian Wati et al., 

menggunakan metode purposive sampling yang berdasarkan ciri-ciri tertentu, 

sedangkan penelitian ini menggunakan metode convenience sampling yang 
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berdasarkan kemudahan. Perbedaan keempat adalah penelitian ini menambahkan 

variabel independen yaitu budaya organisasi. Harapannya dengan penambahan 

variabel yang lebih luas hasil penelitian ini akan lebih akurat dan dapat 

digeneralisasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kinerja Auditor Pemerintah.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

peneliti ini akan menganalisa tentang pengaruh independensi, gaya kepemimpinan, 

komitmen organisasi, good governance, dan budaya organisasi terhadap kinerja 

auditor pemerintah perwakilan BPKP Jawa Tengah. Dengan demikian dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah independensi mempengaruhi kinerja auditor pemerintah? 

2. Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja auditor pemerintah? 

3. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi kinerja auditor pemerintah? 

4. Apakah pemahaman good governance mempengaruhi kinerja auditor 

pemerintah? 

5. Apakah budaya organisasi mempengaruhi kinerja auditor pemerintah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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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. 

5. Untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  budaya organisasi  terhadap  

kinerja  auditor pemerintah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh independensi auditor, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, 

pemahaman good governance, dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor 

pemerintah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika 

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik 

dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerjanya. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan 

kualitas auditnya maupun kinerjanya. 

3. Kegunaan Kebijakan 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi penentu kebijakan-kebijakan oleh pimpinan 

auditor pemerintah sebagai bahan evaluasi kinerja dan perbaikan kinerja ke 

depan. 

b. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi refrensi untuk 

pengambilan keputusan para pimpinan auditor pemerintah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang direview melalui studi pustaka dari berbagai 

sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu tentang independensi, 

gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, good governance, dan budaya 

organisasi yang selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menarik 

hipotesis, serta memaparkan penelitian terdahulu.  



9 
 

 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang menjelaskan variabel 

penelitian termasuk definisi secara operasional, jenis data yang digunakan, 

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

dipergunakan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pengujian data, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bagian terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan. 

 

 


