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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Auditor pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, 

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern 

pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya 

terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang 

diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.  

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas 

pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu 

(Trisnaningsih, 2007).Auditor internal dan auditor eksternal pemerintah 

secara struktur organisasi, status pegawai, lingkup pekerjaan, serta pedoman 

yang digunakan dalam pelaksanaan audit relatif berbeda. Tetapi secara esensi 

tugas mereka sama, yakni memastikan pemerintah menjalankan 

tanggungjawabnya sesuai dengan undang-undang. 

Sesuai dengan peraturan pemerintah No.60 tahun 2008 tentang sistem 

pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern 

dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, 

Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota. BPKP adalah Lembaga 

pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang 
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berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta 

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden 

selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan 

kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi 

kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh 

para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang 

dipimpinnya Tugas dan Fungsi serta Kegiatan yang dilakukan BPKP 

melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan 

pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Inspektorat jenderal (disingkat Itjen) adalah unsur pengawas pada 

kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas di lingkungan kementeriannya. Inspektorat jenderal 

dipimpin oleh seorang inspektur jenderal. Tugas dan fungsi itjen bervariasi 

antar kementerian. Namun pada umumnya, inspektorat jenderal 

menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan 

kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kinerja; pelaporan hasil 

pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan 

pengawasan dan pemeriksaan; pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut 

temuan pengawasan dan pemeriksaan; serta pengembangan dan 

penyempurnaan sistem pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap 
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semua pelaksanaan tugas unsur kementerian agar dapat berjalan sesuai 

dengan rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan. 

Pengawasan intern pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan 

oleh inspektorat masing-masing daerah guna membantu pimpinan daerah 

dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan penyusunan 

terhadap masing-masing kinerja unit organisasi yang di pimpinnya. Peran 

APIP dapat terwujud jika didukung dengan standar mutu yang sesuai dengan 

mandat penugasan, sehingga siapapun auditor yang bertugas dapat 

menghasilkan mutu hasil audit yang sama (Katili, 2017). 

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota 

secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 

Tahun 2007, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan 

urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota mempunyai fungsi 

perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan. Inspektorat sebagai salah satu pelaksanaan tugas pengendalian 

intern pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintah, pelaksanaan pembinaan atas 

penyelenggaraan pemerintahan kabupaten / kota dan pelasanaan urusan 

pemerintah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan 

kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan 
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kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor 

internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang 

merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. 

Inspektorat sebagai internal audit pemerintah merupakan sumber 

informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung 

tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan 

sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak 

pemerintah, DPRD dan BPK. Peran Inspektorat ini penting karena kebijakan 

otonomi daerah dan desentralisasi menempatkan kabupaten dan kota sebagai 

pelaksana terdepan dalam pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan rutin keseluruhan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada setiap provinsi, 

kabupaten / kota. Inspektorat juga memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan 

pengawasan umum pemda dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah, 

sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama dengan auditor internal. Hasil dari 

pemeriksaan itulah yang akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) (Ermayanti, 2017). 

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang 

mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat 

mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, 
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pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat 

di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa 

karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan 

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam 

informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun 

karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan 

prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual 

Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) 

antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila 

informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah 

seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, 

berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit 

sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor publik rendah, 

kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah 

melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga 

mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah yang 

melaksanakannya (Atmawinata, 2014). Menurut Marsellia (2012) para 

pengguna laporan keuangan akan lebih mempercayai informasi dalam laporan 

keuangan yang telah dibuat oleh agen setelah laporan tersebut diperiksa 

kebenarannya oleh auditor. Untuk itu, auditor harus memiliki kredibilitas 



6 

 

 

 

dalam melakukan pekerjaannya sehingga auditor dapat menghasilkan laporan 

audit yang berkualitas.  

Di dalam lembaga APIP (Inspektorat Daerah), seorang auditor yang 

akan melaksanakan tugas pengawasan harus memiliki kompetensi yang 

memadai. Faktor kompetensi sangat penting karena PERMENPAN No. 

Per/04/M.Pan/03/2008 menyatakan bahwa auditor harus memiliki 

pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk 

melaksanakan tugas. Menurut Mulyadi (2013:58) “Kompetensi menunjukkan 

terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan 

pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa 

dengan kemudahan dan kecerdikan.”  

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2009:112) mengemukakan 

bahwa kompetensi adalah sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk 

menentukan (memutuskan) sesuatu Kewenangan (kekuasaan) yang dimaksud 

dalam pengertian tersebut muncul karena akuntan tersebut memiliki 

kemampuan keahlian dan pengetahuan yang bersumber dari pendidikan 

formal dan pendidikan berkelanjutan, pengalaman yang memadai, serta di 

dukung dengan disiplin ilmu yang sesuai. Theo (2016) menyatakan 

kompetensi dan independensi sudah disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa dalam 

melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan Negara. 
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Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:67), istilah kerja 

berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau 

prestasi yang sesungguhnya yang ingin dicapai seseorang) yaitu hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. 

Menurut Trisnaningsih (2007), kinerja diukur dengan instrumen yang dapat 

dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam ukuran kinerja secara 

umum, selanjutnya diterjemahkan kedalam penilaian prilaku secara mendasar, 

meliputi: kualitas kerja, kuantitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, 

pendapat atau pernyataan yang disimpulkan, serta perencanaan kerja. Kinerja 

auditor internal pemerintah, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2005). 

Kinerja auditor internal pemerintah dalam penelitian ini adalah kinerja 

individual auditor internal yang disesuaikan dengan tingkatan (level) dalam 

organisasi. 

Arens et.all (2012:42) mendefinisikan kompetensi sebagai keharusan 

bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan 

akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang 

dilakukan, serta mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan. 

Menurut Theodorus M. Tuannakota (2011:64) kompetensi adalah merupakan 
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keahlian seorang auditor yang di dapat dari pengetahuan, pengalaman, 

pelatihan.  

Independsi dalam pengauditan sebagai cara pandang yang tidak bias 

dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian audit dan 

pelaporan hasil temuan audit. Dengan demikian indenpensi dapat 

menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu objektivitas seorang 

auditor (Hutami, 2011). Sikap mental independen juga sama pentingnya 

dengan kompetensi yang harus dimiliki auditor. Independensi menjadi sikap 

yang harus dijunjung tinggi, agar dapat menjaga kepercayaan yang diberikan 

oleh masyarakat. Sikap mental inilah yang mampu menjaga auditor agar tidak 

terpengaruh terhadap segala sesuatu yang dapat mempengaruhi Kualitas 

Audit yang dihasilkan. Terkait dengan Independensi, auditor internal 

pemerintah memiliki posisi yang rentan terhadap tekanan politik. Kadang 

intervensi politik bisa terjadi jika temuan terkait sampai dengan ranah politik. 

Auditor internal akan berada di bawah pengaruh pihak penentu kebijakan.  

Di samping itu, independensi auditor Inspektorat yang  memiliki tugas 

selain melaksanakan konsultasi, asistensi dan evaluasi terhadap AKIP 

(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), SAKD (Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah) dan GCG pada BUMN/D, mengaudit kinerja BUMN/D, 

LPNK, kementrian, Inspektorat juga mengaudit keuangan dana pemanfaatan 

pinjaman hibah luar negeri, dana Off Balance Sheet Kementrian/ LPNK, 

BUMN maupun yayasan yang terkait, sekaligus juga memberi opini atas hasil 



9 

 

 

 

audit tersebut. Hal ini dinilai dapat menimbulkan pertanyaan bagi publik 

mengenai independensi auditor Inspektorat (Istiariani, 2018). 

Etika auditor merupakan prinsip moral yang harus dijadikan pedoman 

ketika seorang auditor melakukan audit agar menghasilkan audit yang 

berkualitas. Itu sebabnya setiap auditor diharapkan memegang teguh etikan 

profesi yang sudah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), agar situasi 

persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Etika akuntan menjadi isu yang 

sangat menarik. Hal ini sering terjadinya beberapa pelanggaran etika yang 

dilakukan akuntan baik akuntan independen, akuntan itern, maupun akuntan 

pemerintah. Menurut Pikirang (2017) kualitas audit yang baik pada 

prinsipnya dapat dicapai jika menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip 

audit, bersikap bebas tak memihak, patuh kepada hukum, serta mentaati kode 

etik profesi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pedoman 

yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala 

hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental. 

Terkait dengan kinerja auditor pemerintah, dalam penelitian Istiariani (2018), 

Ulfah (2018), Yadnya (2017), Theo (2016), Wicaksono (2015), Salju (2014), 

menyatakan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja auditor, dan etika auditor memoderasi pengaruh 

independensi dan kompetensi secara positif dan signifikan.  

Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis 

tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, 

masyarakat dan diri mereka sendiri. Selain itu, auditor mempunyai tanggung 
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jawab menjadi kompeten serta menjaga integritas dan obyektivitas mereka 

(Ulfah, 2018).Sesuai dengan PSA No. 02 (SPAP seksi 110, 2001), auditor 

memiliki tanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk 

mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan aturan yang mendukung standar 

tersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut sebagai bagian 

dari Kode Etik Ikatan Akuntan.Syarat-syarat etika suatu organisasi akuntan 

sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur 

tindakan/perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 

Prinsip tersebut adalah (1) integritas, (2) obyektifitas, (3) independen, (4) 

kepercayaan, (5) standar-standar teknis, (6) kemampuan profesional, dan (7) 

perilaku etika. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Salju (2014) yang 

meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kinerja 

Auditor Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Salju 

(2014) adalah sama-sama meneliti Pengaruh Kompetensi dan Independensi 

Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Salju (2014) yaitu pada objek dan subjek, serta tahun penelitian 

yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Karanganyar pada tahun 

2019, sedangkan penelitian Salju (2014) dilakukan di kabupaten Luwu Timur 

tahun 2014. 
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Dari uraian di atas, terlihat bahwa lingkup kinerja auditor rawan 

terhadap penyimpangan dan mengandung resiko yang besar. Dengan lingkup 

kinerja yang luas dan resiko yang besar, menarik bagi penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Dan 

Independensi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah Dengan Etika 

Auditor Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Inspektorat Kabupaten 

Karanganyar)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?  

3. Apakah etika auditor dapat memoderasi pengaruh independensi terhadap 

kinerja auditor pemerintah?  

4. Apakah etika auditor dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja auditor pemerintah? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 

1. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor pemerintah. 

2. Pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pemerintah.  

3. Pengaruh etika auditor memoderasi kompetensi terhadap kinerja auditor 

pemerintah.  
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4. Pengaruh etika auditor memoderasi independensi terhadap kinerja auditor 

pemerintah. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya dalam pengembangan teori terkait dengan 

pengaruh Kompetensi, dan Independensi terhadap kinerja Auditor 

pemerintah dengan Etika Auditor sebagai variabel moderasi.  

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan literatur-literatur maupun penelitian-penelitian di bidang 

auditing.  

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pemikiran 

yang berguna bagi BPKP di Surakarta dalam meningkatkan kinerja 

auditor, dengan menyadari akan pentingnya kompetensi dan 

independensi dalam pelaksanakan tugas oleh auditor mereka.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan 

evaluasi individu bagi pihak auditor untuk memahami bagaimana peran 

kompetensi, independensi dan etika yang dimiliki auditor internal untuk 

meningkatkan kinerja auditor pemerintah. 


