
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Negara Republik Indonesia saat ini sedang memasuki masa pemulihan 

akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Semua pihak termasuk pemerintah 

mencoba mengatasi masalah ini dengan melakukan reformasi di segala bidang. 

Salah satu cara untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi dan politik adalah 

dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah yaitu dengan 

mencoba untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau 

yang sering dikenal dengan istilah kepemerintahan yang baik (good governance) 

(Abdul dan Syam, 2012:108).  

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan 

yang baik (good governance) yaitu pengawasan, pemgendalian, dan pemeriksaan. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif, 

yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengendalian 

(control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin 

bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki 

kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah 

sesuai dengan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat 

melakukan audit dengan baik (Mardiasmo, 2005). 



 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang membahas 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian 

intern pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

Pengawasan yang dilakukan oleh APIP terdiri dari review, evaluasi, pemantauan 

dan kegiatan pengawasan lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP 

terkadang menemui kendala dalam pelaksanaanya dimana ada rasa kekeluargaan, 

kebersamaan dan pertimbangan manusiawi. 

Masyarakat dan pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan 

oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, transparan dan 

teratur dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan norma yang 

berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri 

dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode Etik ini dimaksudkan untuk 

menjaga prilaku auditor intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. 

Sedangkan Standar Audit APIP dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit 

yang dilaksanakan oleh auditor intern pemerintah. 

Salah satu tujuan Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 mencegah 

tingkah laku tidak etis, agar terpenuhi prinsi-prinsip kerja yang akuntabel. Prinsip-

prinsip tersebut yaitu integritas, obyektifitas dan kompetensi. Prinsip integritas 

diperlukan agar seorang auditor pemerintah dapat bersikap jujur, berani, bijaksana 

dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip obyektifitas 

menunjukan bahwa seorang auditor pemerintah harus menjunjung tinggi 



ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan 

memproses informasi juga tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang 

lain dalam mengambil keputusan. 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; 

Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. Inspektorat Provinsi sebagai salah satu 

pelaksana pengendalian intern pemerintah merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara 

teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas 

pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 

pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan 

provinsi (Pusdiklatwas BPKP, 2008). 

Fungsi Inspektorat diantaranya yaitu: penyelenggaraan perencanaan 

program pengawasan; penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pengawasan; penyelenggaraan pengawasan, pengusutan, pengujian, monitoring, 

evaluasi, review, dan penilaian tugas pengawasan; penyelenggaraan tugas lain 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan visi dari Inspektorat yaitu 

meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah Jawa Barat melalui pengawasan 

berwawasan pembinaan (Inspektorat Provinsi Jawa Barat, 2012). 

Beberapa fenomena yang terjadi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat 

tengah menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya yaitu adanya kasus suap 

kepada dua oknum Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan Jawa Barat yang 



dilakukan oleh Ketua Inspektorat Bekasi. Dalam detik news disebutkan bahwa 

hakim ketua memutuskan hukuman dua setengah tahun kepada ketua inspektorat 

bekasi. Hal ini membuat auditor Inspektorat diragukan independensinya 

(Jupriandi, 2010). 

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi  yang  tertuang  dalam  perumusan  

skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga 

dikatakan bahwa  kinerja  merupakan  prestasi  yang  dapat  dicapai  organisasi  

dalam  dalam periode tertentu (Bastian, 2006). 

Auditor dalam Inspektorat dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. 

Menurut Mangkunegara (2006:67) istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Salah satu faktor untuk mendukung kinerja yang baik adalah 

independensi. 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 ia 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). 

Selain independensi, faktor lain yang mendukung kinerja seorang auditor 

yaitu profesionalisme terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya. 

Profesionalisme itu sendiri harus ditunjang dengan komitmen seseorang terhadap 

organisasinya. Menurut Robbins (2008:140) komitmen organisasi merupakan 

suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan 

tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya itu.  

Menurut Greenberg dan Baron (2003:160) Komitmen organisasi adalah 

derajat dimana seseorang terlibat dalam organisasinya dan berkeinginan untuk 

tetap menjadi anggotanya, dimana di dalamnya mengandung sikap kesetiaan dan 

kesediaan seseorang untuk bekerja secara maksimal bagi organisasi tempat 

sesorang tersebut bekerja. Komitmen yang tinggi menjadikan seseorang lebih 

mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan 

organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah akan membuat 

seseorang untuk berbuat demi kepentingan pribadinya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul : 

“PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR DAN KOMITMEN 

ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH” (Studi 

pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat) 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap kinerja auditor 

pemerintah. 

2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor 

pemerintah. 

3. Apakah independensi auditor dan komitmen organisasi berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap kinerja auditor pemerintah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh 

gambaran secara simultan dan juga parsial tentang pengaruh independensi dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah. Dan juga penelitian ini 

dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah 

yang diidentifikasikan sehingga menjadi suatu informasi yang lengkap sebagai 

bahan penelitian untuk menyusun skripsi. Berdasarkan rumusan masalah 

penelitian, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:  

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh independensi terhadap 

kinerja auditor pemerintah. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja auditor pemerintah. 



3. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah independensi dan komitmen 

organisasi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kinerja 

auditor pemerintah atau tidak. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga 

informasi yang akurat dan relevan yang dapat digunakan oleh : 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir, menambah 

kemampuan intelektual, dan memperdalam pengetahuan penulis berkenaan 

kinerja auditor di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

2. Instansi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengkaji kembali mengenai 

independensi dan komitmen organisasi seorang auditor agar dapat 

memperbaiki kinerja pemerintah di masa yang akan datang. 

3. Pihak lain 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh pihak lain yaitu para 

pembaca sebagai referensi dan tambahan informasi yang dapat menambah 

ilmu pengetahuan, serta sebagai titik tolak bagi peneliti lain untuk mengkaji 

lebih lanjut tentang pemahaman mengenai independensi dan komitmen 

organisasi seorang auditor pemerintah. 



1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 

Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Surapati No.4, Bandung. 

Sedangkan waktu penelitian ini akan mulai dilakukan dari mulai bulan Februari 

2014 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


