
BAB II 

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Independensi Auditor 

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh orang lain dan tidak bergantung terhadap orang lain. 

Independensi auditor pemerintah adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan 

siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak 

manajemen. Auditor pemerintah memiliki kewajiban untuk bersikap jujur tidak 

saja kepada pihak manajemen tetapi juga kepada pihak ketiga yaitu pemakai 

laporan keuangan (Mulyadi, 2002:26). 

Peraturan Pemeritah No.60 Tahun 2008 pasal 56 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan 

obyektif. Yang dimaksud dengan independen adalah aparat pengawasan intern 

pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak 

manapun. 

Independensi merupakan standar umum kedua dari Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara (SPKN) yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa 

harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern 

dan organisasi yang dapat mempengauhi independensinya. Dengan ini, seorang 



auditor pemerintah bertanggung jawab untuk mempertahankan independensinya 

sehingga simpulan, pertimbangan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang 

dilaksanakan tidak memihak dan juga dipandang tidak memihak oleh pihak 

manapun. Sebagaimana dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (2001) 

seksi 220 PSA No.4 Alinea 02 yang menyebutkan untuk diakui pihak lain sebagai 

orang yang independen, seorang auditor harus bebas dari setiap kewajiban 

terhadap kliennya. 

Standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa dalam segala hal yang 

berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh seorang auditor. Dengan kata lain, auditor seharusnya berada 

dalam posisi yang tidak memihak kepada siapapun karena seorang auditor 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. 

Kode Etik Akuntan Publik pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap 

anggota harus mempertahankan integritas, obyektifitas dan independensi dalam 

melaksanakan tugasnya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk 

tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya yang 

bertentangan dengan prinsip integritas dan objektifitas. Independensi akuntan 

publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan 

publik dan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai 

mutu jasa audit. 



Sedangkan menurut Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah (PERMENPAN) Nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 yang mengatur independensi dan 

obyektifitas disebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, 

APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam melaksanakan 

tugasnya. Standar Audit APIP ini dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh 

anggota APIP dalam melaksanakan audit. Ini berarti independensi dan 

obyektifitas seorang auditor pemerintah diperlukan agar kinerja APIP lebih baik 

lagi. Independensi berarti auditor pemerintah tidak mudah dipengaruhi, karena dia 

melaksanakan tugas audit untuk kepentingan umum. Auditor pemerintah tidak 

dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor pemerintah berkewajiban 

untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada lembaga 

perwakilan dan pihak lain yang meletakan kepercayaan atas pekerjaan auditor 

pemerintah. Independensi APIP pada kontek pemerintah daerah yaitu posisi APIP 

ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi dan memperoleh 

dukungan yang memadai dari pimpinan organisasi sehingga dapat bekerja sama 

dengan auditi dan melaksanakan tugas secara leluasa. Meskipun demikian, APIP 

harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling 

memahami diantara peranan masing-masing lembaga. 

Selain itu, independensi juga dapat diartikan sebagai sikap yang 

diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi 

dalam melaksanakan tugasnya. Sikap yang dimaksud adalah sikap yang tidak 



bertentangan dengan prinsip intergritas dan objektivitas (Moller dan Witt, 

2000:31). 

Independensi menurut Sawyer (2005:7) merupakan suatu sikap yang harus 

bebas dari hambatan, memberikan opini yang obyektif, tidak bias, tidak dibatasi 

dan melaporkan masalah dengan sebenarnya bukan berdasarkan keinginan 

eksekutif atau lembaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan 

suatu sikap yang harus bebas dari pengaruh-pengaruh, tidak memihak kepada 

kepentingan tertentu dalam memberikan pemeriksaan yang sebenarnya. Tanpa 

independensi, hasil pemeriksaan yang diharapkan tidak akan dapat diwujudkan 

secara optimal. 

Arrens (2012) menyatakan bahwa nilai auditing sangat bergantung pada 

persepsi publik pada persepsi publik akan independensi yang dimiliki oleh 

seorang auditor. Independensi diartikan sebagai mengambil sudut pandang yang 

tidak bias di dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian audit 

dan pelaporan hasil temuan audit. Independensi merupakan tujuan yang harus 

selalu diupayakan. Independensi ini terbagi menjadi dua yaitu independensi dalam 

fakta (independence in fact) dan independensi dalam penampilan (independence 

in appearance). Independensi dalam fakta yaitu apabila dalam faktanya seorang 

auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang 

pelaksanaan auditnya. Independensi dalam penampilan berarti hasil penilaian 

terhadap independensi seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. 

 



Disisi lain, independensi diartikan sebagai pandangan yang tidak 

berprasangka dan tidak memihak dalam melakukan tes-tes audit, evaluasi dan 

hasil-hasilnya juga penerbitan laporan. Independensi merupakan alasan utama 

kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi. Oleh karena itu, sikap 

independensi seorang auditor pemerintah sangat diperlukan dalam menjalankan 

tugas auditnya (Wirakusumah dan Agoes, 2003:8). 

Sedangkan menurut Messier (2005) independensi merupakan suatu istilah 

yang sering digunakan oleh profesi auditor. Indepedensi menghindarkan 

hubungan yang mungkin dapat mengganggu objektifitas seorang auditor. Auditor 

harus dapat mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan 

keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. 

Dalam buku Sawyer (2005:35) yang diterjemahkan oleh Desi Ardhariani 

komponen-komponen dalam independensi yaitu : 

a. Independensi dalam program audit 

Independensi dalam program audit meliputi bebas dari intervensi 

manajerial atas program audit, bebas dari intervensi segala prosedur 

audit dan bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit. 

b. Independensi dalam verifikasi 

Independensi dalam verifikasi meliputi bebas dalam mengakses 

semua catatan, memeriksa aktiva dan karyawan yang relevan dengan 

audit yang dilakukan, mendapatkan kerjasama yang aktif dari 

karyawan manajemen selama verifikasi audit, bebas dari segala usaha 

manajerial yang berusaha membatasi aktivitas yang diperiksa atau 



membatasi perolehan barang bukti dan bebas dari kepentingan pribadi 

yang menghambat verifikasi audit. 

c. Independensi dalam pelaporan 

Independensi dalam pelaporan meliputi bebas dari perasaan wajib 

memodifikasi dampak dari fakta-fakta yang dilaporkan, bebas dari 

tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal signifikan dalam laporan audit, 

bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor 

mengenai fakta atau opini dalam laporan audit dan menghindari 

penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun 

tidak disengaja dalam melaporkan fakta, opini dan rekomendasi dalam 

interpretasi auditor. 

Dalam peneltian ini indikator komitmen organisasi yang digunakan sesuai 

dengan pendapat Sawyer (2005) karena independensi dalam program audit, 

independensi dalam verifikasi dan independensi dalam pelaporan dapat digunakan 

dalam menguji independensi  auditor pemerintah. Seorang auditor pemerintah 

harus mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan 

auditnya baik dalam program audit, verivikasi audit dan pelporan audit. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari intervensi pihak pengguna laporan dalam 

pelaksanaan audit dan memenuhi standar dan kode etik yang dimiliki oleh auditor 

pemerintah agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian mengenai independensi auditor di atas, penulis 

menarik kesimpulan bahwa independensi auditor pemerintah adalah sikap seorang 

auditor pemerintah yang bebas dari pengaruh pihak lain dan sikap tidak memihak 



dalam melaksanakan tugasnya. Independensi merupakan hal penting yang harus 

dimiliki oleh seorang auditor pemerintah. Seorang auditor pemerintah pada saat 

melaksanakan tugasnya haruslah memperhatikan tanggung jawabnya yaitu dapat 

melaksanaan pekerjaannya secara bebas, tidak memihak dan objektif. 

 

2.1.2 Komitmen Organisasi 

Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia 

No.25/KEP/M.PAN/2002 menyatakan pengertian komitmen adalah keteguhan 

hati, tekad yang mantap, dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu 

yang diyakini. Sehingga dapat diartikan komitmen organisasi seorang auditor 

pemerintah merupakan sikap keteguhan hati juga keinginan seorang auditor untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi atau instansi pemerintahannya. 

Komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana seorang individu 

mengidentifikasi dengan organisasi dan tujuannya (Kreitner & Kinicki, 2008). Hal 

tersebut merupakan sikap kerja yang penting karena seorang auditor yang 

berkomitmen diharapkan untuk menampilkan kemauan bekerja lebih keras untuk 

mencapai tujuan organisasi dan keinginan yang lebih besar untuk tetap 

dipekerjakan di dalam suatu organisasi. 

Menurut Robbins (2008:69) dalam perilaku organisasi, komitmen 

organisasi merupakan komponen dari perilaku. Komitmen organisasi adalah suatu 

keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-

tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya itu. Keterlibatan seseorang 

yang tinggi dalam suatu  pekerjaan berarti memihak pada pekerjaan tertentu 



seseorang individu, sementara komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak 

organisasi yang merekrut individu tersebut. Dengan kata lain, komitmen 

organisasi auditor merupakan salah satu sikap cerminan sikap perasaan suka atau 

tidak suka seseorang auditor terhadap organisasi tempat dia bekerja. 

Sedangkan Luthans (2006) menyebutkan bahwa komitmen organisasi 

adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan 

untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu 

juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dari pengertian tersebut dapat 

diartikan komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukan loyalitas 

seseorang pada suatu organisasi dan juga proses yang berkelanjutan dimana 

seseorang mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi. 

Menurut Allen & Meyer (1997) komitmen organisasi adalah derajat sejauh 

mana keterlibatan seseorang dalam organisasinya dan kekuatan identifikasinya 

terhadap suatu organisasi tertentu. Komitmen organisasi juga ditandai dengan tiga 

hal yaitu suatu kepercayaan yang kuat terhadap organisasi juga penerimaan 

terhadap tujuan-tujuan dan nilai-nilai sebuah organisasi, keinginan kuat untuk 

memelihara hubungan yang kuat dengan organisasi dan kesiapan serta kesediaan 

untuk menyerahkan usaha keras demi kepentingan organisasi. Berdasarkan 

pengertian tersebut auditor pemerintah yang memiliki komitmen terhadap 

organisasinya akan lebih dapat bertahan sebagai bagian dari organisasi 

dibandingkan dengan auditor pemerintah yang tidak memiliki komitmen terhadap 

organisasinya. 



Mathins dan Jackson (2006:122) mengemukakan bahwa komitmen 

organisasi adalah tingkat sampai dimana seseorang karyawan yakin dan menerima 

tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi 

tersebut. Dengan adanya komitmen seorang auditor pemerintah, maka ia akan 

memiliki sikap loyalitas juga berkeinginan untuk mencapai tujuan organisasinya 

dengan baik. 

Komitmen organisasi juga dapat diartikan sebagai 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 (Greenberg dan Baron, 2003:160). 

Konopaske, Ivancevichn dan Matteson (2007;234) menyatakan bahwa 

komitmen terhadap organisasi melibatkan tiga sikap yaitu identifikasi dengan 

tujuan organisasi, perasaan keterlibatan dalam tugas–tugas organisasi , dan 

perasaan setia terhadap organisasi. Hal ini berarti auditor pemerintah yang komit 

terhadap organisasi memandang nilai dan kepentingan mengintegrasikan tujuan 

pribadi dan organisasi, sehingga tujuan organisasi merupakan tujuan pribadinya. 

Pekerjaan yang menjadi tugasnya dipahami sebagai kepentingan pribadi, dan 

memiliki keinginan untuk selalu loyal demi kemajuan organisasi. 



Selanjutnya McShane dan Von Glinow (2008:119) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai pengaruh yang paling kuat, dimana orang mengidentifikasi 

terhadap permintaan dan sangat termotivasi untuk melaksanakannya, bahkan 

ketika sumber motivasi tidak lagi hadir. Komitmen organisasi juga mengacu 

kepada ikatan emosional seseorang auditor pemerintah untuk diidentifikasi dan 

keterlibatan dalam organisasi tertentu. 

Allen&Meyer (1997) mengelompokan komitmen organisasi dengan tiga 

indikator yang terpisah, yaitu : 

a. Komitmen afektif (affective commitment) 

Komitmen afektif merupakan perasaan emosional untuk organisasi 

dan keyakinan di dalam nilai-nilainya. Seseorang yang memiliki 

komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam suatu organisasi 

karena mereka memang ingin melakukan hal tersebut. 

b. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) 

Komitmen berkelanjutan merupakan nilai yang dirasakan dari 

bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan 

organisasi tersebut. Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan 

bertahan pada suatu organisasi karena mereka membutuhkannya. 

c. Komitmen normatif (normative commitment) 

Komitmen normatif merupakan kewajiban seseorang untuk 

bertahan di dalam suatu organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. 

Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu 

pekerjaan karena mereka merasa wajib untuk melakukannya. Dengan kata 



lain, komitmen normatif ini berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap 

bekerja dalam sebuah organisasi. 

Komitmen afektif (affective commitment), komitmen normatif (normative 

commitment) dan komitmen berkelanjutan (continuance commitment) dapat 

digunakan dalam menguji komitmen organisasi auditor pemerintah. Seorang 

auditor yang berkerja dalam suatu organisasi harus memiliki komitmen dalam 

menjalankan tugas auditnya. Komitmen seorang auditor dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti  perasaan emosional untuk organisasi juga keyakinan di dalam nilai-

nilainya, nilai ekonomi yang dirasakan oleh seorang auditor tersebut dalam 

bertahan di organisasinya dan juga  adanya alasan-alasan moral atau etis 

(Robbins, 2008). 

Luthans (2006:249) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

komitmen organisasi diantaranya yaitu: 

a. Variabel orang 

Variabel orang ini meliputi usia, kedudukan dalam organisasi dan diposisi 

seperti efektivitas positif atau negatif, atau atribusi control internal dan 

eksternal. 

b. Variabel organisasi 

Variabel organisasi ini meliputi desain pekerjaan, nilai, dukungan dan 

gaya kepemimpinan penyelia. 

 

 

 



c. Variabel non-organisasi 

Variabel non-organisasi yaitu adanya alternatif lain setelah memutuskan 

untuk bergabung dengan organisasi akan mempengaruhi komitmen 

selanjutnya. 

Sedangkan  menurut Mcshane dan Von Glinow (2008) terdapat lima cara 

untuk membangun komitmen seseorang terhadap organisasi diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Fairness and satisfaction (keadilan dan kepuasan). 

2. Job security (keamanan kerja). 

3. Organizational comprehensions (organisasi secara keseluruhan). 

4. Employee involvement (keterlibatan karyawan). 

5. Trusteeng employees (kepercayaan karyawan). 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai komitmen organisasi di atas, 

penulis menarik kesimpulan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu sikap 

seseorang individu yang memihak pada organisasinya dan tujuan-tujuannya. Serta 

loyalitas seseorang individu terhadap organisasi dan adanya keinginan untuk tetap 

berada dalam organisasi tersebut. 

 

2.1.3 Kinerja Auditor Pemerintah 

Menurut Robbins (2001) “kinerja” diartikan sebagai hasil evaluasi 

terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang 

telah ditetapkan bersama. Di sisi lain, Inspektorat (2011) mengemukakan 

pengertian “auditor pemerintah” adalah auditor yang bertugas melakukan audit 



atas keuangan pada instansi-instansi yang berada di pemerintah. Dari uraian 

tersebut dapat diartikan kinerja auditor pemerintah adalah hasil evaluasi auditor 

yang bertugas melakukan audit keuangan pada instansi-instasi pemerintah. 

Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan 

daerah pasal 1 ayat 35 menyebutkan bahwa kinerja merupakan keluaran, hasil, 

kegiatan atau program yang akan dan telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan juga kualitas yang terukur. Secara 

umum dapat diaktakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh 

sebuah organisasi dalam periode tertentu. Untuk itu, seorang auditor pemerintah 

haruslah memiliki kinerja yang baik dengan kuntitas dan kualitas auditor yang 

terukur. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari individu tenaga kerja 

diantaranya, kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan 

pekerjaan yang mereka lakukan, imbalan atau insentif, hubungan mereka dengan 

organisasi dan masih banyak lagi faktor lainnya. Organisasi atau perusahaan, 

kinerjanya lebih tergantung pada kinerja dari individu tenaga kerja. Ada banyak 

cara untuk memikirkan tentang jenis kinerja yang dibutuhkan para tenaga kerja 

untuk suatu perusahaan agar dapat berhasil diantaranya dengan 

mempertimbangkan tiga elemen yaitu produktivitas, kualitas dan pelayanan. 

Sudarmayanti (2004:64) menyatakan bahwa kinerja (performance) diartikan 

sebagai hasil kerja seorang karyawan, sebuah proses manajemen atau organisasi 

secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan 

dibandingkan dengan standar yang telah dilakukan. 



Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh seorang auditor 

yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap auditor atau organisasi. 

Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan suatu organisasi. 

Sehingga kinerja auditor pemerintah yang baik perlu diupayakan untuk mecapai 

tujuan suatu organisasi dengan hasil yang baik (Hasibuan, 2007). 

Dalam kamus bahasa Indonesia kinerja adalah sebuah kata yang berasal 

dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa 

pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja auditor pemerintah dalam 

suatu organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Bastian (2006:274) pengertian kinerja 

auditor pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 

juga misi suatu organisasi pemerintah. Untuk mengetahui keberhasilan atau 

kegagalan suatu organisasi maka seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat 

diukur. Dalam pengukuran tersebut tidak semata-semata kepada masukan (input), 

tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat program tersebut. 

Selanjutnya Mangkunegara (2005:67) mengemukakan bahwa istilah 

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

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Kinerja merupakan hasil 

kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. 



Kinerja individu adalah hasil kerja seseorang baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu 

dengan kinerja kelompok. 

Simamora (2004) menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat dimana para 

karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kinerja juga dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang dicapai oleh seorang karyawan, prestasi kerja yang 

diperhatikan oleh karyawan serta kemampuan kerja seorang karyawan. Dengan 

kata lain, kinerja auditor pemerintah mengacu kepada kadar pencapaian tugas-

tugas yang membentuk sebuah pekerjaan seorang auditor pemerintah. 

Menurut Rivai (2008:309) mengemukakan bahwa kinerja adalah perilaku 

yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh seorang 

karyawan dengan perannya dalam suatu perusahaan. Untuk menyelesaikan tugas 

atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat 

kemampuan tertentu. Kinerja seorang auditor pemerintah merupakan suatu hal 

yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

 Prabu (2001:67) mengemukakan kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Di sisi lain, 

Sutrisno (2009:164) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil upaya seseorang 

yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta persepsi 

peranannya dalam pekerjaan itu. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui 

dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat 

pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu 



organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan 

operasional yang diambil.  

Hariandja (2007:194) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja 

seseorang sesuai dengan perannya di suatu organisasi. Pengertian kinerja menurut 

Larkin (1999) yaitu hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh 

seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Kinerja auditor pemerintah akan membantu sebuah 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kinerja auditor pemerintah 

sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari suatu organisasi 

pemerintahan. 

Menurut Sutrisno (2009) kinerja  merupakan hasil upaya seseorang yang 

ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta peranannya dalam 

pekerjaan itu. Karakteristik pribadi itu meliputi hasil kerja, pengetahuan 

pekerjaan, insiatif, kecekatan mental, sikap dan juga disiplin waktu dan absensi.  

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seorang auditor, 

maka perlu adanya pengukuran kinerja. Menurut Larkin (1999) indikator dalam 

mengukur kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan, seorang auditor yang memiliki kemampuan mengaudit 

maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

b. Komitmen professional, auditor dengan komitmen professional yang 

kuat berdampak pada perilaku yang lebih mengarah kepada ketaatan 

aturan dibandingkan dengan auditor yang komitmen profesionalnya 

rendah. Komitmen juga dapat dikaitkan loyalitas dengan profesinya. 



c. Motivasi, seorang auditor akan mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. 

d. Kepuasan kerja, dapat diartikan sebagai kepuasan individu. 

Bastian (2006:269) mengemukakan manfaat dari tuntutan skema indikator 

kinerja sebagai berikut: 

a. Kejelasan tujuan organisasi. 

b.  Mengembangkan persetujuan pengukuran aktifitas. 

c. Keuntungan proses produksi harus dipahami lebih jelas. 

d. Tersedianya perbandingan kinerja dari organisasi yang berbeda. 

e. Tersedianya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi dan 

individual manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban 

organisasi kepada pemilik saham. 

Penilaian kinerja sangatlah diperlukan guna mengetahui sejauh mana suatu 

organisasi menjalankan fungsinya atau untuk mengetahui bagai mana sebuah 

program/pelayanan dijalankan. Penilaian kinerja juga berguna menilai prestasi 

suatu organisasi ataupun pelaksanaan program/pelayanan. Penilaian kinerja 

karyawan menurut Rivai (2008:312-313) adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat karyawan selama ini. 

b. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan 

gaji, gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, insentif uang. 

c. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan. 

d. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lain. 



e. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi kedalam 

penugasan kembali, promosi, kenaikan jabatan dan Training atau 

latihan. 

f. Meningkatkan motivasi kerja. 

g. Meningkatkan etos kerja. 

h. Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui 

diskusi tentang kemajuan kerja mereka. 

i. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk 

memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan rencana karir 

selanjutnya. 

j. Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan efektivitas. 

 

Dari beberapa uraian mengenai kinerja auditor pemeritah di atas, penulis 

menarik kesimpulan bahwa kinerja auditor pemerintah adalah suatu prestasi kerja 

yang dicapai oleh seorang auditor pemerintah dalam melaksanakan tugas-

tugasnya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan ketepatan waktu. 

Kinerja auditor pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 

suatu organisasi pemerintah untuk mencapai tujuannya. 

 

 

 

 



2.2 Penelitian Terdahulu 

PENELITIAN 

TERDAHULU 
JUDUL VARIABEL INDIKATOR 

HASIL 

PENELITIAN 

UNIT 

ANALISIS 

PERSAMAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

PERBEDAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

Ika Sukriah 

Akram 

Biana Adha 

Inapty (2009). 

Pengaruh 

Pengalaman 

Kerja, 

Independensi, 

Obyektifitas, 

Integritas dan 

Kompetensi 

Terhadap 

Kualitas Hasil 

Pemeriksaan 

Pengalaman 

Kerja 

Lamanya 

bekerja 

sebagai 

auditor, 

banyaknya 

tugas 

pemeriksaan. 

 

Secara parsial, 

pengalaman kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

hasil 

pemeriksaan. 

Populasi 

penelitian ini 

adalah 

seluruh 

Pegawai 

Negeri Sipil 

(PNS) 

yang bekerja 

pada 

Inspektorat 

sepulau 

Lombok. 

Penentuan 

sampel 

dengan 

purposive/ju

dgment 

sampling 

yaitu yang 

sudah 

mengikuti 

pendidikan 

dan 

pelatihan 

(diklat) 

Variabel 

independensi dan 

indikator 

independensi 

yang digunakan 

sama dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan. 

Variabel pengalaman 

kerja, obyektivfitas 

integritas, 

kompetensi dan 

kualitas hasil 

pemeriksaan tidak 

digunakan dalam 

penelitian yang akan 

dilakukan. Selain itu 

unit analisis yang 

digunakan berbeda 

dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 

Independensi 

Independensi 

penyusunan 

program, 

Independensi 

dalam 

verifikasi dan 

independensi 

dalam 

pelaporan 

(Sawyer,2005) 

 

Secara parsial, 

independensi 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

hasil 

pemeriksaan. 

Obyektivitas 

Bebas dari 

benturan 

kepentingan, 

pengungkapan 

kondisi sesuai 

fakta. 

 

Secara parsial, 

obyektifitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas hasil 



pemeriksaan. sebagai 

auditor.  

Integritas 

Kejujuran 

auditor, 

keberanian 

auditor, sikap 

bijaksana 

auditor. 

 

Secara parsial, 

integritas tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kualitas 

hasil 

pemeriksaan. 

 

 

Kompetensi 

Mutu personal, 

pengetahuan 

umum, 

keahlian 

khusus. 

 

Secara parsial, 

kompetensi 

bepengaruh 

positif terhadap 

kualitas hasil 

pemeriksaan. 

 

 

Kualitas 

Hasil 

Pemeriksaan 

Kesesuaian 

pemeriksaan 

dengan standar 

audit, kualitas 

laporan hasil 

pemeriksaan. 

 

Secara simultan, 

pengalaman kerja, 

independensi, 

obyektifitas, 

integritas dan 

kompetensi 

berpengaruh 



positif terhadap 

kualitas hasil 

pemeriksaan. 

 

 

 

Maria Asima 

Magda 

(2012) 

 

PENGARUH 

INDEPENDE

NSI, GAYA 

KEPEMIMPI

NAN, 

KOMITMEN 

ORGANISAS

I, DAN 

PEMAHAM

AN GOOD 

GOVERNAN

CE 

TERHADAP 

KINERJA 

AUDITOR 

PEMERINT

AH (Studi 

Pada Auditor 

Pemerintah di 

BPKP 

Perwakilan 

Bandung) 

Independensi 

Independensi 

penyusunan 

program, 

independensi 

investigatif, 

dan 

independensi 

pelaporan. 

 

Secara parsial, 

hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa variabel 

independensi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja auditor 

pemerintah. 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

auditor 

pemerintah, 

sedangkan 

yang 

dijadikan 

sampel 

adalah 

auditor 

pemerintah 

yang bekerja 

di Kantor 

Badan 

Pengawas 

Keuangan 

dan 

Pembanguna

n (BPKP) 

Perwakilan 

Bandung. 

Variabel 

Independensi, 

komitmen 

organisasi dan 

kinerja auditor 

pemerintah sama 

dengan penelitian 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

Indikator 

independensi, 

komitmen organisasi 

dan kinerja auditor 

pemerintah yang 

digunakan  berbeda 

dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

Studi kasus 

dilakukan pada 

auditor pemerintah di 

BPKP perwakilan 

Bandung, sedangkan 

penelitian akan 

dilakukan di 

Inspektorat Provinsi 

Jawa Barat. 

 

Gaya 

Kepemimpin

an 

Gaya 

kepemimpinan 

konsiderasi, 

gaya 

kepemimpinan 

struktur 

inisiatif, 

(Gibson, 

1996).  

Secara parsial, 

variabel gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja auditor 

pemerintah. 

Komitmen 

Organisasi 

Komitmen 

organisasi 

affective dan 

komitmen 

continuance 

(Meyer dan 

Allen, 1984). 

Secara parsial 

komitmen 

organisasi 

komitmen 

organisasi 

bepengaruh 

positif terhadap 



kinerja auditor 

pemerintah 

Pemahaman 

Good 

governance 

Prinsip 

keadilan, 

transparansi, 

akuntabilitas, 

dan 

pertanggungja

waban 

(Trisnaningsih, 

2007). 

Secara parsial, 

pemahaman Good 

governance 

berpengaruh 

secara positif 

terhadap kinerja 

auditor 

pemerintah. 

Kinerja 

Auditor 

pemerintah 

Pelaksanaan 

tugas yang 

telah 

diselesaikan 

oleh auditor 

(Robin, 2001). 

Secara simultan, 

independensi, 

gaya 

kepemimpinan, 

komitmen 

organisasi dan 

pemahaman good 

governance 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja auditor 

pemerintah. 

 

I Gede Bandar 

Wira Putra 

  

Dodik Ariyanto 

(2012) 

  

 

PENGARUH 

INDEPENDE

NSI, 

PROFESION

ALISME, 

KONFLIK 

Independensi 

Sikap jujur, 

tidak 

memihak, dan 

melaporkan  

temuan-

temuan audit 

berdasarkan 

Secara parsial, 

independensi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja auditor 

pemerintah. 

 

Populasi 

yang 

digunakan 

adalah 

auditor BPK 

RI 

Variabel 

independensi dan 

kinerja auditor 

pemerintah sama 

dengan penelitian 

sebelumnya. 

 

 

Indikator 

independensi dan 

indikator komitmen 

organisasi yang 

digunakan dalam 

penelitian berbeda 



PERAN, 

DAN 

KETIDAK 

JELASAN 

PERAN 

TERHADAP 

KINERJA 

AUDITOR 

PEMERINT

AH (STUDI 

PADA BPK 

RI 

PERWAKIL

AN 

PROVINSI 

BALI) 

bukti yang ada 

(Darmawan, 

2010). 

Perwakilan 

Provinsi Bali 

yang masih 

bekerja di 

tahun 2012 

yaitu 

sebanyak 41 

auditor. 

Penelitian ini 

menggunaka

n seluruh 

populasi 

yang ada 

atau 

menggunaka

n metode 

sampel jenuh 

dipertimbang

kan dari 

ketersediaan 

waktu dan 

jumlah yang 

memungkink

an untuk 

dilakukan 

penelitian 

secara 

keseluruhan. 

 dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

Studi kasus 

dilakukan pada 

auditor pemerintah di 

BPK RI perwakilan 

Provinsi Bali, 

sedangkan penelitian 

akan dilakukan di 

Inspektorat Provinsi 

Jawa Barat. 

 

Profesionalis

me 

Pengabdian 

pada profesi, 

kewajiaban 

sosial, 

kemandirian, 

dan keyakinan 

terhadap 

peraturan 

profesi (Rifqi, 

2008). 

Secara parsial, 

profesionalisme 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja auditor 

pemerintah. 

 

Konflik 

peran 

Hasil 

ketidaksesuaia

n tuntutan 

peran (Fanani, 

2008). 

Secara parsial, 

konflik peran 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja auditor 

pemerintah. 

Ketidak 

jelasan peran 

Informasi 

mengenai 

suatu peran 

(Fanani, 

2008). 

Secara parsial, 

ketidak jelasan 

peran 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja auditor 

pemerintah. 

Kinerja 

auditor 

pemerintah 

Fungsi  

pemeriksaan, 

fungsi 

rekomendasi 

dan fungsi 

Independensi dan 

profesionalisme 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja auditor 



quasi yudisial 

(Hariandja, 

2007). 

pemerintah, tetapi 

konflik peran dan 

ketidak jelasan 

peran 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja auditor 

pemerintah. 

Muh. Taufiq 

Efenndi 

(2010) 

PENGARUH 

KOMPETEN

SI, 

INDEPENDE

NSI, DAN 

MOTIVASI  

TERHADAP 

KUALITAS 

AUDIT 

APARAT 

INSPEKTOR

AT  

DALAM 

PENGAWAS

AN 

KEUANGAN 

DAERAH  

(Studi 

Empiris pada 

Pemerintah 

Kota 

Gorontalo) 

Kompetensi 

Pengetahuan, 

keahlian, dan 

pengalaman 

(Harhinto, 

2004). 

Secara parsial, 

kompetensi 

berpengaruh 

signifikan  

terhadap kualitas 

audit. 
Populasi 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

seluruh 

aparat 

Inspektorat 

Kota 

Gorontalo 

yang ikut 

dalam tugas 

pemeriksaan, 

yaitu 

sebanyak 38 

orang. 

Variabel 

Independensi 

sama dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan. 

 

 

Indikator 

independensi  yang 

digunakan dalam 

penelitian berbeda 

dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

Variabel dependen 

(terikat) yang 

digunakan berbeda 

dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 

Penelitian yang akan 

dilakukan 

menggunakan 

variabel kinerja 

auditor pemerintah, 

sedangkan penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabel kualitas 

auditor. 

 

Independensi 

Gangguan 

pribadi dan 

ganguan 

ekstern 

(Standar 

Pemeriksaan 

Keuangan 

Negara, 2007). 

Secara parsial, 

independensi 

berpengaruh 

positif terhadap 

kualitas audit, 

tetapi tidak 

berpengaruh 

secara signifikan. 

Motivasi 

Tingkat 

aspirasi, 

ketangguhan, 

keuletan, dan 

konsistensi 

(Abin, 2003). 

Secara parsial, 

motivasi 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kualitas 

audit. 

 Kualitas Kualitas Secara simultan, 



audit proses, 

kualitas hasil 

dan tindak 

lanjut hasil 

audit 

(Harhinto, 

2004). 

kompetensi, 

independensi dan 

motivasi 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kualitas 

audit. 

 

 

Rahel Tiara 

Korompis 

(2012) 

 

Pengaruh 

gaya 

kepemimpina

n, kompetensi 

dan 

kompleksitas 

tugas 

terhadap 

kinerja 

auditor 

pemerintah. 

(Studi pada 

Inspektorat 

Provinsi Jawa 

Barat) 

Gaya 

kepemimpina

n 

 

Hubungan 

atasan dengan 

bawahan. 

Secara parsial, 

gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

auditor 

pemerintah. 

Populasi 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

seluruh 

aparat yang 

ada di 

Inspektorat 

Provinsi 

Jawa Barat. 

Sedangkan 

sampel yang 

digunakan 

adalah 

auditor yang 

ada di 

Inspektorat 

Provinsi 

Jawa barat. 

Variabel 

dependen (terikat) 

yaitu kinerja 

auditor 

pemerintah sama 

dengan penelitian 

sebelumnya. 

 

Studi yang 

dilakukan sama 

dengan peneliti 

sebelumnya, 

tetapi berbeda 

variabel 

penelitiannya. 

 

Indikator kinerja 

auditor pemerintah 

yang digunakan 

berbeda dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

Variabel independen 

(bebas) yang 

digunakan berbeda 

dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 

 

 

 

Kompetensi 

 

Mutu personal, 

pengetahuan 

umum, 

keahlian 

khusus 

Secara parsial, 

kompetensi 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

auditor 

pemerintah. 

Kompleksita

s tugas 

Keterkaitan, 

ketergantunga

n dan keahlian. 

Secara parsial, 

kompleksitas 

tugas tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja auditor. 

 



Kinerja 

auditor 

pemerintah 

Pedidikan 

auditor, 

pengalaman, 

faktor usia, 

patisipasi dan 

motivasi. 

Secara simultan, 

variabel gaya 

kepemimpinan, 

kompetensi, 

kompleksitas 

tugas berpengaruh 

terhadap kinerja 

auditor 

pemerintah. 

 

Josina 

Lawalata, 

Darwis Said 

dan Mediaty  

 

(2007) 

PENGARUH 

INDEPENDE

NSI 

AUDITOR, 

KOMITMEN 

ORGANISAS

I, GAYA  

KEPEMIMPI

NAN DAN 

BUDAYA 

ORGANISAS

I 

TERHADAP 

KINERJA 

AUDITOR 

Independensi 

auditor 

Independensi 

praktisi dan 

independensi 

profesi 

(Mautz, 1961).  

Secara parsial, 

independensi 

auditor 

berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

auditor.  

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

seluruh 

auditor yang 

bekerja 

pada Kantor 

Akuntan 

Publik 

(KAP) di 

Makassar. 

Sedangkan 

penelitian ini 

mengambil 

sampel 

auditor-

auditor pada 

Kantor 

Akuntan 

Publik 

Indikator 

komitmen 

organisasi dan 

kinerja auditor 

pemerintah yang 

digunakan sama 

dengan penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

 

Variabel 

independen 

(bebas) yang 

digunakan sama 

yaitu variabel 

independensi 

auditor dan 

komitmen 

organisasi. 

Indikator 

independensi auditor  

berbeda dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

 Studi kasus yang 

dilakukan berbeda 

dengan penelitian 

yang akan dilakukan. 

Komitmen 

organisasi 

Komitmen 

afektif, 

komitmen 

kontinue, 

komitmen 

normatif 

(Robbins, 

2000). 

Secara parsial, 

komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

auditor. 

 

Gaya 

kepemimpina

n 

Gaya 

kepemimpinan 

otokratik, gaya 

kepemimpinan 

demokratik, 

Secara parsial, 

gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh 

secara positif dan 



dan gaya 

kepemimpinan 

bebas kendali 

(Hersey, 

1998). 

signifikan 

terhadap kinerja 

auditor. 

 

(KAP) di 

Makassar. 

Budaya 

organisasi 

Inovasi, 

keperincian, 

orientasi 

orang, 

orientasi tim, 

orientasi hasil, 

keagresifan 

dan 

kemantapan 

(Robbins, 

2001). 

 

Secara parsial, 

budaya organisasi 

berpengaruh 

secara positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

auditor. 

Kinerja 

auditor  

Kemampuan, 

motivasi, 

kepuasan 

kerja, 

komitmen 

profesional 

(Larkin, 1999). 

Secara simultan, 

independensi 

auditor, komiten 

organisasi, gaya 

kepemimpinan 

dan budaya 

organisasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

auditor. 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

 

Pengaruh 

Independensi 

Auditor dan 

Independensi 

Auditor 

 

Indikator 

independensi 

yaitu 

- 

 

Populasi 

dalam 

penelitian ini 

- - 



Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Auditor 

Pemerintah. 

(Studi Pada 

Inspektorat 

Wilayah 

Provinsi Jawa 

barat). 

independensi 

dalam program 

audit, 

independensi 

dalam 

pelaporan dan 

independensi 

dalam 

verifikasi 

(Sawyer, 

2005). 
 

adalah 

auditor 

pemerintah 

yang bekerja 

di 

Inspektorat 

Provinsi 

Jawa Barat, 

sedangkan 

sampel dari 

penelitian ini 

adalah 

auditor 

pemerintah 

yang bekerja 

lebih dari 1 

tahun. Komitmen 

Organisasi 

Komitmen 

afektif, 

Komitmen 

berkelanjutan, 

Komitmen 

Normatif 

(Allen& 

Meyyer, 

1997). 

 

- 

Kinerja 

auditor 

Pemerintah 

Kemampuan, 

Komitmen 

Profesional, 

Motivasi, dan 

Kepuasan 

Kerja (Larkin, 

1999). 

 

- 

 



 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus-kasus hukum yang 

melibatkan manipulasi akuntansi. Permasalahan hukum terutama berkaitan 

dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi sorotan masyarakat 

dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan 

masyarakat akan 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 

baik. 

Independensi auditor merupakan salah satu faktor penting untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Jika auditor kehilangan independensinya, 

maka laporan audit yang dihasilkan akan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada 

sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Supriyono, 

2000). 

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. 

Peningkatan kinerja auditor pemerintah merupakan aspek yang paling 

penting, karena keberhasilan suatu organisasi atau instansi pemerintah dapat 

tercapai dengan upaya dan kualitas sumber daya yang dimilikinya. Auditor 

pemerintah seharusnya berada dalam posisi yang tidak memihak siapapun karena 

ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan adanya sikap 

independensi dalam program audit, independensi dalam verifikasi dan 

independensi dalam pelaporan pada diri seorang auditor pemerintah maka hasil 

kerja seorang auditor pemerintah pun akan lebih baik sehingga seorang auditor 

pemerintah tersebut akan memiliki kepuasan kerja. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa seorang auditor pemerintah yang memiliki independensi yang 

tinggi akan memiliki kinerja yang lebih baik. 

Selain itu, adanya suatu komitmen dalam diri seorang auditor pemerintah 

dapat menjadi dorongan untuk bekerja lebih baik. Seorang auditor pemerintah 

yang memiliki komitmen organisasi akan berkeinginan untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi yang diyakininya. Dengan adanya keinginan untuk mecapai 

tujuan-tujuan organisasi maka seorang auditor pemerintah tersebut akan berusaha 

untuk memiliki motivasi, komitmen professional dan juga kemampuan yang baik 

sehingga hasil kerja yang dihasilkan akan lebih baik lagi. Dari penjelasan tersebut 

dapat disimpulkan dengan adanya komitmen organisasi pada diri seorang auditor 

pemerintah maka kinerja auditor pemerintah pun akan lebih baik. 



Penelitian tentang hubungan antara independensi auditor dengan kinerja 

auditor pemerintah telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Salah satunya 

penelitian yang dilakukan oleh Asima (2012) menunjukan independensi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. Penelitian lain yang 

menunjukan hasil yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh I Gede dan 

Dodik (2012), hasil penelitiannya menunjukan bahwa independensi auditor 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan Josina (2007) yang mengatakan bahwa 

independensi auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. 

Di sisi lain penelitian tentang hubungan antara komitmen organisasi 

dengan kinerja auditor pemerintah pun sudah banyak dilakukan oleh berbagai 

peneliti. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asima 

(2012) variabel komitmen organisasi bepengaruh positif secara signifikan 

terhadap kinerja auditor pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

komitmen seorang auditor terhadap tempat dia bekerja maka akan semakin 

mempengaruhi kinerjanya. Penelitian lain juga dilakukan oleh Josina (2007) yang 

hasil penelitiannya menunjukan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja auditor. 

 

 

 

 



Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian 

Variabel Independen           Variabel Dependen 
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