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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Tuntutan dalam perwujudan good government governance di Indonesia 

yang semakin meningkat berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan secara 

akuntabel dan transparan. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan 

di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan 

kualitas laporan keuangan, salah satunya dengan cara mengoptimalkan aparat 

pengawas pemerintah (Rendika, 2013:1). 

 Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan 

yang baik (good government governance) yaitu pengawasan, pengendalian, dan 

pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar 

eksekutif, yaitu masyarakat dan DPR/DPRD. Pengendalian (control) adalah 

mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) 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, 2009:189). 

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang membahas 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian 
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intern pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terdiri dari Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jendral; Inspektorat Provinsi; 

dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP terdiri 

dari riview, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 

 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 APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit 

APIP dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP 

(Budiansah, 2015:2). 

 Salah satu tujuan Kode Etik APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 

PER/04/M.PAN/03/2008 untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis 

sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam 

pelaksanaan audit. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu integritas, 

objektivitas, dan kompetensi. Prinsip integritas diperlukan agar seorang auditor 

pemerintah dapat bersikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab dalam 

melaksanakan tugasnya. Prinsip objektivitas menunjukkan bahwa seorang auditor 

pemerintah harus menjunjung tinggi ketidakberpihakkan profesional dalam 

mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses informasi juga tidak dipengaruhi 
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oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam mengambil keputusan. Prinsip 

kompetensi menunjukkan bahwa auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, 

pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas. 

 Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam 

melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain 

mengatur tentang independensi dan obyektifitas auditor. Disebutkan dalam 

standar umum tersebut bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, 

APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan 

tugasnya. Independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar 

kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat.  

 Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah 

daerah adalah inspektorat kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 64 tahun 2007 inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawas 

fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 

bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari 

sekretaris daerah kabupaten/kota. Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 

kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, 

dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, sehingga dalam tugasnya inspektorat 

sama dengan auditor internal.  

 Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang 

merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2009:193). 
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Sedangkan auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban 

keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau 

pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Mulyadi, 

2010:29). Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang 

peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan di daerah (Efendy, 2010:2). 

 Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, inspektorat 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Sedangkan peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum 

diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. 

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan 

urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota 

mempunyai fungsi sebagai berikut: perencanaan program pengawasan; perumusan 

kebijakan dan fasilitasi pengawasan; pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan 

penilaian tugas pengawasan. 

 Fenomena yang terjadi di Kota Bandung adalah Pemerintah Kota Bandung 

hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 

2014 dari BPK RI. Menurut Kepala Inspektorat Kota Bandung, Koswara 
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“Masalah aset merupakan masalah vital yang kerap menjadi sandungan dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Selain aset, lanjut Koswara, Pemkot 

Bandung pun disorot soal kelemahan pengendalian sistem internal penatausahaan 

piutang, pengendalian sistem internal sewa tanah dan bangunan, serta 

pengendalian sistem internal penatausahaan pertanggungjawaban hibah dan 

bansos. Menurut Koswara, aset selalu dikualifikasi BPK sejak tahun 2007 

(www.inilah.com, Dikutip Senin, 3 Juni 2013). Hal tersebut mengakibatkan 

kualitas audit yang dilakukan oleh aparat Inspektorat menjadi perhatian 

masyarakat. Hal ini disebabkan dari temuan pemeriksaan audit tidak terdeteksi 

oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal. Akan tetapi ditemukan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, ini menunjukkan 

bahwa kualitas audit aparat Inspektorat masih relatif kurang baik. 

 Fenomena yang kedua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar mengungkapkan selama 

ini APIP kurang independen dan kurang profesional dalam melakukan 

pengawasan. Sebenarnya yang diharapkan adalah posisi APIP yang independen 

terhadap manajemen organisasi. Azwar mengungkapkan, harusnya APIP memiliki 

kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Tetapi saat ini 

kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berada di bawah pimpinan, 

baik itu bupati, walikota, gubernur, hingga menteri sehingga tidak independen. 

“Saat ini APIP berada langsung di bawah pimpinan organisasi. Jumlah pegawai 

tidak mencukupi, perlu pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan kompetensi. 

Jadi harus membuka seluas-luasnya agar memiliki kompetensi auditor. Pada 

http://www.inilah.com/
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akhirnya dapat menurunkan penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas” 

ujarnya. Sementara itu, Azwar menjelaskan, lemahnya pengawasan tersebut 

mengakibatkan banyaknya pejabat pemerintah terkena kasus. Inspektorat 

seharusnya menjadi penasehat pemimpin lembaga yang bersikap kritis jika ada 

penyimpangan anggaran Negara (www.detik.com, Dikutip Kamis, 12 Juni 2014). 

 Fenomena ketiga, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah tahun 2014, berdasarkan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan 

Inspektorat Kota Bandung, data awal dalam Rencana Strategis Inspektorat 

(sampai dengan tahun 2013) terdapat 228 rekomendasi hasil pemeriksaan internal 

yang harus ditindaklanjuti dan belum mendapat status penyelesaian tindak lanjut 

“Selesai (S)”. Pada tahun 2014 persentase rekomendasi yang ditargetkan untuk 

mendapatkan status penyelesaian tindak lanjut “Selesai” adalah sebesar 7,56% (17 

rekomendasi). Akan tetapi realisasinya hanya sebesar 6,14% (14 rekomendasi). 

Dengan demikian target dari penyelesaian tindak lanjut hasil audit tidak dapat 

tercapai. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas audit Inspektorat masih kurang 

baik (www.portal.bandung.go.id). 

 Fenomena keempat, disebutkan bahwa peran Inspektorat dalam 

mengawasi kinerja pemerintah daerah layak untuk diambil alih pemerintah pusat 

atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Sebab, selama ini Inspektorat 

Daerah dinilai tidak mampu memberikan transparansi dari hasil fungsi 

pengawasan yang dilakukan kepada kinerja Pemerintah Daerah. Dalam artikel 

tersebut juga disebutkan bahwa peran inspektorat daerah belum pernah terdengar 

fungsi jelasnya. Ada sejumlah asumsi yang mengatakan inspektorat daerah tidak 

http://www.detik.com/
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berjalan sesuai perannya karena berada satu level dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dan dinas lain. Bahkan, pengamat dari Pusat Kajian Politik 

Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Holid Nurjamil menduga, 

posisi inspektorat daerah yang mempunyai hirarki di bawah kepala daerah 

membuat fungsinya dianggap meragukan. Inspektorat daerah memiliki beban 

moral ketika berada di bawah kepala daerah. Ketika pengawasan ada di bawah 

kepala daerah, pengawasan kinerja pemerintah daerah tidak akan pernah dianggap 

objektif (www.pikiran-rakyat.com, dikutip Senin,26/03/2012). 

 Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan 

bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memanfaatkan hasil 

pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Peran dan fungsi audit 

internal termasuk unsur penting dalam sistem pengendalian organisasi yang 

memadai. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk dapat mendukung efektivitas 

pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut 

maka peran dan fungsi auditor intern perlu diperjelas dan dipertegas. 

Tabel 1.1 

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung 

Tahun 2009-2014 

No Tahun Opini BPK 

1 2009 Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 

2 2010 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

3 2011 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

4 2012 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

5 2013 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

6 2014 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

   Sumber: www.bandung.bpk.go.id 

http://www.pikiran-rakyat.com/
http://www.bandung.bpk.go.id/
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 Tabel tersebut menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

memberikan opini terhadap LKPD Kota Bandung. Pada tahun 2009 opini yang 

dikeluarkan oleh BPK yaitu Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer), pada 

tahun 2010 mengalami perbaikan yang cukup baik dengan opini Wajar Dengan 

Pengecuallian (Qualified opinion), pada tahun 2011 opini yang dikeluarkan yaitu 

Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion), pada tahun 2012 opini yang 

dikeluarkan tetap sama dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified 

opinion), pada tahun 2013 opini yang dikeluarkan oleh BPK masih tetap sama 

yaitu dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), dan pada 

tahun 2014 BPK memberikan opini terhadap LKPD Kota Bandung yaitu Wajar 

Dengan Pengecualian (Qualified opinion). Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Pemerintah Kota Bandung masih memiliki kekurangan untuk 

menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik karena belum 

mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

 Auditor dalam Inspektorat dituntut untuk memiliki independensi dalam 

melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa 

adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Pernyataan standar 

umum kedua dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2007 

menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemerika, harus bebas dalam sikap 

mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat 

mempengaruhi independensinya. Pernyataan standar umum kedua menyebutkan, 

organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat 
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mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, 

simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang 

dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. 

 Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga 

berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan 

adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2010:26). 

 Komitmen organisasi mencerminkan tingkatan di mana seseorang 

mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Hal tersebut 

merupakan sikap kerja yang penting karena seorang auditor yang berkomitmen 

akan menampilkan kemauan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan organisasi 

dan keinginan yang lebih besar untuk tetap dipekerjakan di dalam suatu organisasi 

(Kreitner & Kinicki, 2014:165). Semakin tinggi derajat komitmen karyawan, 

semakin tinggi pula kinerja yang dicapainya (Mangkuprawira, 2011:248). 

 Kinerja (performance) adalah kuantitas dan atau kualitas hasil kerja 

individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria 

dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi (Torang, 

2014:74). Kinerja auditor internal yang baik akan menghasilkan hasil audit yang 

sesuai dengan aturan pelaksanaan audit internal, sehingga menghasilkan hasil 

audit yang handal atau terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam 

penyajiannya.  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin (2013:155) yang meneliti 

pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap kepuasan kerja dan 

kinerja auditor inspektorat kota Makassar. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja auditor. Hal ini menunjukkan semakin tinggi independensi seorang 

auditor internal maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkannya.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Sujana (2012:20) yang meneliti pengaruh 

kompetensi, motivasi, kesesuaian peran, dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja auditor internal inspektorat pemerintah kabupaten. Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja auditor. Artinya, semakin tinggi komitmen auditor 

internal/pegawai inspektorat terhadap organisasi, maka semakin tinggi kinerja 

yang dihasilkan oleh auditor internal/pegawai inspektorat. Selain itu, hasil 

penelitian ini didukung oleh landasan teori yang menyatakan semakin tinggi 

derajat komitmen karyawan, semakin tinggi pula kinerja yang dicapainya 

(Mangkuprawira, 2011:248). 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR 

INTERNAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA 

AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH (Studi Kasus pada Inspektorat Kota 

Bandung)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor internal terhadap kinerja 

auditor internal pemerintah. 

2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor 

internal pemerintah. 

3. Apakah independensi auditor internal dan komitmen organisasi 

berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kinerja auditor 

internal pemerintah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, 

mengolah, dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan 

gambaran mengenai Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintah Kota Bandung, adapun 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh independensi auditor 

internal terhadap kinerja auditor internal pemerintah. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja auditor internal pemerintah. 
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3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh independensi auditor 

internal dan komitmen organisasi secara simultan (bersama-sama) 

terhadap kinerja auditor internal pemerintah. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

  Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat berguna untuk : 

 1. Penulis 

  Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kinerja auditor 

internal pemerintah, dan sebagai prasyarat dalam menempuh Ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 2. Instansi Pemerintah 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta 

pemikiran untuk instansi pemerintah Kota Bandung, dan diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk 

mengkaji kembali mengenai independensi dan komitmen organisasi 

seorang auditor internal agar dapat memperbaiki kinerja pemerintah di 

masa yang akan datang. 

 3. Peneliti Lain 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti 

selanjutnya dalam bidang yang sama. 
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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 

Kantor Inspektorat Kota Bandung, yang terletak di Jalan Tera No.20 Bandung. 

Adapun waktu penelitian yang dilakukan yaitu pada bulan Desember 2015 sampai 

dengan selesai. 


