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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Auditing 

2.1.1 Pengertian Auditing 

 Pengertian auditing menurut Agoes (2012:4)  adalah: 

 “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak 

yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 

manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” 

 

 Pengertian auditing menurut ASOBAC (A Statement of Basic Auditing 

Concepts) dalam Halim (2015:1) adalah: 

 “Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti 

secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan 

kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-

asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan 

hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan”. 

 

 Pengertian auditing menurut Arens, Elder, dan Beasley (2008:4) yaitu: 

 “Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan 

kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen.” 

 

Pengertian auditing menurut Mulyadi (2010:9) adalah:  

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 

objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian 

ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara 

pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.” 
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Audit menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 yaitu: 

“Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti 

yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan 

standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 

efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah.” 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa audit harus dilakukan oleh 

orang yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk 

memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis 

serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat 

setelah memeriksa bukti itu. Auditor juga harus memiliki sikap mental 

independen. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada 

nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi 

bukti (Arens, Elder, dan Beasley, 2008:5).  

 

2.1.2 Tipe Auditor 

 Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat 

dikelompokkan menjadi tiga golongan: auditor eksternal, auditor pemerintah, dan 

auditor intern (Mulyadi, 2010:28). 

a. Auditor Eksternal 

Auditor eksternal adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya 

kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: 
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kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah 

(terutama instansi pajak). 

b. Auditor Pemerintah 

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. 

c. Auditor Intern 

Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan 

Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah 

menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh 

manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 

penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan 

efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan 

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. 

 

2.2 Independensi 

 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. Auditor harus independen dari setiap 
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kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam organisasi yang 

diauditnya. Disamping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan 

sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang 

dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya (Mulyadi, 

2010:26). 

 Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama. Nilai auditing 

sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi 

dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak 

hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam 

penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila auditor 

benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, 

sedangkan independensi dalam penampilan (independence in appearance) adalah 

hasil dari interpretasi lain atas independensi ini (Arens, Elder, dan Beasley, 

2008:111). 

 Pernyataan standar umum kedua dalam Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN) tahun 2007 adalah: 

“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 

mempengaruhi independensinya.” 

 

 Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan 

para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan 

independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan 

atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan 

dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Pemeriksa harus menghindar dari 
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situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang 

relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan 

independensinya sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang obyektif dan 

tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan 

hasil pemeriksaan (SKPN, 2007). 

 Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap 

independensi, yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi. Apabila satu 

atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan 

pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, maka 

pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan 

pemeriksa yang karena suatu hal tidak dapat menolak penugasan pemeriksaan, 

gangguan dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil 

pemeriksaan (SPKN, 2007). 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 pasal 56 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa 

aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus 

independen dan obyektif. Sedangkan menurut Standar Audit Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan 

Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 yang 

mengatur independensi dan obyektifitas disebutkan bahwa dalam semua hal yang 

berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus 

obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Posisi APIP ditempatkan secara tepat 

sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari 
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pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan 

melaksanakan pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus 

membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling 

memahami diantara peranan masing-masing lembaga. 

 Standar umum kedua dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(2011:220.1) menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan 

perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah 

dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. 

Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun. 

Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan 

pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan 

kepercayaan atas laporan auditor independen.  

 Menurut Sawyer, Dittenhofer, dan Scheiner (2005:35), auditor internal 

yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban 

profesionalnya; memberikan opini yang obyektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; 

dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan 

eksekutif atau lembaga. Auditor internal harus bebas dari hambatan dalam 

melaksanakan auditnya. 

 

2.2.1 Indikator Independensi 

 Menurut Sawyer, Dittenhofer, dan Scheiner (2005:35) menyebutkan 

indikator-indikator dalam independensi yaitu: 
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a. Independensi dalam program audit 

Independensi dalam program audit meliputi: bebas dari intervensi 

manajerial atas program audit; bebas dari segala intervensi atas prosedur 

audit; 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 kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen 

selama verifikasi audit; bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha 

membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan 

bukti; bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit. 

c. Independensi dalam pelaporan 

Independensi dalam pelaporan meliputi: bebas dari perasaan wajib 

memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan; 

bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam 

laporan audit; menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik 

secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan 

rekomendasi dalam interpretasi auditor; bebas dari segala usaha untuk 

meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam 

laporan audit internal. 
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2.3 Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi (organizational commitment) mencerminkan 

tingkatan di mana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-

tujuannya. Ini adalah sikap kerja yang penting karena orang-orang yang memiliki 

komitmen diharapkan bisa menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi 

mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap 

bekerja di suatu organisasi (Kreitner & Kinicki, 2014:165).  

 Menurut Wibowo (2015:187) komitmen organisasi berkaitan dengan 

tingkat keterlibatan orang dengan organisasi di mana mereka bekerja dan tertarik 

untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut. Komitmen pada dasarnya 

merupakan kesediaan seseorang untuk mengikatkan diri dan menunjukkan 

loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan 

organisasi.  

 Komitmen organisasi (organizational commitment) mencerminkan 

identifikasi dan ikatan seorang individu pada organisasi. Seseorang yang sangat 

berkomitmen akan melihat dirinya sebagai anggota sejati dari sebuah organisasi, 

mengabaikan sumber ketidakpuasan kecil, dan melihat dirinya tetap sebagai 

anggota organisasi. Sebaliknya, seseorang yang kurang berkomitmen akan melihat 

dirinya sendiri sebagai orang luar, mengekspresikan lebih banyak ketidakpuasan 

mengenai banyak hal, dan tidak melihat dirinya sebagai anggota jangka panjang 

dari organisasi. Jika organisasi memperlakukan karyawannya dengan adil dan 

memberikan penghargaan yang masuk akal serta keamanan kerja, karyawannya 
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lebih berkemungkinan untuk merasa puas dan berkomitmen (Moorhead & Griffin, 

2013:73). 

 Komitmen organisasi yaitu suatu keadaan di mana seorang karyawan 

memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Keterlibatan pekerjaan 

yang tinggi berarti seorang individu memihak pada pekerjaan tertentu, sementara 

komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut 

individu tersebut (Robbins & Judge, 2008:100). 

 Menurut Luthans dalam Wibowo (2015:188) komitmen organisasi adalah 

keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk 

berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan 

nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di 

mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. 

 Menurut Mangkuprawira (2011:248) seseorang yang melaksanakan 

komitmen sama saja maknanya dengan menjalankan kewajiban, tanggung jawab, 

dan janji yang membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Seseorang yang memiliki komitmen akan ada suatu tindakan, dedikasi, dan 

kesetiaan seseorang pada janji yang telah dinyatakannya untuk memenuhi tujuan 

organisasi dan individunya. Apabila seseorang memiliki komitmen terhadap 

organisasi, maka dia akan mendahulukan apa yang sudah dijanjikan buat 

organisasinya ketimbang kepentingan pribadi. Disisi lain, komitmen berarti 
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adanya ketaatan seseorang dalam bertindak sejalan dengan janji-janjinya. Semakin 

tinggi derajat komitmen karyawan, semakin tinggi pula kinerja yang dicapainya.  

 Menurut Mangkuprawira (2011:248) komitmen karyawan dapat 

diwujudkan, antara lain dalam beberapa hal berikut: 

1. Komitmen dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. 

2. Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja 

standar organisasi. 

3. Komitmen dalam mengembangkan mutu sumber daya manusia 

bersangkutan dan mutu produk. 

4. Komitmen dalam mengembangkan kebersamaan tim kerja secara efektif 

dan efisien. 

5. Komitmen untuk berdedikasi pada organisasi secara kritis dan rasional. 

 Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2007:234) menyatakan bahwa 

komitmen terhadap suatu organisasi melibatkan tiga sikap yaitu rasa identifikasi 

dengan tujuan organisasi, perasaan terlibat dalam tugas-tugas organisasi, dan 

perasaan setia terhadap organisasi. Orang yang memiliki komitmen cenderung 

tidak berhenti dan akan menerima pekerjaan lain sehingga akan meningkatkan 

efektivitas organisasi. Auditor pemerintah yang berkomitmen mempersepsikan 

nilai dan pentingnya integrasi dari tujuan individu dan organisasi, sehingga akan 

memandang tujuan organisasi merupakan tujuan pribadinya. 

 Luthans (2006:249) mengemukakan sikap komitmen organisasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 
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a. Variabel orang 

Variabel orang meliputi usia, kedudukan dalam organisasi, dan disposisi 

seperti efektivitas positif atau negatif, atau atribusi control internal atau 

eksternal. 

b. Variabel organisasi 

Variabel organisasi 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.  

 

2.3.1 Indikator Komitmen Organisasi 

 Allen & Meyer dalam Kreitner & Kinicki (2014:165) mengelompokkan 

komitmen organisasi dengan tiga indikator yang terpisah, yaitu: 

a. Komitmen afektif (affective commitment) 

Komitmen afektif merupakan perasaan emosional pegawai pada 

organisasi, identifikasi pegawai dengan organisasi, dan keterlibatan 

pegawai dalam organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen afektif yang 

kuat akan terus bekerja untuk organisasi karena mereka menginginkannya. 

b. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) 

Komitmen berkelanjutan adalah kesadaran akan kerugian karena 

meninggalkan organisasi. Ini merupakan nilai ekonomi yang dirasa dari 
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bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan 

organisasi tersebut. Komitmen berkelanjutan juga didasarkan pada 

persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika 

meninggalkan organisasi. 

c. Komitmen normatif (normative commitment) 

Komitmen normatif mencerminkan rasa tanggung jawab untuk terus 

bekerja. Karyawan memiliki kewajiban untuk bertahan dalam organisasi 

karena alasan-alasan moral atau etis. Karyawan bertahan menjadi anggota 

organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi 

merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.  

 

2.4 Kinerja 

 Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis 

suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau 

sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak 

ukur yang ditetapkan oleh organisasi (Moeheriono, 2012:95). Pada dasarnya 

kinerja menekankan pada apa yang dihasilkan (output) dari fungsi-fungsi suatu 

pekerjaan atau manfaat apa yang keluar (outcome). Dalam sebuah pekerjaan atau 

jabatan, kinerja merupakan suatu proses yang mengolah input menjadi 

output/hasil kerja (Moeheriono, 2012:65)  
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 Kinerja (performance) Menurut Torang (2014:74) 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”. 

 

 Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu 

organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan 

(Ernawan, 2011:50). Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari 

pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, 

dan visi organisasi (Sujarweni, 2015:107). 

 Kinerja karyawan adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya: standar, 

target/sasaran/kriteria yang ditentukan dan disepakati bersama (Sedarmayanti, 

2014:263). Menurut Wibowo (2014:70) kinerja merupakan suatu proses tentang 

bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja.  

 Kinerja menurut Bastian (2006:274) adalah gambaran pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang 

dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur 

keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut 

harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input 

(masukan) program, tetapi juga pada keluaran/manfaat dari program tersebut.

 Menurut Fahmi (2011:2) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu 

organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented 

yang dihasilkan selama satu periode waktu. Sedangkan Mangkunegara (2013:67) 
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mengemukakan bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau 

actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

 Menurut Yani (2011:34) kinerja (performance) adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 

upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Disamping itu, kinerja 

(performance) diartikan sebagai hasil kerja seseorang pegawai, sebuah proses 

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut 

harus dapat ditunjukan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan 

dengan standar yang telah ditentukan). 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang 

pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 35 menyebutkan bahwa kinerja adalah 

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan 

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

Sedangkan menurut Simanjuntak (2005:1) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil 

atas pelaksanaan tugas tertentu.  

 Menurut Simanjuntak (2005:10) kinerja setiap orang dipengaruhi oleh 

banyak faktor yang dapat digolongkan pada 3 kelompok, yaitu kompetensi 

individu, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen: 
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a. Kompetensi Individu 

Kompetensi individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan 

kerja. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu: kemampuan dan 

keterampilan kerja; motivasi dan etos kerja. 

b. Dukungan Organisasi 

Kinerja setiap orang juga tergantung pada dukungan organisasi dalam 

bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana kerja, 

pemilihan teknologi, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan 

syarat kerja. 

c. Dukungan Manajemen 

Kinerja organisasi dan kinerja setiap orang juga sangat tergantung pada 

kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan, baik dengan 

membangun system kerja dan hubungan industrial yang aman dan 

harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerja, demikian 

juga dengan menumbuhkan motivasi karyawan untuk bekerja secara 

optimal. 

 

2.4.1 Indikator Kinerja 

 Menurut Moeheriono (2012:113) ukuran indikator kinerja dapat 

dikelompokkan ke dalam enam kategori, yaitu: 
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a. Efektif 

Indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam 

mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator mengenai efektivitas ini 

menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu yang 

sudah benar (are we doing the right things?). 

b. Efisien 

Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output 

dengan menggunakan biaya serendah mungkin.  

c. Kualitas 

Indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa 

yang dihasilkan dengan kebutuhan atau harapan konsumen/pengguna. 

d. Ketepatan waktu 

Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar 

dan tepat waktu. Untuk itu, perlu ditentukan kriteria yang dapat mengukur 

berapa lama waktu yang seharusnya diperlukan untuk menghasilkan suatu 

produk atau jasa. 

e. Produktivitas 

Indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi. Indikator ini 

mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu proses dibandingkan 

dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga kerja. 

f. Keselamatan 

Indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta 

lingkungan kerja para pegawainya. 
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2.5 Inspektorat 

2.5.1 Pengertian Inspektorat dan Peran Inspektorat 

 Salah satu Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan 

adalah Inspektorat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa: 

 “Ispektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. 

Inspektorat Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif 

mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota”. 

 

 Peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam 

Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa 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. 

Dalam pasal 4 menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi dan Inspektorat 

Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan 

program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian 

Terdahulu 

Variabel Indikator Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Peneliti 1:  

Oki Pajar 

Budiansah 

(2015) 

 

Judul: 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Independens

i, Integritas, 

dan 

Objektifitas 

Terhadap 

Kualitas 

Hasil 

Pemeriksaan 

(Studi 

Empiris pada 

Inspektorat 

Kota 

Bandung dan 

Kabupaten 

Bandung) 

Kompetens

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Latar 

belakang 

pendidikan 

Auditor 

 Kemampuan/ 

keahlian 

pemeriksa 

 Peningkatan 

keahlian/ 

pendidikan 

berkelanjutan 

(SPKN, 2007 

&PERMENP

AN 

No.Per/05/M.

Pan/03/2008) 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

kompetensi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Variabel 

independen

si sebagai 

variabel 

independen 

yang 

digunakan 

sama 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

Variabel 

kompetensi

, integritas, 

objektifitas, 

dan kualitas 

hasil 

pemeriksaa

n tidak 

digunakan 

dalam 

penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

Indikator 

independen

si yang 

digunakan 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan.  

Independen

si 
 Gangguan 

pribadi 

 Gangguan 

ekstern 

(SPKN, 2007 

&PERMENP

AN 

No.Per/05/M.

Pan/03/2008) 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

independensi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Integritas  Tanggung 

jawab 

pemeriksa 

(SPKN, 2007) 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

integritas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kualitas hasil 

pemeriksaan. 
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Penelitian 

Terdahulu 

Variabel Indikator Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Objektifitas  Bebas dari 

benturan 

kepentingan 

 Pengungkapan 

kondisi sesuai 

fakta  

(Kode Etik 

APIP) 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

objektifitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Kualitas 

Hasil 

Pemeriksaa

n 

 Standar 

pekerjaan 

lapangan 

 Komunikasi 

pemeriksa 

 Pertimbangan 

terhadap hasil 

pemeriksaan 

sebelumnya 

 Merancang 

pemeriksaan 

untuk 

mendeteksi 

terjadinya 

penyimpangan

, kecurangan, 

dan 

ketidakpatuha

n 

 Pengembanga

n temuan 

pemeriksaan 

 Dokumentasi 

pemeriksaan 

(SPKN 2007) 

 

Secara 

simultan, 

hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

kompetensi, 

independensi

, integritas, 

dan 

objektifitas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Peneliti 2: 

Rahel Tiara 

Korompis 

(2012) 

 

Judul: 

Pengaruh 

Gaya 

Kepemimpin

Gaya 

Kepemimpi

nan 

 Hubungan 

antara atasan 

dan bawahan 

 Komunikasi 

antara atasan 

dan bawahan 

 Suasana/ 

lingkungan 

kerja 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel gaya 

kepemimpina

n 

berpengaruh 

Variabel 

kinerja 

sebagai 

variabel 

dependen 

yang 

digunakan 

sama 

dengan 

Variabel 

gaya 

kepemimpi

nan, 

kompetensi

, dan 

kompleksit

as tugas 

tidak 
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Penelitian 

Terdahulu 

Variabel Indikator Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

an, 

Kompetensi, 

dan 

Kompleksita

s Tugas 

Terhadap 

Kinerja 

Auditor 

Pemerintah 

(Studi Kasus 

pada 

Inspektorat 

Provinsi 

Jawa Barat) 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

auditor 

pemerintah. 

penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

digunakan 

dalam 

penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

Indikator 

kinerja 

yang 

digunakan 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

Selain itu, 

studi kasus 

penelitian 

tersebut 

dilakukan 

pada 

Inspektorat 

Provinsi 

Jawa Barat, 

sedangkan 

penelitian 

akan 

dilakukan 

di 

Inspektorat 

Kota 

Bandung. 

Kompetens

i 
 Mutu personal 

 Pengetahuan 

umum 

 Keahlian 

khusus 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

kompetensi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

auditor 

pemerintah. 

Kompleksit

as Tugas 
 Tingkat 

keahlian 

 Tingkat 

kesabaran 

 Tingkat 

pemahaman 

struktur tugas 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

kompleksitas 

tugas 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

auditor 

pemerintah. 

Kinerja 

Auditor 

Pemerintah 

 Pendidikan 

auditor 

 Pengalaman 

 Faktor usia 

 Partisipasi 

 Motivasi 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel gaya 

kepemimpina

n, 

kompetensi, 

kompleksitas 

tugas 

berpengaruh 

simultan 

terhadap 
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Penelitian 

Terdahulu 

Variabel Indikator Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

kinerja 

auditor 

pemerintah 

 

Peneliti 3: 
Dicky 

Setiawan 

Aceka 

(2014) 

 

Judul: 

Pengaruh 

Profesionalis

me Auditor 

Internal dan 

Komitmen 

Organisasi 

Auditor 

Internal 

Terhadap 

Kinerja 

Auditor 

Internal 

(Studi Kasus 

pada Bank 

BUMN dan 

Bank Swasta 

di Kota 

Bandung) 

Profesional

isme 

Auditor 

Internal 

 Independen 

 Kemampuan 

profesionalism

e 

 Lingkup 

pekerjaan 

 Pelaksanaan 

kegiatan 

pemeriksaan 

 Manajemen 

bagian audit 

internal 

(Hiro 

Tugiman, 

2009) 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

profesionalis

me auditor 

internal 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

auditor 

internal. 

Variabel 

komitmen 

organisasi, 

variabel 

kinerja, 

indikator 

komitmen 

organisasi, 

dan 

indikator 

kinerja 

yang 

digunakan 

sama 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

Variabel 

profesionali

sme yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

Selain itu, 

studi kasus 

penelitian 

tersebut 

dilakukan 

pada Bank 

BUMN dan 

Bank 

Swasta di 

Kota 

Bandung, 

sedangkan 

penelitian 

akan 

dilakukan 

di 

Inspektorat 

Kota 

Bandung. 

Komitmen 

Organisasi 

Auditor 

Internal 

 Komitmen 

afektif 

 Komitmen 

kontinuan 

 Komitmen 

normatif 

(Meyer & 

Allen dalam 

Ikhsan & M 

Ishak, 2005) 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

variabel 

komitmen 

organisasi 

auditor 

internal 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

auditor 

internal. 

Kinerja 

Auditor 

Internal 

 Pengelolaan 

aktivitas audit 

internal 

 Sifat 

pekerjaan 

 Perencanaan 

penugasan 

 Komunikasi 

hasil 

penugasan 

(Messier et. 

Al dialih 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

profesionalis

me auditor 

internal dan 

komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan 
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Penelitian 

Terdahulu 

Variabel Indikator Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

bahasakan 

oleh Nuri 

Hiduan, 2005) 

terhadap 

kinerja 

auditor 

internal. 

Peneliti 4: 

Muh. Taufiq 

Efendi 

(2010) 

 

Judul: 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Independens

idan 

Motivasi 

Terhadap 

Kualitas 

Audit Aparat 

Inspektorat 

Dalam 

Pengawasan 

Keuangan 

Daerah 

(Studi 

Empiris pada 

Pemerintah 

Kota 

Gorontalo) 

Kompetens

i 
 Pengetahuan 

 Keahlian 

 Pengalaman 

(Harhinto, 

2004) 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

kompetensi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kualitas audit 

Variabel 

independen

si sebagai 

variabel 

dependen 

yang 

digunakan 

sama 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

Variabel 

kompetensi

, variabel 

motivasi, 

dan 

variabel 

kualitas 

audit yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

berbeda 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan. 

Selain itu, 

studi 

empiris 

penelitian 

tersebut 

dilakukan 

pada 

pemerintah 

Kota 

Gorontalo, 

sedangkan 

penelitian 

akan 

dilakukan 

di 

Inspektorat 

Kota 

Bandung. 

Independen

si 
 Gangguan 

pribadi 

 Gangguan 

ekstern  

(SKPN, 2007) 

Secara 

parsial, hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

independensi 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

kualitas audit 

tetapi tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

Motivasi  Tingkat 

aspirasi 

 Ketangguhan 

 Keuletan 

 Konsistensi 

 (Abin, 2003) 

Secara 

parsial, 

variabel 

motivasi 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

kualitas audit 

Kualitas 

Audit 
 Kualitas 

proses 

 Kualitas hasil 

 Tindak lanjut 

hasil audit 

(Harhinto, 

2004) 

Secara 

simultan, 

kompetensi, 

independensi

, dan 

motivasi 

mempunyai 

pengaruh 
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Penelitian 

Terdahulu 

Variabel Indikator Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

yang 

signifikan 

terhadap 

kualitas audit 

Penelitian 

yang akan 

dilakukan: 

Pengaruh 

Independens

i Auditor 

Internal dan 

Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Aparat 

Inspektorat 

(Studi Kasus 

pada 

Inspektorat 

Kota 

Bandung) 

Independen

si Auditor 

Internal 

 Independensi 

dalam 

program audit 

 Independensi 

dalam 

verifikasi 

 Independensi 

dalam 

pelaporan 

(Sawyer, 

2005: 35) 

   

Komitmen 

Organisasi 
 Komitmen 

afektif 

(affective 

commitment) 

 Komitmen 

berkelanjutan 

(continuance 

commitment) 

 Komitmen 

normative 

(normative 

commitment) 

(Allen & 

Meyer dalam 

Kreitner & 

Kinicki, 

2014:165) 

 

Kinerja 

Aparat 

Inspektorat 

 Efektif 

 Efisien 

 Kualitas 

 Ketepatan 

Waktu 

 Produktivitas 

 Keselamatan 

(Moeheriono, 

2012:113). 
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2.7  Kerangka Pemikiran 

2.7.1 Pengaruh Independensi Auditor Internal Terhadap Kinerja Auditor 

Internal Pemerintah 

 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. Auditor harus independen dari setiap 

kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam organisasi yang 

diauditnya. Disamping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan 

sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang 

dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya (Mulyadi, 

2010:26). 

 Penelitian tentang hubungan antara independensi auditor dengan kinerja 

auditor pemerintah telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Salah satunya 

penelitian yang dilakukan oleh Gustia (2014:13) yang mengatakan bahwa 

independensi auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

auditor. Penelitian lain yang menunjukkan hasil yang sama yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Awaludin (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 
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kinerja yang dihasilkannya. Independensi merupakan sikap auditor yang tidak 

memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat atau 

simpulan, sehingga dengan demikian pendapat atau simpulan hasil audit yang 

diberikan tersebut berdasarkan objektivitas yang tinggi. 

 

2.7.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal 

Pemerintah 

 Komitmen organisasi (organizational commitment) mencerminkan 

tingkatan di mana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-

tujuannya. Ini adalah sikap kerja yang penting karena orang-orang yang memiliki 

komitmen diharapkan bisa menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi 

mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap 

bekerja di suatu organisasi (Kreitner & Kinicki, 2014:165).  

 Komitmen organisasi (organizational commitment) mencerminkan 

identifikasi dan ikatan seorang individu pada organisasi. Seseorang yang sangat 

berkomitmen akan melihat dirinya sebagai anggota sejati dari sebuah organisasi, 

mengabaikan sumber ketidakpuasan kecil, dan melihat dirinya tetap sebagai 

anggota organisasi. Sebaliknya, seseorang yang kurang berkomitmen akan melihat 

dirinya sendiri sebagai orang luar, mengekspresikan lebih banyak ketidakpuasan 

mengenai banyak hal, dan tidak melihat dirinya sebagai anggota jangka panjang 

dari organisasi (Moorhead dan Griffin, 2013:73). 
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 Penelitian tentang hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja 

auditor pemerintah sudah dilakukan oleh berbagai peneliti. Berdasarkan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novatiani & Mustofa (2014:109) 

variabel komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

auditor internal. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen seorang auditor terhadap 

tempat dia bekerja maka akan mempengaruhi kinerjanya.  

 Penelitian lain yang menunjukkan hasil yang sama yaitu 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. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai karena pegawai yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi terhadap 

organisasi cenderung memiliki sikap keberpihakan, rasa cinta, dan kewajiban 

yang tinggi terhadap organisasi sehingga hal ini akan memotivasi mereka untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka dengan bertanggung 

jawab. Penelitian tersebut didukung juga oleh pendapat Mangkuprawira 

(2011:248) yang mengatakan semakin tinggi derajat komitmen karyawan, 

semakin tinggi pula kinerja yang dicapainya. 
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 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dan 

keterangan tersebut maka dapat digambarkan bahwa kerangka pemikiran adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Independensi auditor internal berpengaruh terhadap kinerja auditor internal 

pemerintah. 

H2 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal 

pemerintah. 

H3 : Independensi auditor internal dan komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja auditor internal pemerintah. 

 

Independensi Auditor 

Internal 

(X1) 

Komitmen Organisasi 

(X2) 

Kinerja Auditor 

Internal Pemerintah 

(Y) 


