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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 

dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, 

baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk 

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik (Stanbury, 2003). 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah adalah wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia. 

Inpres ini dilakukan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan 

yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, sehingga 

dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk 

mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 

(Inpres Nomor 7 Tahun 1999) 

Salah satu pilar terwujudnya reformasi birokrasi adalah sumber daya 

manusia aparatur negara yang berintegritas tinggi. Tujuan utamanya adalah 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memenuhi kepentingan 

rakyat. Sayangnya, harapan akan hadirnya wajah birokrasi yang berkinerja optimal 
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masih belum terpenuhi. Kinerja buruk mengakibatkan rendahnya kualitas layanan 

publik yang diberikan aparat birokrasi. Bukti lain , yaitu hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja pemerintah yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi menyebutkan, sangat sedikit pemerintah daerah yang 

mendapat nilai memadai dalam laporan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah 

(Kompas, 2012). 

Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan 

mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. 

(Mardiasmo (Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1, Mei 2006) . Selain itu, 

transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator penting profesionalisme birokrasi. 

Permasalahannya adalah bagaimana menekan biaya ekonomi tinggi yang 

disebabkan oleh mekanisme kebijakan yang tidak transparan dan birokrasi yang 

tidak efisien agar kesulitan yang dialami pelaku bisnis selama ini dapat diatasi. Bila 

transparansi dan akuntabilitas birokrasi ini dapat diperlihatkan, skandal korupsi 

yang makin marak belakangan ini tentu tak akan terjadi. ( R. Siti Zuhro dalam Uni 

Sosial Demokrasi, 2015) 

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting 

dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem 

manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan 

sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal 

sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem 

AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi 

pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, 

http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050577/jurnal-akuntansi-pemerintah/pewujudan-transparansi-dan-akuntabilitas-publik-melalui-akuntansi-sektor-publik/semua-halaman.html
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melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada 

instansi yang lebih tinggi. (Permenpan No 20 Tahun 2013) 

Pelaksanaan AKIP difokuskan untuk meningkatkan mutu penerapan 

manajemen berbasis kinerja (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka 

mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil. Evaluasi atas AKIP 

harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam 

mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja 

dan capaian kinerja. (Permenpan No 20 Tahun 2013). 

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan 

memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan 

kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil 

evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Pemeringkatan ini diharapkan dapat 

mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten 

meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) 

organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJM Nasional/RPJMD.  

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP yang dilakukan oleh 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tahun 

2012 Instansi Pemerintah Kota Bandung memperoleh predikat C dengan skor 48,8 

yang berarti perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar. 

Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 , Instansi Pemerintah Kota Bandung 

memperoleh peningkatan yakni dengan predikat CC dengan skor masing-masing 
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yaitu 50,31 dan 55,14. Meskipun terjadi peningkatan , tetapi belum mencerminkan 

akuntabilitas yang baik, yang berarti bahwa perlu banyak perbaikan yang tidak 

mendasar. 

Tabel 1.1. 

Kategori nilai dari evaluasi AKIP 

No Predikat Nilai angka Interpretasi 

1. AA >85-100 Memuaskan 

2. A >75-85 Sangat Baik 

3. B >65-75 Baik, perlu sedikit perbaikan 

4. CC >50-65 

Cukup (memadai), perlu banyak 

perbaikan yang tidak mendasar 

5. C >30-50 

Kurang, perlu banyak perbaikan, 

termasuk perubahan yang mendasar 

6. D 0-30 

Sangat Kurang, perlu banyak sekali 

perbaikan dan perubahan yang sangat 

mendasar 

Sumber: Permenpan No 20 tahun 2013 

Inspektorat seperti tak hadir mencegah maraknya penyimpangan. Padahal, 

inspektorat seharusnya menjadi alat deteksi dini. Posisi inspektorat yang melekat di 

setiap instansi pemerintahan memungkinkan mereka mengawasi secara detail 

penggunaan keuangan negara untuk mencegah penyimpangan. (Kompas, 2015) 
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 Banyak kalangan menilai, gagal menyalanya alarm deteksi dini inspektorat 

merupakan hal yang lumrah. Sebab, selama ini, inspektorat hanya bawahan 

menteri/kepala lembaga dan kepala daerah. Dalam kondisi itu, tidak jarang 

peringatan yang dikeluarkan inspektorat diabaikan begitu saja. Bahkan, bisa jadi 

lebih buruk, tak sekadar diabaikan, mereka yang memperingatkan justru kerap 

dianggap musuh dalam selimut. Sanksinya, bisa saja dibebastugaskan, dimutasi, 

atau kariernya dipersulit. (Kompas, 2015) 

 Hasil pemetaan kapabilitas inspektorat tahun 2012 yang dilakukan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan kapasitas dan 

profesionalisme inspektorat masih lemah. Berdasarkan pemetaan itu, 93,96 persen 

inspektorat masih di level 1 dari lima level yang menjadi dasar penilaian. Artinya, 

inspektorat belum mampu memberikan jaminan program atau kegiatan pemerintah 

telah sesuai aturan. Inspektorat juga belum mampu mencegah korupsi serta 

memberikan jaminan atas efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintah. (Kompas, 

2015). 

 Kepala BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Bambang Adiputranata 

mengemukakan tentang perlunya penguatan inspektorat yang memiliki peran 

strategis, mengingat Pemerintah memerlukan keberadaan pemeriksa eksternal dan 

pengawasan internal, agar bisa diperoleh check and balance dari BPK sebagai 

pemeriksa eksternal pemerintah serta pengawasan internal/ Aparat Pengawasan 

Internal Pemerintah (APIP) yang diharapkan dapat memberikan early warning 

dalam tata kelola keuangan negara dan juga menjadi koordinator perbaikan SPI dari 

hasil audit BPK (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 
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 Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga aspek utama yang mendukung 

terciptanya kepemerintahan yang baik, yaitu pengawasan, pengendalian, dan 

pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar 

eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan 

oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen 

dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 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 ditetapkan. 

 Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah, Inspektorat Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang 

bertanggungjawab langsung kepada walikota. Pengawasan Intern adalah seluruh 

proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain 

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak 

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan 

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dengan demikian, dalam tugas 

inspektorat kota sama dengan audit internal. (Hana, 2014) 

 Audit Internal menurut International Professional Practices Framework 

(The Institute of Internal Auditors, 2014), yaitu aktivitas independen, keyakinan 

objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan 

operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya 
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dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan 

meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola). 

 Menurut Hana (2014), jika tindakan evaluasi berhasil dalam meningkatkan 

kinerja unit, maka berarti menunjang kearah perbaikan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Tanpa fungsi audit internal, pimpinan unit tidak memiliki sumber 

informasi internal yang bebas mengenai kinerja organisasi. 

 Inspektorat Kota Bandung dalam melaksanakan evaluasi AKIP harus 

menggunakan professional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal 

yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kerja evaluasi 

(Permenpan No 20 Tahun 2013). Maka, untuk menjaga profesionalisme inspektorat 

kota sebagai salah satu APIP harus memenuhi kode etik yang diatur dalam 

Permenpan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kode Etik APIP. Kode etik ini bertujuan 

untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis agar terpenuhi prinsip-

prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pelaksanaan audit sehingga 

terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan 

audit. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : 

“ANALISIS PERANAN PROFESIONALISME AUDITOR 

INTERNAL  DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Inspektorat dan Dinas 

Kota Bandung)” 
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1.2. Identifikasi Masalah 

 Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah : 

1. Bagaimana profesionalisme auditor internal di Inspektorat Kota Bandung 

2. Bagaimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Kota Bandung 

3. Bagaimana peranan profesionalisme auditor internal Inspektorat Kota Bandung 

dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bandung. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana profesionalisme auditor internal di Inspektorat 

Kota Bandung 

2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di 

Dinas Kota Bandung 

3. Untuk mengetahui bagaimana peranan profesionalisme auditor internal 

Inspektorat Kota Bandung dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah Kota Bandung. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Secara Teori 

Secara teori penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis karena dapat memberikan 

pemahaman mengenai peranan profesionalisme auditor internal dalam 

peningkatan akuntabilitas bagi kinerja instansi pemerintah. 
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2. Penelitian ini memberikan masukan bagi instansi pemerintah berupa informasi 

kepada Inspektorat Kota Bandung, khususnya auditor internal dan pimpinan 

untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan pengawasan 

daerah dalam menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

3. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi mata kuliah Audit 

Internal dan Akuntansi Sektor Publik mengenai profesionalisme auditor 

internal pada sektor publik dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

 

1.4.2. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi auditor dalam peningkatan 

profesionalisme auditor internal agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah yang bersih, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan 

pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.  


