
 
 

10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Profesionalisme Auditor Internal 

2.1.1.1. Pengertian Profesionalisme  

 Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan 

yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) 

tertentu. Menurut Lekatompessy, seperti yang dikutip oleh Arleen & Yulius 

(2009: 15), Profesi dan Profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual. 

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan 

Profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat 

apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. 

Menurut Sawyer (2005), suatu pekerjaan keahlian dapat digolongkan sebagai 

suatu profesi jika memenuhi persyaratan tertentu, dengan syarat, yaitu : 

1. Pekerjaan tersebut adalah untuk melayani kepentingan orang banyak 

(umum), 

2. Bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud, harus melalui pelatihan 

yang cukup lama dan berkelanjutan, 

3. Adanya kode etik dan standar yang ditaati didalam organisasi tersebut, 

4. Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan 

ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, 
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5. Mempunyai media massa/publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

keahlian dan keterampilan anggotanya, 

6. Kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang ingin 

menjadi anggota, dan 

7. Adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah 

untuk mengeluarkan sertifikat. 

 Dari pengertian diatas dapat dikatakan bekerja secara professional berarti 

bekerja dengan menggunakan keahlian khusus menurut aturan dan persyaratan 

profesi, karena itu setiap pekerjaan yang bersifat professional memerlukan suatu 

saran berupa standar dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi seluruh 

anggota profesi tersebut. Kode etik dan standar tersebut bersifat mengikat dan 

harus ditaati oleh setiap anggota agar setiap hasil kerja para anggota dapat 

dipercaya dan memenuhi kualitas yang ditetapkan oleh organisasi. 

2.1.1.2. Pengertian Auditor Internal  

 Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan 

(perusahaan negara atau 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. (Mulyadi, 2002: 29). 
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Sedangkan menurut International Professional Practices Framework atau IPPF 

(The Institute of Internal Auditors, 2014), yaitu : 

 “Internal auditing is an independent, objective, assurance and consulting 

 activity designed to add value and improve an organization’s operations.It 

 helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, 

 disciplined approach to evaluate and improve effectiveness of risk 

 management, control, and governance processes”. 

 Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen, 

 dan objektif  yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan 

 kegiatan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi 

 mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin 

 untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, 

 pengendalian dan proses tata kelola). 

2.1.1.2.1 Tujuan audit Internal 

 Menurut Tugiman (2006) tujuan pemeriksaan internal yang dilakukan 

adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, 

penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula 

pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. 

Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004), 

menyatakan bahwa : 

 “Tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab fungsi audit internal harus 

dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar 
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Profesi Audit Internal dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan Dewan 

Pengawasan Organisasi”. 

2.1.1.2.2 Ruang Lingkup Audit Internal 

 Menurut Permenpan No 5 Tahun 2008 ruang lingkup auditor internal 

meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya 

berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi. 

 Sedangkan ruang lingkup audit internal menurut Tugiman (2006), sebagai 

berikut : 

 “Ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem 

 pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan 

 keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta 

 kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan”. 

Kemudian menurut Guy (2002), ruang lingkup audit internal meliputi : 

1. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta 

perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, 

mengklarifikasi serta melaporkan informasi semacam itu. 

2. Menelaah sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap 

kebijakan perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat 

memiliki pengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta 

menentukan apakah organisasi telah mematuhinya. 

3. Menelaah perangkat pelindung aktiva dan secara tepat memverifikasi 

keberadaan aktiva tersebut. 

4. Menilai keekonomisan dan efisiensi sumberdaya yang dipergunakan. 
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5. Menelaah informasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya 

konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta apakah 

operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

direncanakan. 

2.1.1.2.3 Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Auditor Internal 

 Fungsi auditor internal menurut Sawyer (2005) adalah melakukan evaluasi 

dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko, 

pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang 

sistematis, teratur dan menyeluruh. 

Fungsi audit internal menurut Tugiman (2000:11) menyatakan bahwa : 

“Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi, untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”. 

 

 Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki auditor internal dalam 

melakukan audit adalah kebebasan untuk memeriksa dan menilai kebijakan-

kebijakan, rencana, prosedur dan sistem yang telah ditetapkan. Wewenang 

yang diberikan kepada auditor internal tersebut harus bersumber dari 

manajemen dan disetujui oleh dewan direksi. Selain itu, wewenang yang 

diberikan harus dapat memungkinkan tercapainya tujuan membantu semua 

anggota organisasi untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab secara efektif. 

2.1.1.3 Auditor Internal yang Profesional 

 Inspektorat Kota yang merupakan salah satu dari APIP, untuk 

mewujudkan adanya pengawasan intern oleh APIP yang berkualitas dan auditor 
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yang professional harus mematuhi prinsip-prinsip perilaku , yaitu kode etik APIP 

yang diatur dalam Permenpan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah. Kode etik ini memuat 2 komponen, yaitu 1) 

prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi 

perilaku auditor, dan 2) aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-

prinsip perilaku auditor. Prinsip-prinsip perilaku yang harus dipatuhi yaitu : 

1. Integritas 

2. Obyektivitas 

3. Kerahasiaan 

4. Kompetensi 

2.1.1.3.1 Integritas 

 Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) adalah mutu, 

sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki 

potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan,kejujuran. 

 Sedangkan integritas audit internal menurut Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode 

Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah : 

 “Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, 

 berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan 

 guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal”. 

Integritas menurut Auditor Intern Pemerintah Indonesia 

 Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan 

demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. 
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Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan 

keadaan yang sebenarnya. 

2.1.1.3.2 Obyektivitas 

 Dalam Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004), obyektivitas 

auditor internal adalah sebagai berikut : 

 Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak 

 dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan 

 (conflict of interest). 

 Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (2008), Obyektivitas adalah auditor harus 

menujunjung tinggi ketidakberpihakan professional dalam mengumpulkan, 

mengevaluasi, dan memproses data/informassi auditi. Auditor APIP membuat 

penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh 

kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. 

 Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah obyektivitas auditor adalah : 

 “Auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta 

menghindari  konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

melaporkan  pekerjaan yang dilakukannya”. 

 

2.1.1.3.3 Kerahasiaan 
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 Kerahasiaan menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan 

Intern adalah sebagai berikut : 

 Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang 

diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang 

memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.”. 

Kerahasiaan dalam pernyataan etika profesi No. 3 Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2008) adalah 

1. Setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam 

tugasnya dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan dan pemanfaatan 

informasi tersebut, tanpa seizin pihak yang memberi tugas, kecuali jika hal 

tersebut dikehendaki oleh standar profesi, hukum, atau negara. 

2. Auditor harus tetap menjaga informasi rahasia pemberi tugas walaupun ia 

sudah bukan auditor pemberi tugas tersebut. 

3. Kewajiban menjaga informasi rahasia klien tersebut juga berlaku bagi staf 

yang membantunya, dan pihak yang diminta pendapat atas bantuannya. Ia 

harus menjelaskan dan tetap bertanggung jawab atas kerahasiaan informasi 

tersebut. 

2.1.1.3.4 Kompetensi 

 Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern adalah 

kompetensi adalah sebagai berikut : 
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 “Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan 

 keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas”. 

 Menurut konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004), kompetensi 

adalah : 

 “Kapabilitas, keahlian, pengalaman, kemampuan, keterampilan, sikap, 

 kecakapan, pengetahuan”. 

 Kompetensi menurut Sawyer (2005) adalah auditor internal menggunakan 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja audit 

internal. Audit internal harus secara terus menerus meningkatkan keahlian dan 

efektifitas serta kualitas jasa mereka. 

2.1.1.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

2.1.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas 

 Akuntabilitas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 20 Tahun 2013 adalah kewajiban untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. 

Menurut Mardiasmo (2009:20) : 

 “Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

 untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

 mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

 tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang 

 memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban   

tersebut”. 
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 Dwiyanto (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai suatu ukuran yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran 

nilai-nilai dan norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh 

para stakeholders. Acuan pelayanan yang digunakan organisasi publik juga dapat 

menunjukkan tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. Acuan pelayanan 

dianggap paling penting oleh suatu organisasi publik adalah dapat mereflesikan 

pola pelayanan yang dapat dipergunakan yaitu pola pelayanan yang akuntabel 

yang mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa. 

2.1.1.4.2 Pengertian Kinerja 

 Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau 

hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas terukur. (Perpres No 29 Tahun 2014) 

Kinerja menurut Bastian (2001) adalah sebagai berikut : 

 “Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

 kegiatan/program dalam mewujudkan sasara, tujuan, misi, dan visi 

 organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu 

 organisasi”. 

 

2.1.1.4.2.1 Indikator Kinerja 

 Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta 

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam 

tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi. 
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Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan 

kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai (Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan, 2011). 

Menurut Bastian (2001), indikator kinerja adalah sebagai berikut : 

 “Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 

pencapaian  suatu kegiatan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan 

elemen indikator yang terdiri atas : indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), 

hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts)”. 

Indikator kinerja yang akan ditetapkan dikategorikan sebagai berikut : 

1. Indikator Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. 

Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya yang dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan. 

2. Indikator Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu yang diharapkan 

langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non 

fisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengatur 

keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan 

keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai 

dengan rencana. 

3. Indikator Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 

Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk 

telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan 
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tersebut telah dicapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas 

hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kegiatan banyak pihak. 

Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil 

yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dpat dipergunakan 

sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi 

masyarakat banyak. 

4. Indikator manfaat (benefits) adalah segala sesuatu yang terkait dengan 

tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini 

menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat 

tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam 

jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal 

yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan 

berfungsi dengan optimal. 

5. Indikator dampak (impacts) adalah penngaruh yang ditimbulkan baik 

positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi 

yang telah ditetapkan. 

Tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau 

ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan, dan pada akhirnya kinerja 

organisasi/ unit kerja pelaksanaannya. Menurut Sedarmayanti (2013), secara 

umum, indikator kinerja memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan kegiatan dilaksanakan 
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2. Menciptakan konsesus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk 

menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan 

kebijakan/program/kegiatan dalam menilai kinerja. 

3. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja 

organisasi unit kerja. 

2.1.1.4.3 Pengertian Instansi Pemerintah 

 Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 , instansi pmerintah adalah perangkat 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang 

berlaku terdiri dari: Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas 

Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, angkatan Laut), Kepolisian 

Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan 

Agung, Perangkat Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, 

dan lembaga/ badan lainnya yang dibiayai dari anggaran Negara.  

2.1.1.4.4 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah 

 Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 kinerja instansi pemerintah adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi 

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah 

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 
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 2.1.1.4.5 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya 

good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus 

akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertaggungjawaban publik. Proses 

inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam 

mencapai tujuannya (Bastian, 2010). 

 Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah 

pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan tersebut. Pemerintah, 

baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam 

rangka pemenuhan hak-hak publik. (Mardiasmo, 2009) 

 Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 , Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawaban secara periodik.  

2.1.1.4.5.1 Prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 

239/XI/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Direktorat Perencanaan dan Pengembangan 
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Universitas Gadjah Mada, 2014) dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan 

instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber 

daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara; 

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang 

diperoleh; 

5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat; 

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dlam pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.1.4.5.2 Tujuan dan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan 

dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong 

terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat 

untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya. 

Sedangkan sasaran dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah : 

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya. 

2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah. 
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3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan 

Nasional. 

4. Terpelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

2.1.1.4.5.3 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang telah terjadi telah dilakukan 

penyempurnaan tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Direktorat Perencanaan dan 

Pengembangan Universitas Gadjah Mada, 2014) dengan pokok-pokok sebagai 

berikut : 

Ikhtisar Eksekutif 

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana 

stratejik serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran 

utersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan 

pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut 

dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi 

pada tahun mendatang. 

I. Pendahuluan 

Pada bagian ini deijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian 

singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum 

tupoksi). 
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II. Rencana Stratejik 

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai : rencana stratejik 

dan rencana kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara 

singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang 

bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi 

instansi. 

Rencana Stratejik 

Uraian singkat tentang rencana startejik isntansi, mulai dari visi, misi, 

tujuan, sasaran serta kebijakan dan program instansi. 

Rencana Kinerja 

Disajikan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama 

menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai 

dengan program pada tahun tersebut, dan indikator keberhasilan 

pencapaiannya.. 

III. Akuntabilitas Kinerja 

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan 

analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan 

secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan 

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang 

akan diambil. Selain itu dilaporkan akuntabilitas keuangan dengan cara 

menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi 

atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator 

kinerja efisiensi. 
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IV. Penutup 

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan 

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan 

kinerja instansi yang bersangkutan serta strateji pemecahan masalah 

yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. 

 

Lampiran-Lampiran 

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, 

gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, 

dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam 

bdan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan 

atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang 

merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, 

misi, tujuan, dan sasaran perlu disampaikan. Jika jumlah lampiran 

cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar, dan 

daftar tabel secukupnya. 

 

2.1.1.4.5.4 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah merupakan suatu tatanan, 

isntrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap 

sebagai berikut : 

1. Penetapan Perencanaan Strategis 

2. Pengukuran Kinerja 
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3. Pelaporan Kinerja 

4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan, 2011 

Gambar 2.1 

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada 

gambar diatas dimulai dari penyusunan perencanaan strategis (Renstra) yang 

meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan 

strategis ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat 

setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang 

ingin dicapai (output/income) dari seluruh sasaran strategis dalam tahun yang 

bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan 

tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan 

Perencanaan 

Strategis 

Pengukuran 

Kinerja 

Pemanfaatan 

Informasi 

Kinerja 

Pelaporan 
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pemerintah untuk suatu periode tertentu. Dalam setiap tahun juga disusun 

dokumen Penetapan Kinerja atau Kontrak Kinerja, yang berisikan sasaran berupa  

output dan outcome yang harus dicapai dalam periode satu tahun anggaran. 

Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. 

Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam indikator 

kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk 

pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem 

pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, istrumen, dan metode pengumpulan data 

kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada 

pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi 

yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi 

secara berkesinambungan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2011). 

2.1.1.4.5.5 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Evaluasi adalah proses untuk mengurai suatu kondisi sehingga diperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam. Evaluasi ini dilakukan dengan cara melakukan 

analisis adanya beda kerja. Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2011), evaluasi kinerja adalah : 

 “melihat beda (gap) antara yang sudah direncanakan dengan realisasinya 

 atau kenyataannya. Jika terdapat gap yang besar, maka perlu diteliti sebab-

 sebabnya berikut informasi kendala dan hambatan termasuk usulan 

 tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi 

 tersebut”. 
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 Dalam melaksanakan evaluasi LAKIP mengacu pada Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang 

Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Karena sifatnya umum, pedoman ini berisi tentang perencanaan evaluasi, 

pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Selaras dengan kebijakan 

diatas, petunjuk pelaksanaan Evaluasi AKIP yang lebih teknis dari pedoman 

umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana petunjuk pelaksanaan 

Evaluasi AKIP bermaksud 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 (hasil) 

organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJM Nasional/RPJMD. 

2.1.1.4.6 Konsep Inspektorat  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 25 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung, Inspektorat 

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
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dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok 

tersebut Inspektorat mempunyai fungsi : 

a. perencanaan program pengawasan; 

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 

d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, 

yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : 

a. Sekretaris, membawakan : 

1. Sub Bagian Perencanaan; 

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan 

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum. 

b. Inspektur Pembantu Wilayah I, 

c. Inspektur Pembantu Wilayah II, 

d. Inspektur Pembantu Wilayah III, 

e. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Tahun Judul Penelitian Persamaan 

Variabel 

Terkait 

Hasil Penelitian 

1 2004 Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) 

Sebagai Upaya 

Peningkatan 

Pengendalian Internal 

dalam Rangka 

Mewujudkan Good 

Governance 

Laporan 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Sampai dengan 

pelaksanaan APBN 

2004 belum ada suatu 

apapun audit yang 

menyatakan telah 

terwujudnya Good 

Governance dalam 

penyelenggaraan yang 

terdengar masih 

bernada memuncaknya 

KKN penyelenggaraan 

pemrintah. 

2 2008 Pengaruh 

Profesionalisme 

Auditor Internal 

terhadap Peningkatan 

KUalitas Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil 

Profesionalisme 

Auditor 

Internal 

Menunjukkan 

pengaruh positif 

profesionalisme 

auditor internal 

terhadap peningkatan 

kualitas kinerja 

pegawai negeri sipil. 

3 2008 Pengaruh 

Akuntabilitas terhadap 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Menunjukkan bahwa 

akuntabilitas 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

pengukuran kinerja 

instansi pemerintah. 

4 2012 Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap 

Akunabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Menunjukkan bahwa 

penerapan berbasis 

kinerja berpengaruh 

positif terhadap 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

5 2014 Pengaruh 

Profesionalisme 

Auditor Internal 

terhadap Peningkatan 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Profesionalisme 

Auditor 

Internal dan 

Peningkatan 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Menunjukkan bahwa 

professional auditor 

internal berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara 

periodik. (Permenpan No 20 Tahun 2013)  

 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, 

melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada 

instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, 

memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan 

balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi 

pemerintah. (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 
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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. 

(Permenpan No 20 Tahun 2013) 

 Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , evaluasi akuntabilitas kinerja 

unit kerja di pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit pengawasan 

internal, yaitu inspektorat kota/kabupaten. 

 Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota ini merupakan 

salah satu tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang 

diperlukan untuk pengawasan intern. 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 ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. (PP No 60 Tahun 2008) 

 Dengan demikian tugas Inspektorat Kota sebagai pelaksana pengawasan 

intern sama dengan audit internal, yaitu membantu organisasi untuk mencapai 

tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi, 

dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata 

kelola (The Institute of Internal Auditors, 2014). Jika pelaksanaan audit internal 
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berhasil atau memadai, ini berarti menunjang kearah perbaikan kinerja organisasi 

secara keseluruhan dan tata kelola dapat dilaksanakan dengan baik (Hana, 2014). 

 Selain itu dalam mengevaluasi AKIP, seorang APIP menggunakan 

professional judgment-nya sehingga diperlukan profesionalisme yang tinggi 

dalam mengevaluasi AKIP tersebut (Permenpan No 20 Tahun 2013). Maka dari 

itu, guna menjaga profesionalismenya, APIP harus mematuhi prinsip-prinsip 

perilaku kode etik, yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. 

(Permenpan No 3 Tahun 2008) 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Apriyani (2008), 

menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal terhadap peningkatan 

kualitas kinerja pegawai negeri sipil memiliki pengaruh positif. Dan penelitian 

yang dilakukan Hana (2014), menunjukkan bahwa profesionalisme auditor 

internal berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja 

intansi pemerintah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan secara signifikan antara 

variabel terikat yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan variabel 

bebas yaitu Profesionalisme Auditor Internal. Kerangka pemikiran yang 

digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1: Profesionalisme Auditor Internal berperan dalam peningkatan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

2.5 Peranan profesionalisme auditor internal dalam peningkatan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

 Peranan antara profesionalisme auditor internal dalam peningkatan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat berkaitan. Dengan adanya auditor 

internal yang profesional dapat membantu Walikota dalam menyelenggarakan 

pengawasan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, 

akuntabilitas kinerja yang baik , serta pelayanan publik yang prima. Hal tersebut 

dapat terwujud jika dalam melakukan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) telah memenuhi persyaratan profesi , yakni telah 

mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kedua jenis 

1. Integritas 

2. Obyektivitas 

3. Kerahasiaan 

4. Kompetensi 

1. Perencanaan 

Strategis 

2. Pengukuran Kinerja 

3. Pelaporan Kinerja 

4. Pemanfaatan 

Informasi Kinerja 

Profesionalisme Auditor Internal 
Akuntabilitas Kinerja Instansi  

Pemerintah 
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persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti 

pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) kedua 

pelatihan tersebut. 

 Selain itu dalam mengevaluasi AKIP, seorang APIP menggunakan 

professional judgment-nya sehingga diperlukan profesionalisme yang tinggi 

dalam mengevaluasi AKIP tersebut (Permenpan No 20 Tahun 2013). Maka dari 

itu, guna menjaga profesionalismenya, APIP harus mematuhi prinsip-prinsip 

perilaku kode etik, yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. 

(Permenpan No 3 Tahun 2008) 

 Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota ini merupakan 

salah satu tugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang 

diperlukan untuk pengawasan intern. 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 ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. (PP No 60 Tahun 2008) 

 Dengan demikian tugas Inspektorat Kota sebagai pelaksana pengawasan 

intern sama dengan audit internal, yaitu membantu organisasi untuk mencapai 

tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi, 

dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata 

kelola (The Institute of Internal Auditors, 2014). Jika pelaksanaan audit internal 
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berhasil atau memadai, ini berarti menunjang kearah perbaikan kinerja organisasi 

secara keseluruhan dan tata kelola dapat dilaksanakan dengan baik (Hana, 2014). 

 Adapun peran yang dilakukan oleh auditor internal dalam peningkatan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain adalah melakukan evaluasi 

terhadap LAKIP yang merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian 

nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas 

masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja 

instansi/unit kerja pemerintah.  

 Kemudian peran audititor internal juga adalah dengan meningkatkan 

kepatuhan instansi pemerintah terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal, karena peningkatan kepatuhan terhadap 

penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan internal maupun 

eksternal secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga akuntabilitasnya akan 

meningkat. 

 Hal lain yang dilakukan berkaitan dengan peran auditor internal dalam 

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah dengan melakukan 

pembinaan SAKIP , SPIP, dan asistensi dalam rangka perbaikan SAKIP , 

sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pun dapat meningkat. 

 

 


