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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Belakangan ini kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin 

marak terjadi dan telah menjadi salah satu masalah utama perekonomian di 

Indonesia yang belum bisa diberantas secara tuntas. Dalam hal ini, peran seorang 

auditor sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi terjadinya KKN di perusahaan-

perusahaan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga pemerintah. Dengan 

tuntutan ini, maka peran audit dan auditor sangat dibutuhkan dalam mewujudkan 

perekonomian yang bersih dan sehat dari berbagai macam kasus kecurangan, 

terutama dalam lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki peran dan tanggung 

jawab yang besar dalam perekonomian sebuah Negara. Salah satu diantaranya 

adalah peran audit internal dan auditor internal.  

Audit internal atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian 

yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi 

kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Hiro Tugiman, 2014:11). Audit internal 

memiliki fungsi utama yaitu untuk mengevaluasi kegiatan di dalam sebuah 

organisasi dan sistem pengendalian internal yang mengendalikannya, agar tujuan 

yang ingin dicapai oleh organisasi dapat terwujud dengan terarah dan terencana 

dengan baik. Selain itu dengan adanya audit internal organisasi dapat menghindari 

adanya risiko kesalahan, penyalahgunaan dan kendala dengan mengembangkan 

efisiensi dan efektivitas organisasi. 
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Seorang auditor internal dapat dikatakan profesional dilihat dari kinerja 

yang dilakukannya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan kode 

etik auditor dan standar audit yang berlaku. Kode etik auditor dimaksudkan untuk 

menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, sedangkan 

standar audit dimaksudkan untuk menjaga kualitas hasil audit yang 

dilaksanakannya. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat dapat menilai sejauh 

mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan kode etik yang 

berlaku. Masyarakat juga sebagai penilai kinerja pemerintah tentunya 

menginginkan adanya sistem pengendalian internal dan fungsi pengawasan 

lembaga pemerintah yang baik karena semua hasil dari kegiatan yang berjalan di 

dalam lembaga pemerintah akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal atau nama lain yang 

secara fungsional melaksanakan perngawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan 

Inspektorat Kabupaten/Kota. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 64 Tahun 2007 Pasal 4 mengenai peran dan fungsi Inspektorat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan 

pemerintah, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi seperti 

perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan 

dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.  
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Dalam melakukan audit, tidak jarang seorang auditor menemukan klien 

yang menginginkan hasil audit yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

manajer, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Disinilah 

seorang auditor harus dituntut untuk bersikap independen. Independensi 

merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang ditetapkan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua hal 

yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor. Mulyadi (2010:26-27) mengatakan bahwa 

independensi dapat juga diartikan sebagai 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 yang menegakkan 

independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai 

kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang 

dijumpai dalam pemeriksaan. 

Komitmen merupakan suatu konsistensi dari wujud keterkaitan seseorang 

terhadap suatu hal. Adanya suatu komitmen terhadap organisasi yang dimiliki 

oleh seorang anggota dapat menjadi dorongan untuk bekerja dengan lebih giat dan 

lebih baik. Komitmen organisasi tentu akan mempengaruhi kinerja seorang 

auditor. Oleh karena itu, auditor harus memiliki komitmen organisasi yang kuat 

agar kinerjanya baik. Auditor yang menyukai dan mencintai pekerjaan yang 

dilakukannya dan tempat dimana ia bekerja, maka kinerjanya akan meningkat dan 
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dia akan bertahan dalam menghadapi berbagai macam masalah pekerjaan yang 

dihadapinya. Seperti yang dikemukakan oleh Larasati dan Laksito (2013), apabila 

auditor internal sudah memiliki rasa komitmen pada organisasinya, maka auditor 

internal akan berusaha untuk meningkatkan kinerja auditor agar organisasi/ 

perusahaan tempat ia bekerja dapat mencapai tujuan yang ditentukan. 

Sitio dan Anisykurlillah (2014) menyatakan bahwa seorang auditor yang 

memiliki pemahaman good governance yang baik akan melaksanakan tugasnya 

dengan baik sesuai dengan kode etik seorang auditor sehingga membuat 

kinerjanya semakin baik. Good governance secara umum sering diartikan sebagai 

tata pemerintahan yang baik. Dapat dikatakan, good governance adalah tata kelola 

kepemerintahan yang baik, efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat yang 

secara bertanggung jawab dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti Korupsi, Kolusi, 

serta Nepotisme (KKN). Pemahaman good governance merupakan wujud 

penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik 

untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan 

bisnis maupun pelayanan publik. Pemahaman atas good governance adalah untuk 

menciptakan keunggulan organisasi kinerja baik pada perusahaan bisnis 

manufaktur (good corporate governance) ataupun perusahaan jasa, serta lembaga 

pelayanan publik/pemerintahan (good government governance). (Hidayat, 

Pituringsih, dan Pancawati, 2018) 

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan 

yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi 
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kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas 

berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah 

hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu 

adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007). Kinerja 

auditor internal yang baik tentunya dibutuhkan oleh sebuah organisasi agar fungsi 

audit internal yang dibutuhkan dapat dilaksanakan dengan baik, agar dapat 

menjamin sistem yang ada di dalam organisasi dan dapat menghindarkan 

organisasi dari adanya resiko kesalahan, penyalahgunaan dan kendala yang 

mungkin terjadi. 

Seperti yang sudah diketahui, akhir-akhir ini semakin sering terjadi 

permasalahan hukum yang mengancam dan menganggu berjalannya kelancaran 

dan pertumbuhan perekonomian Negara yaitu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) yang marak terjadi pada lembaga pemerintah dengan berbagai macam 

modus seperti penyuapan, pungutan liar, serta penggunaan aset Negara untuk 

digunakan sebagai kepentingan diri sendiri. Hal ini kemungkinan besar akan 

terjadi jika pengawasan internal pada lembaga pemerintah tidak dilaksanakan 

dengan baik. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah diharapkan dapat 

memberikan kontribusi penting dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemeriksa 

internal untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan 

merugikan Negara dengan melaksanakan audit dengan sikap profesional dan 

independen tanpa melanggar standar audit dan kode etik auditor yang berlaku 

serta dapat memberikan informasi berupa temuan-temuan audit yang dapat 

dipercaya sebagai cerminan kinerjanya. Masih kurang optimalnya kinerja auditor 
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internal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor di Indonesia menjadi sorotan 

masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, berikut merupakan beberapa contoh 

fenomena mengenai kinerja auditor internal. 

Tabel 1.1 

Fenomena Kinerja Auditor Internal Pemerintah 

Kriteria Sumber Fenomena 

Auditor Diduga 

Berbohong Soal 

Audit Kasus 

Korupsi, Kantor 

Inspektorat 

Wakatobi Disegel 

 

Diposting: 

13 November 

2018 

 

Diakses: 

25 Juli 2019 

11:05 WIB 

 

Web: 

http://www.okesu

ltra.com/auditor-

diduga-

berbohong-soal-

audit-kasus-

korupsi-kantor-

inspektorat-

wakatobi-disegel/ 

- Kantor Inspektorat Kabupaten Wakatobi, 

Sulawesi Tenggara disegel puluhan massa 

yang tergabung dalam Barisan Orator Muda 

Kepulauan Buton (BOM Kepton), yang 

merupakan buntut dari kasus dugaan Korupsi 

Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Longa 

tahun 2015 yang ditangani Inspektorat yang 

hingga kini mandek. 

- Massa menuding, auditor Inspektorat 

Wakatobi, Jamirudin adalah orang yang 

bertanggung jawab dalam audit investigasi 

kasus dugaan korupsi ADD Desa Longa yang 

hingga kini belum mengeluarkan hasil audit 

investigasinya. 

- Massa meminta kepala Kepolisian Resort 

Wakatobi untuk memanggil Jamirudin dan 

agar di jerat pasal 221 ayat 1 KUHP yaitu 

http://www.okesultra.com/auditor-diduga-berbohong-soal-audit-kasus-korupsi-kantor-inspektorat-wakatobi-disegel/
http://www.okesultra.com/auditor-diduga-berbohong-soal-audit-kasus-korupsi-kantor-inspektorat-wakatobi-disegel/
http://www.okesultra.com/auditor-diduga-berbohong-soal-audit-kasus-korupsi-kantor-inspektorat-wakatobi-disegel/
http://www.okesultra.com/auditor-diduga-berbohong-soal-audit-kasus-korupsi-kantor-inspektorat-wakatobi-disegel/
http://www.okesultra.com/auditor-diduga-berbohong-soal-audit-kasus-korupsi-kantor-inspektorat-wakatobi-disegel/
http://www.okesultra.com/auditor-diduga-berbohong-soal-audit-kasus-korupsi-kantor-inspektorat-wakatobi-disegel/
http://www.okesultra.com/auditor-diduga-berbohong-soal-audit-kasus-korupsi-kantor-inspektorat-wakatobi-disegel/
http://www.okesultra.com/auditor-diduga-berbohong-soal-audit-kasus-korupsi-kantor-inspektorat-wakatobi-disegel/
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Kriteria Sumber Fenomena 

 pasal tentang perbuatan menghalang-halangi 

proses penyelidikan karena ada dugaan 

kongkalikong dalam penyelesaian kasus 

tersebut, yang terbukti dengan keterangan 

palsu yang diberikan bahwa masih ada 

beberapa saksi yang belum di periksa. 

Namun fakta di lapangan, sudah ada 

beberapa saksi yang dimintai keterangannya. 

- Pada tanggal 3 Juli 2017, Polres Wakatobi 

pernah melayangkan surat kepada 

Inspektorat Wakatobi yang ditujukan kepada 

Jamirudin, namun sayangnya panggilan itu 

diabaikan. 

- Tidak ada itikad baik dari Jamirudin untuk 

menyelesaikan atau mengeluarkan hasil audit 

investigasi kasus dugaan korupsi desa Longa, 

artinya kuat dugaan Jamirudin ikut dalam 

skandal dugaan korupsi ADD Desa Longa 

tahun 2015 dalam proses penyelidikan. 

Dua Auditor BPK 

Hadapi Vonis 

Hakim 

Diposting: 

5 Maret 2018 

07:58 WIB 

- Auditor Utama Keuangan Negara III Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi 

Saptogiri dan Kepala Sub Auditorat III 

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/138744/auditor-bpkp-belum-sepenuhnya-merasakan-keadilan
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Kriteria Sumber Fenomena 

 

Diakses: 

25 Juli 2019 

10:52 WIB 

 

Penulis: 

Abba Gabrillin 

 

Sumber: 

https://nasional.k

ompas.com/read/

2018/03/05/07584

261/dua-auditor-

bpk-hadapi-vonis-

hakim 

 

Auditorat Keuangan Negara BPK Ali Sadli 

akan menghadapi vonis hakim di Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi karena terbukti 

menerima suap sebesar Rp 240 juta dari 

pejabat Kementerian Desa Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

- Uang tersebut diduga diberikan dengan 

maksud agar Rochmadi menentukan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 

Laporan Keuangan Kemendes tahun 

anggaran 2016. 

- Rochmadi sebelumnya dituntut 15 tahun 

penjara dan Ali Sadli dituntut 10 tahun 

penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) 

- Selain suap, Rochmadi dan Ali juga dinilai 

terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 1,7 

miliar dan Rp 9,8 miliar.  

- Rochmadi juga dianggap terbukti melakukan 

tindak pidana pencucian uang. Hal itu untuk 

menyamarkan asal-usul harta benda yang 

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/07584261/dua-auditor-bpk-hadapi-vonis-hakim
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/07584261/dua-auditor-bpk-hadapi-vonis-hakim
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/07584261/dua-auditor-bpk-hadapi-vonis-hakim
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/07584261/dua-auditor-bpk-hadapi-vonis-hakim
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/07584261/dua-auditor-bpk-hadapi-vonis-hakim
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/05/07584261/dua-auditor-bpk-hadapi-vonis-hakim
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Kriteria Sumber Fenomena 

diperoleh dari tindak pidana korupsi. 

- Ali bisa membuktikan bahwa dari jumlah 

tersebut, sebesar Rp 1,7 miliar berasal dari 

pendapatan yang sah. Sedangkan sisanya 

merupakan gratifikasi. 

- Selain itu, menurut jaksa, uang gratifikasi 

sebesar Rp 9,8 miliar juga terbukti 

disamarkan oleh Ali Sadli. Dengan  

demikian, dakwaan pencucian uang juga 

terbukti pada diri Ali Sadli. 

- Selain tuntutan pidana penjara dan denda, Ali 

juga dituntut membayar uang pengganti 

sebesar Rp 325 juta. Apabila satu bulan 

setelah putusan inkrah uang belum dibayar, 

maka harta benda miliknya akan disita untuk 

dilelang. Namun, apabila jumlah harta tidak 

mencukupi, akan diganti dengan pidana 

penjara selama 1 tahun. 

Kasus BLBI: Tak 

Objektif, Audit 

BPK 2017 Dinilai 

Layak Digugat 

Diposting: 

19 Juni 2019 

21:02 WIB 

 

- Audit investigasi BPK 2017 atas dugaan 

tindakan pidana korupsi dalam pemberian 

surat keterangan lunas BLBI dinilai tidak 

independen, objektif dan profesional. 
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Kriteria Sumber Fenomena 

 Diakses: 

25 Juli 2019 

10:56 WIB 

 

Penulis: 

MG Noviarizal 

Fernandez 

 

Sumber: 

https://kabar24.bi

snis.com/read/201

90619/16/935654/

kasus-blbi-tak-

objektif-audit-

bpk-2017-dinilai-

layak-digugat 

- Akibatnya, hasil audit menjadi keliru dan 

bertentangan dengan audit BPK pada 2002 

dan 2006 yang menyatakan tidak ada 

kerugian negara dalam pelaksanaan 

penyelesaian kewajiban pemegang saham 

bank penerima bantuan. 

- Yang bersangkutan bersama pengacara 

senior Otto Hasibuan telah mengajukan 

gugatan melalui Pengadilan Negeri 

Tangerang, Banten, agar pengadilan 

membatalkan audit Investigasi BPK 2017 

tersebut dan yang digugat adalah prosedur 

yang tidak mengikuti Undang-undang dan 

Peraturan BPK sendiri mengenai Standar 

Pemeriksaaan Keuangan Negara. Karena itu 

mereka menggugat dan meminta pengadilan 

untuk menyatakan bahwa Audit BPK 2017 

tidak berkekuatan hukum yang mengikat dan 

penentuan kerugian negara di laporan audit 

ini tidak bisa dipakai sebagai dasar dalam 

penyidikan SN. 

- Audit tersebut hanya menggunakan satu 

https://kabar24.bisnis.com/read/20190619/16/935654/kasus-blbi-tak-objektif-audit-bpk-2017-dinilai-layak-digugat
https://kabar24.bisnis.com/read/20190619/16/935654/kasus-blbi-tak-objektif-audit-bpk-2017-dinilai-layak-digugat
https://kabar24.bisnis.com/read/20190619/16/935654/kasus-blbi-tak-objektif-audit-bpk-2017-dinilai-layak-digugat
https://kabar24.bisnis.com/read/20190619/16/935654/kasus-blbi-tak-objektif-audit-bpk-2017-dinilai-layak-digugat
https://kabar24.bisnis.com/read/20190619/16/935654/kasus-blbi-tak-objektif-audit-bpk-2017-dinilai-layak-digugat
https://kabar24.bisnis.com/read/20190619/16/935654/kasus-blbi-tak-objektif-audit-bpk-2017-dinilai-layak-digugat
https://kabar24.bisnis.com/read/20190619/16/935654/kasus-blbi-tak-objektif-audit-bpk-2017-dinilai-layak-digugat
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Kriteria Sumber Fenomena 

sumber yaitu data dari hasil penyelidikan 

KPK. Auditor tidak pernah melakukan 

konfirmasi terhadap auditee, dalam hal ini 

adalah Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN) dan Sjamsul Nursalim. 

- SKL yang diberikan pemerintah melalui 

BPPN pada April 2004 sebetulnya hanya 

untuk memberikan kepastian hukum, bukan 

tanda bahwa SN sebagai pemegang saham 

BDNI sudah melunasi kewajibannya. 

Pelunasan kewajiban BLBI oleh SN telah 

berlangsung jauh sebelumnya yaitu pada Mei 

1999, saat perjanjian Master Settlement 

Acquisition Agreement (MSAA) antara SN 

dengan pemerintah dinyatakan closing yang 

ditandai dengan pemberian surat Release and 

Discharge (R&D) pada tanggal yang sama 

yang memuat pernyataan bahwa pemerintah 

tidak akan memulai atau melakukan tuntutan 

hukum apapun terhadap dugaan pelanggaran 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 

dan BLBI yang terdiri dari dua dokumen 
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Kriteria Sumber Fenomena 

yaitu Shareholders Loan Release yang terkait 

dengan BMPK dan Liquidity Support 

Release terkait dengan BLBI. 

- Kemudian diikuti oleh Surat Pernyataan 

(Letter of Statement) yang dibuat SN dan 

BPPN pada 25 Mei 1999 di hadapan notaris 

Merryana Suryana dimana BPPN 

menyatakan bahwa transaksi yang tertera di 

dalam MSAA telah dilaksanakan oleh 

Syamsul Nursalim. Dalam pernyataan ini, 

pemerintah juga berjanji dan menjamin untuk 

tidak menuntut SN dalam bentuk apapun, 

termasuk tidak melakukan penyelidikan, 

penyidikan dan penuntutan secara pidana. 

- Langkah KPK yang menjadikan SN sebagai 

tersangka telah dia nilai melanggar janji yang 

diberikan oleh pemerintah pada 20 tahun 

lalu. Namun sampai saat ini, belum ada 

satupun instansi pemerintah, termasuk 

Presiden yang bersuara terhadap kisruh SKL 

BLBI ini. 
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Berdasarkan Tabel 1.1 pada fenomena yang pertama, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa auditor diduga memalsukan hasil audit yang dipengaruhi 

oleh pihak lain yang membuktikan bahwa auditor tidak memiliki sikap 

independensi. Auditor juga tidak bertanggung jawab dengan tidak menyelesaikan 

kasus yang ditanganinya yang membuktikan bahwa auditor tidak memiliki 

komitmen organisasi. Auditor juga mengabaikan sanksi hukum yang berlaku atas 

tindakannya yang membuktikan bahwa auditor tidak memiliki pemahaman good 

governance yang baik. Pada fenomena yang kedua, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kedua auditor BPK dipengaruhi oleh pihak yang bersangkutan untuk 

memberikan opini terhadap laporan yang diaudit yang tidak sesuai dengan 

kenyataan yang membuktikan bahwa para auditor tidak memiliki sikap 

independensi. Para auditor tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan kurang 

memiliki rasa tanggung jawab terhadap organisasi yang membuktikan bahwa para 

auditor juga kurang memiliki komitmen organisasi. Para auditor juga 

mengabaikan sanksi hukum yang berlaku atas tindakannya yang membuktikan 

bahwa para auditor kurang memiliki pemahaman good governance yang baik. 

Pada fenomena yang ketiga, penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil audit 

investigasi BPK 2017 dinilai tidak objektif dan independen karena opini yang 

disajikan dipengaruhi pihak lain dan tidak sesuai dengan kenyataan. Auditor 

terbukti tidak melaksanakan tugasnya dengan baik karena komitmen organisasi 

yang dimiliki oleh auditor masih kurang. Auditor juga mengabaikan sanksi hukum 

yang berlaku atas tindakannya yang membuktikan bahwa auditor tidak memiliki 

pemahaman good governance yang baik. 
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Optimal atau tidaknya kinerja seorang auditor terbukti dipengaruhi oleh 

banyak faktor. Seorang auditor harus mempunyai sikap independensi yang baik 

untuk sehingga auditor dapat melaporkan jika ada pelanggaran dan kekurangan 

dalam laporan hasil auditnya yang sesuai dengan kenyataan sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Komitmen organisasi yang kuat 

juga dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja seorang auditor karena komitmen 

akan memberikan motivasi yang tinggi dan memberikan dampak yang positif 

terhadap kinerja suatu pekerjaan. Jika auditor merasa jiwanya terikat dengan nilai-

nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, 

sehingga kinerjanya dapat meningkat. Seorang auditor yang memahami good 

governance secara benar juga akan berdampak pada hasil pemeriksaannya. 

Auditor internal yang memiliki pemahaman good governance yang baik maka 

akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam menjalankan tugas yang dibebankan 

kepadanya, sehingga auditor internal dapat memiki kinerja yang baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan replikasi dari penelitian 

sebelumnya oleh Pebruwardi Hidayat, Endar Pituringsih dan Sri Pancawati (2018) 

dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pemahaman 

Good Governance, dan Ketidakjelasan Peran Tehadap Kinerja Auditor Pada 

Inspektorat Provinsi NTB. Maksud penulis menggunakan penelitian sebelumnya 

adalah untuk dijadikan bahan pertimbangan jika ada beberapa persamaan dan 

perbedaan di dalam penelitian. 

Persamaan penelitian terdapat pada jumlah variabel penelitian. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 4 Variabel yang diteliti berupa 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2149866475_Pebruwardi_Hidayat
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2131290850_Endar_Pituringsih
https://www.researchgate.net/profile/Sri_Pancawati
https://www.researchgate.net/publication/329516951_PENGARUH_GAYA_KEPEMIMPINAN_PEMAHAMAN_GOOD_GOVERNANCE_DAN_KETIDAKJELASAN_PERAN_TEHADAP_KINERJA_AUDITOR_PADA_INSPEKTORAT_PROVINSI_NTB
https://www.researchgate.net/publication/329516951_PENGARUH_GAYA_KEPEMIMPINAN_PEMAHAMAN_GOOD_GOVERNANCE_DAN_KETIDAKJELASAN_PERAN_TEHADAP_KINERJA_AUDITOR_PADA_INSPEKTORAT_PROVINSI_NTB
https://www.researchgate.net/publication/329516951_PENGARUH_GAYA_KEPEMIMPINAN_PEMAHAMAN_GOOD_GOVERNANCE_DAN_KETIDAKJELASAN_PERAN_TEHADAP_KINERJA_AUDITOR_PADA_INSPEKTORAT_PROVINSI_NTB
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variabel independen (bebas) yaitu Independensi, Komitmen Organisasi, 

Pemahaman Good Governance dan variabel dependen yaitu Kinerja Auditor 

Internal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pebruwardi Hidayat, Endar 

Pituringsih dan Sri Pancawati (2018) juga terdapat 4 Variabel yang diteliti berupa 

variabel independen (bebas) yaitu Gaya Kepemimpinan, Pemahaman Good 

Governance, Ketidakjelasan Peran dan variabel dependen yaitu Kinerja Auditor. 

Perbedaan penelitian yang pertama terdapat pada variabel penelitian, yaitu 

penulis menukar 2 variabel independen yaitu Gaya Kepemimpinan dan 

Ketidakjelasan Peran pada penelitian yang dilakukan oleh Pebruwardi Hidayat, 

Endar Pituringsih dan Sri Pancawati (2018) dengan 2 variabel independen yang 

lain yaitu Independensi dan Komitmen Organisasi di dalam penelitian penulis. 

Penulis menukar kedua variabel tersebut karena penulis ingin mengetahui dan 

meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja auditor internal pemerintah 

dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja auditor internal. Perbedaan 

penelitian yang kedua terdapat pada tempat penelitian (sampel penelitian). Tempat 

penelitian yang dilakukan oleh Pebruwardi Hidayat, Endar Pituringsih dan Sri 

Pancawati (2018) dilakukan pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB), sedangkan penulis melakukan penelitian pada Inspektorat di 2 wilayah di 

Jawa Barat yaitu Inspektorat Kota Bandung dan Inspektorat Kabupaten Bandung. 

Pemilihan unit penelitian ini dilakukan karena kinerja auditor internal yang baik 

di sektor pemerintahan sangat dibutuhkan terutama pada kantor inspektorat di 

Jawa Barat khususnya di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Dengan 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2149866475_Pebruwardi_Hidayat
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2131290850_Endar_Pituringsih
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2131290850_Endar_Pituringsih
https://www.researchgate.net/profile/Sri_Pancawati
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2149866475_Pebruwardi_Hidayat
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2131290850_Endar_Pituringsih
https://www.researchgate.net/profile/Sri_Pancawati
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2149866475_Pebruwardi_Hidayat
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2131290850_Endar_Pituringsih
https://www.researchgate.net/profile/Sri_Pancawati
https://www.researchgate.net/profile/Sri_Pancawati
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baiknya kinerja auditor internal maka pengawasan internal lembaga pemerintah 

dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan kinerja pemerintah yang baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Independensi, 

Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja 

Auditor Internal (Survey pada Inspektorat Kota Bandung dan Kabupaten 

Bandung)". 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi 

masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana independensi auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung dan 

Inspektorat Kabupaten Bandung. 

2. Bagaimana komitmen organisasi auditor internal pada Inspektorat Kota 

Bandung dan Inspektorat Kabupaten Bandung. 

3. Bagaimana pemahaman good governance auditor internal pada Inspektorat 

Kota Bandung dan Inspektorat Kabupaten Bandung. 

4. Bagaimana kinerja auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung dan 

Inspektorat Kabupaten Bandung. 
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5. Seberapa besar pengaruh independensi, komitmen organisasi, dan pemahaman 

good governance terhadap kinerja auditor internal secara parsial. 

6. Seberapa besar pengaruh independensi, komitmen organisasi, dan pemahaman 

good governance terhadap kinerja auditor internal secara simultan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui independensi auditor internal pada Inspektorat Kota 

Bandung dan Inspektorat Kabupaten Bandung. 

2. Untuk mengetahui komitmen organisasi auditor internal pada Inspektorat Kota 

Bandung dan Inspektorat Kabupaten Bandung. 

3. Untuk mengetahui pemahaman good governance auditor internal pada 

Inspektorat Kota Bandung dan Inspektorat Kabupaten Bandung. 

4. Untuk mengetahui kinerja auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung dan 

Inspektorat Kabupaten Bandung. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh independensi, 

komitmen organisasi, dan pemahaman good governance secara parsial 

terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung dan 

Inspektorat Kabupaten Bandung. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh independensi, 

komitmen organisasi, dan pemahaman good governance secara simultan 
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terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat Kota Bandung dan 

Inspektorat Kabupaten Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan 

gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul 

yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini 

dibagi menjadi kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan 

pengalaman penulis mengenai gambaran pengaruh independensi, 

komitmen organisasi, dan pemahaman good governance terhadap kinerja 

auditor internal, untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku 

kuliah melalui praktek dalam penelitian ini serta sebagai syarat 

penyelesaian tugas akhir kuliah untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Ekonomi. 

b. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi 

instansi, sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan 

instansi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja auditornya.  

c. Bagi Akademis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa/pembaca mengenai ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu 

akuntansi dan audit yang berkaitan dengan independensi, komitmen 

organisasi, pemahaman good governance dan kinerja auditor internal. 

d. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran 

untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi 

pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama. 

2. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan 

pemikiran guna mendukung pengembangan teori auditing, khususnya 

mengenai pengaruh independensi, komitmen organisasi, dan pemahaman good 

governance terhadap kinerja auditor internal. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis akan melakukan penelitian pada Inspektorat Kota Bandung dan 

Inspektorat Kabupaten Bandung. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada 

bulan Januari 2019 sampai dengan selesai. Adapun waktu penelitian yang 

diuraikan pada tabel 1.2 sebagai berikut. 
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Tabel 1.2 

Waktu Penelitian 

Tahap Prosedur 
Bulan 

Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt 

I 

Tahap Persiapan          

1. Membuat Formulir Penyusunan 

Usulan Penelitian 

         

2. Membuat Matriks dan Surat 

Keputusan 

         

3. Bimbingan dengan Dosen 

Pembimbing 

         

4. Menentukan Tempat Penelitian          

II 

Tahap Pelaksanaan          

1. Penyusunan skripsi          

2. Meminta Surat Pengantar ke 

Perusahaan 

         

3. Menyebarkan Kuisioner di 

Perusahaan 

         

III 

Tahap Pelaporan          

1. SUP          

2. Revisi SUP          

3. Sidang Akhir          

4. Revisi Sidang Akhir          
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