
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga 

negara yang dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

tugas BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara. Dalam pasal 31 UU RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dinyatakan 

BPK dan/atau pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan 

mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK berkewajiban 

untuk menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN), dan mematuhi kode etik pemeriksa, dan melaksanakan sistem 

pengendalian. Oleh karena itu masyarakat sangat berharap kepada BPK RI untuk 

dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas 

dari korupsi (Good Governance). Tuntutan tersebut didasarkan pada asumsi 

seperti yang dikatakan Dewi & Zaky (2016) bahwa apabila pengelolaan negara 

berjalan dengan efektif dan efisien serta dikelola dengan baik, maka kesejahteraan 

rakyat dapat segera tercapai. 

Adapun 85 kasus korupsi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dan itu 

termasuk yang tertinggi bila dibandingkan dengan Provinsi yang lain terhitung 

sampai November 2019  (Istighfarin, 2019). Tahun 2019 Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) menangkap mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur sebagai tersangka kasus korupsi 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung  (Kusuma, 

2019). Hal tersebut membuat BPK RI secara tidak langsung, berperan aktif dalam 

pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Kinerja Auditor BPK semakin menjadi sorotan masyarakat ketika KPK 

memiliki temuan seorang Auditor madya BPK menerima suap sebesar Rp. 500 

juta terkait Pemeriksan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di PT. Jasa Marga Tbk, 

pada tahun 2017  (Setyawan, 2017). Berdasarkan kasus diatas penelitian mengenai 

kinerja auditor sangat penting dilakukan. 

Kinerja merupakan hasil evaluasi pekerjaan yang dibandingkan dengan 

kriteria yang sudah ditetapkan (Robbins, 2008:1). Kinerja auditor akan diukur 

menggunakan indikator menemukan ide baru, menilai kinerja sendiri, 

memberikan saran, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, evaluasi kinerja dan 

dampak dari kinerja yang dihasilkan, dan kesadaran atas hubungan dengan auditee 

sebagai sebuah pencapaian seorang auditor dalam melakukan suatu penugasan 

audit yang telah diselesaikan dan membandingkannya dengan pengukuran yang 

sudah ditetapkan. Pengukuran kinerja auditor dapat dilihat dari kualitas kerja, 

jumlah hasil kerja, serta ketepatan waktu. Dari hal tersebut dapat dikatakan 

apabila dalam melaksanakan pemeriksaan auditor telah memenuhi standar audit 

yang berlaku maka akan menghasilkan kinerja yang baik (Trisnaningsih, 2007). 

Salah satu teori yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengetahui 

kinerja seorang auditor adalah Teori Atribusi. Teori Atribusi bagaimana seseorang 

menafsirkan setiap kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan 

pemikiran individu dan perilaku yang terjadi pada setiap individu masing - 
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masing. Teori Atribusi digunakan ketika kita mendeskripsikan perilaku seseorang 

dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu 

(Febrina, 2012). 

Empat faktor yang dapat meningkatkan kinerja auditor dengan adanya 

peran supervisi, gaya kepemimpinan, pemahaman good governance, dan 

pengaruh profesionalisme. Saptaferdian (2015) menyatakan supervisi dapat 

meningkatkan kinerja auditor, sedangkan Kurniawan, Nadirsyah, & Abdullah 

(2017) menyatakan gaya kepemimpinan dan profesionalisme dapat meningkatkan 

kinerja auditor, sementara Fembriani & Budiartha (2016) menyatakan 

pemahaman good governance dapat meningkatkan kinerja auditor.  

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang pengendalian mutu 

prinsip–prinsip pemeriksaan keuangan negara mencakup beberapa hal seperti: 

supervisi, review berjenjang, monitoring, dan konsultasi selama proses 

pemeriksaan. Sistem pengendalian mutu BPK ditelaah secara intern dan juga oleh 

badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi 

pemeriksa keuangan sedunia. Peran supervisi akan diukur menggunakan indikator 

yang dibuat oleh Ruslan (2009) yaitu pemberian instruksi kepada staf, pemberian 

informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi, pelaksanaan review 

atas pekerjaan yang dilakukan, dan pemberian pelatihan kerja lapangan (on the 

job trainning) yang efektif. Peran supervisi sendiri adalah kegiatan yang 

mencakup pemberian arahan dan panduan kepada Pemeriksa selama pemeriksaan 

untuk memastikan pencapaian tujuan pemeriksaan dan pemenuhan standar 

pemeriksaan dengan tetap menerima informasi mutakhir tentang masalah 
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signifikan yang dihadapi, melaksanakan review atas pekerjaan yang dilakukan, 

dan memberikan pelatihan dan bimbingan yang efektif dalam rangka pelaksanaan 

pengendalian mutu. Peran supervisi sangat berpengaruh untuk perencanaan tindak 

pengawasan dan pengawasan secara langsung terhadap Auditor dengan harapan 

memperkecil kesalahan yang dapat ditimbulkan oleh seorang Auditor dan 

mewujudkan kinerja Auditor yang baik. Pada penelitian Dwirandra & Sari (2016)  

menunjukkan bahwa tindakan supervisi berpengaruh positif signifikan pada 

kinerja auditor di Kantor Akuntan Publik. Demikian juga penelitian Saptaferdian 

(2015) menyatakan bahwa supervisi berpengaruh positif signifikan pada kinerja 

auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, sedangkan penelitian Chandra 

(2006) berbanding terbalik bahwa supervisi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja auditor. 

Upaya BPK RI dalam meningkatkan kinerja seorang auditor tidak terlepas 

dari peran seorang pemimpin dalam mengelola dan mempengaruhi serta mengerti 

kebutuhan anggotanya. Menurut  Hersey dan Blanchard (1992)  dalam (Elizabeth 

& Aulia, 2010) berpendapat  bahwa gaya  kepemimpinan pada dasarnya 

merupakan perwujudan dari tiga komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, 

serta situasi pada saat proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. Ketiga dimensi 

tersebut bersinergi dan saling mempengaruhi satu sama lain yang nantinya 

menghasilkan tingkat kepuasaan bagi para pelaku di dalam organisasi tersebut. 

Gaya Kepemimpinan akan diukur menggunakan indikator yang dibuat oleh 

Marganingsih (2010) yaitu Gaya Kepemimpinan consideran. Gaya kepemimpinan 

sendiri merupakan seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi seorang auditor 
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dengan sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan tujuan dari BPK RI dalam. 

Pada penelitian Kurniawan, Nadirsyah, & Abdullah (2017) menyatakan bahwa 

gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor. Demikian juga pada 

penelitian Merawati & Prayati (2017) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sementara pada penelitian 

Fembriani & Budiartha (2016) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Demikian juga penelitian Widhi 

& Setyawati (2015) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja auditor. 

Good governance akan diukur menggunakan indikator yang dibuat oleh 

Trisnaningsih (2007) yaitu prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan 

pertanggungjawaban. Good governance sendiri adalah tata kelola yang baik pada 

suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Good 

Governance juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk 

mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, 

transparan, akuntabel, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat 

(Widyananda, 2008). Pada penelitian Widhi & Setyawati (2015) menunjukkan 

bahwa good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 

Demikian juga penelitian Fembriani & Budiartha (2016) menunjukkan bahwa 

good governance berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor. 

Sementara, penelitian Satria & Syahputro (2017) menunjukkan bahwa 

pemahaman good governance tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja 

auditor. 
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Menurut Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang kode etik 

prinsip–prinsip pemeriksaan keuangan negara profesionalisme yang berbunyi 

kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai 

prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap profesional pemeriksa 

diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme profesional selama proses 

pemeriksaan dan mengedepankan prinsip pertimbangan profesional. Oleh karena 

itu seorang auditor harus menerapkan profesionalisme dalam menjalankan 

tugasnya agar laporan keuangan jauh dari hal-hal yang dapat merugikan para 

pengguna dan dapat meningkatkan hasil evaluasi kinerja auditor. Pada penelitian 

Kurniawan, Nadirsyah, & Abdullah (2017) menunjukkan bahwa profesionalisme 

auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Pada penelitian Siahaan 

(2010) juga menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. Namun, penelitian Dewi & Zaky (2016), dan penelitian 

Ramadika, Nasir, & Wiguna (2014) menunjukkan bahwa profesionalisme tidak 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian 

terkait faktor yang berpengaruh terhadap kinerja auditor. Oleh karena itu 

penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali secara empiris “peran 

supervisi, gaya kepemimpinan, pemahaman good governance, dan pengaruh 

profesionalisme terhadap kinerja auditor.” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hasil penjelasan dari latar belakang masalah maka didapat 

beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dan diteliti lebih lanjut oleh 

peneliti. Maka perumusan masalah yang didapat yaitu:  

1. Apakah peran supervisi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor 

pemerintah? 

3. Apakah pemahaman good governance berpengaruh terhadap kinerja auditor 

pemerintah? 

4. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil dari perumasan masalah diatas maka tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui, mengembangkan dari hasil riset sebelumnya dan 

menguji kembali yaitu:  

1. Menganalisis pengaruh peran Supervisi terhadap kinerja auditor pemerintah. 

2. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor 

pemerintah. 

3. Menganalisis pengaruh pemahaman good governance terhadap kinerja 

auditor pemerintah. 

4. Menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor pemerintah.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BPK RI Perwakilan 

Jawa Timur untuk dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu 
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referensi dalam mengevaluasi peningkatkan kinerja seorang auditor BPK RI 

Perwakilan Jawa Timur secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat 

mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari 

korupsi (Good Governance) dan masyarakat dapat mencapai kesejahteraannya 

dengan adanya pengelolaan negara yang efektif dan efisien serta dikelola dengan 

baik. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam mengenal subyek-subyek 

penelitian dan penulisan akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah dan 

fenomena yang terkait dengan topik yang diambil, didalam 

bab ini juga terdapat perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjabarkan tentang penelitian terdahulu, landasan 

teori yang mendukung landasan hipotesis, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan tentang metode penelitian yang terdiri 

dari rancangan penelitian, batasan penelitian, 
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DATA 

mengidentifikasi variabel, populasi, sampel, teknik 

pengambilan sampel, dan teknik untuk menganalisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

  

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian yang 

menjelaskan populasi penelitian serta aspek-aspek dari 

sampel penelitian secara garis besar. Selain itu, bab ini juga 

menjelaskan tentang analisis deskriptif dan pengujian 

hipotesis. Kemudian, pada bab ini juga dijelaskan yang 

terkait dengan prmbahasan dari hasil penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan keterbatasan dari 

penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab ini 

dijelaskan juga saran yang akan diberikan kepada peneliti 

selanjutnya. 

 


