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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Auditor mampu dikatakan professional dapat dilihat dari kinerja yang 

dilakukannya dalam menjalankan perintah atasan yang sesuai dengan tujuan 

organisasi dan sesuai dengan kode etik auditor. Tuntutan masyarakat yang 

menginginkan transparansi keuangan pemerintah menjadi tanggung jawab auditor 

pemerintah, masyarakat sebagai penilai kinerja pemerintah menginginkan adanya 

sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan pemerintah yang baik agar 

pelaksanaan kegiatan menjadi terarah dan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Kita ketahui bahwa semakin banyak Walikota/Bupati yang tertangkap 

KPK dengan berbagai kasus hal ini membuktikan masih banyak penyalahgunaan 

sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, hal ini pastinya 

merusak nama baik auditor internal pemerintah karena dianggap tidak melakukan 

pengawasan dengan baik.  

Pada dasarnya Indonesia memiliki suatu aparat yang ditugaskan untuk 

mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan terdapat dalam 

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang 

memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan, yang terdiri atas 

(1)Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung 

jawab kepada Presiden; (2) Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama 

(Ittama)/Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga 
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Pemerintah Non Departemen (LPND); (3) Inspektorat Pemerintah Provinsi yang 

bertanggung jawab kepada Gubernur, dan; (4) Inspektorat Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Apabila APIP 

mampu meningkatkan kinerjanya maka penggunaan sumber daya ekonomi di 

pemerintah akan terserap secara optimal. 

Pengawasan intern sendiri adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, 

pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, 

sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. 

 Dalam penelitian ini saya akan melakukan penelitian pada Inspektorat Kota 

Malang yang merupakan salah satu dari APIP. Tugas dari Inspektorat 

Kota/kabupaten adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

dibidang pengawasan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota. Selain itu Inspektorat Kota/Kabupaten juga memiliki beberapa 

fungsi yaitu (1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta Pengelolaan Keuangan dan 

Kekayaan Daerah (2) Pelaksanaan dan Pembinaan teknis dibidang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta Pengelolaan Keuangan dan 

Kekayaan Daerah (3) Pengujian dan Penilaian atas kebenaran laporan berkala atau 

sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah (4) Pengusutan mengenai 

kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan penyimpangan atau 
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penyalahgunaan tugas perangkat daerah (5) Pembinaan tenaga fungsional 

pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten (6) Evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas (7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan (8) 

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan 

Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point Penajaman Pengawasan menetapkan 

perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yaitu melakukan (a) 

Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota 

(urusan wajib dan urusan pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan 

pengawasan di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 

(b) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. (c). Pembinaan di 

lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa.  

Setiap Inspektorat Kota/kabupaten pasti memiliki indikator kinerja utama 

(IKU) yang berbeda-beda dan biasanya berubah setiap 5 tahun sekali . Adapun IKU 

yang dibuat oleh Inspektorat kota Malang  untuk tahun 2014-2018 memiliki 

tujuan/sasaran untuk meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas, dengan 

cara: (1) Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan 

ketentuan, ketentuan yang dimaksud yaitu menggunakan standar pelayanan sesuai 

dengan UU No. 25 Tahun 2009 dan PP 96 Tahun 2015 serta Permenpan&RB No. 

15 Tahun 2015 (2) Persentase SPIP SKPD Yang memadai yang memadai 

maksudnya disini sesuai dengan SPIP SKPD yang memadai sesuai dengan PP 

No.60 Tahun 2008, dan Peraturan Walikota N0. 39 Tahun 2010 (3) Persentase 
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SAKIP SKPD dengan nilai B (4) Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Temuan 

Pengawasan (5) Persentase Penurunan Jumlah Temuan Internal dan eksternal (6) 

Persentase Kasus Pengaduan Yang Ditindaklanjuti (7) Persentase Temuan BPK RI 

Yang Ditindaklanjuti. Dalam IKU juga dijelaskan bagaimana Inspektorat Kota 

Malang melakukan segala kegiatan tersebut mulai dari cara menghitung 

presentasenya, peraturan apa yang dipakai, hingga siapa yang akan melakukan 

kegiatan tersebut. 

Penelitian ini dimotivasi oleh pentingnya kinerja Auditor Internal untuk 

menentukan meningkatkan efisiensi dan efektivitas khususnya dalam 

penyelenggaraan pemerintah. Adapun salah satu contoh dari penyelenggaraan 

pemerintah itu bisa dilihat dari pembangunan pemerintah itu sendiri, karena pada 

dasarnya proses pembangunan suatu pemerintah itu tidak semudah kelihatannya 

belum lagi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak berfungsi atau 

bergunanya suatu gedung yang sudah memakan pengeluaran APBD yang banyak 

atau tentang runtuhnya jembatan yang baru saja diperbaiki, hal-hal seperti itulah 

yang bisa menjadi tolak ukur suatu pemerintahan itu berjalan dengan baik atau tidak 

semakin efektif dan efisien pembangunan pemerintah makan akan semakin baik 

pemerintahannya. Oleh sebab itu saya menggunakan subyek Inspektorat Kota 

karena pada dasarnya Inspektoratlah yang memiliki tugas pokok sebagai 

pengawasan daerah salah satunya yaitu pembangunan daerah/pemerintahan. Dan 

disini saya menggunakan kinerja auditor internal pemerintah untuk menjadi 

variabel independen karena saya merasa bahwa semakin baik kinerja auditor 

internal itu maka akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja suatu 
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pemerintahan. Untuk variabel dependen disini saya menggunakan gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi karena pada dasarnya sesuatu yang baik itu 

dimulai dari internalnya terlebih dahulu dan salah satu faktor internal yang paling 

sederhana dan yang saya rasa bisa sangat mempengaruhi kinerja yaitu gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi.  

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Trang mengenai kinerja bahwa 

pada dasarnya budaya organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja tapi 

dipenelitian yang lain menyatakan bahwa budaya organisasi dan gaya 

kepemimpinan mampu mempengaruhi kinerja auditor. Tidak hanya penelitian dari 

Widi dan Setyawati menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja. Selain itu penelitian dari Trang, Widi dan Setyawati, Trisnangsih, 

dan Kamilah dkk menggunakan objek yang berbeda dengan saya. Oleh sebab itu 

saya melakukan penelitian ini untuk menganalisis apakah gaya kepemimpinan dan 

budaya organisasi mampu mempengaruhi kinerja auditor internal khususnya 

inspektorat.  

Pengertian kinerja auditor menurut adalah akuntan publik yang melaksanakan 

penugasan pemeriksaan (examintaion) secara objektif atas laporan keuangan suatu 

perusahaan atau organisasi lain untuk menentukan apakah laporan keuangan 

tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha 

perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa kinerja seorang auditor internal atau 

dalam penelitian ini adalah inspektorat sangat perlu diperhatikan, pada dasarnya 

seorang inspektoratlah yang mengerti bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
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oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan rancangan kerja dan apakah kegiatan 

tersebut memberikan efektivitas dan efisiensi sesuai yang diharapkan oleh 

Pemerintah.  

Hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja auditor adalah gaya kepemimpinan 

dan budaya organisasi. Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin untuk 

mempengaruhi orang lain/bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut 

mau melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun 

secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi  adakalanya pengaruh-pengaruh 

yang dibuat oleh seorang pemimpin membentuk sebuah kebiasaan dalam suatu 

organisasi yang biasa disebut dengan budaya organisasi. Budaya organisasi sendiri 

adalah suatu sistem nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma yang unik, dimilika 

secara bersama oleh anggota suatu organisasi (James, John, & James, 1996). 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih tahun 2007 mengenai  

independensi auditor dan komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh 

pemahaman good governance, gaya kepemimpinan  dan budaya organisasi terhadap  

kinerja auditor menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh langsung 

terhadap kinerja auditor namun budaya organisasi tidak berpengaruh langsung 

terhadap kinerja auditor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widi & Setyawati tahun 2015 mengenai 

independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemahamangood 

governanceterhadap kinerja auditor pemerintah studi empiris pada BPKP 
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perwakilan Jawa Tenggah menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja BPKP 

Penelitian yang dilakukan Kamaliah & dkk tahun 2008 membuktikan bahwa 

gaya kepemimpinan berpengaruh positif dengan kinerja akuntan pemerintahan 

dalam ini yang diteliti adalah BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan) atau bisa juga dianggap sebagai auditor internal karena pada 

dasarnya BPKP terdiri dari beberapa lembaga pemerintah salah satunya Auditor 

Internal Pemrintah/ Inspektorat, selain itu dalam penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa budaya organisasi juga berpengaruh positif terhadap kinerja BPKP. 

(Penelitian yang dilakukan Trang tahun 2013 juga membuktikan bahwa secara 

simultan, gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan namun tidak signifikan. Secara parsial 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan studi kasus pada BPKP Sulawesi Utara. 

Malang adalah salah satu kota yang sangat cepat berkembang hal ini mungkin 

dipengaruhi oleh tingginya minat orang dari luar Malang untuk menuntut ilmu atau 

yang sering kita dengar bahwa Malang adalah kota pendidikan. Selain itu dengan 

perkembangan kota Malang maka akan membutuhkan semakin banyak gedung atau 

jalan-jalan baru, namun dalam media berita online yang saya baca masih banyak 

pembangunan-pembangunan yang menggeluarkan banyak APBD yang besartapi 

malah gedung atau jalan tersebut tidak berfungsi secara normal seperti 
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pembangunan pasar gadang yang mengeluarkan dana besar dan pada akhirnya tidak 

ada satu pedagan yang mau berdagang disana dan lebih memilih tetap berdagang di 

pasar lama. Oleh sebab itu saya menggunakan Kota Malang sebagai tempat 

penelitian agar saya bisa mengetahui apakah memang gaya kepemimpinan dan 

budaya organisasi bisa mempengaruhi kinerja Inspektorat Kota Malang agar 

tercipta pemerintahan yang efektiv dan efisien karena sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi inspektorat kota adalah sebagai pengawas yang nantinya bertanggung 

jawab terhadap walikota. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah gaya kepemimpinan dan budaya oranisasi berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja auditor di Inspektorat Kota Malang ? 

2. Apakah gaya kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja auditor di Inspektorat Kota Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi secara simultan dan parsial terhadap kinerja Inspektorat Kota Malang 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis dari penelitian ini kinerja auditor adalah salah satu yang dapat 

mempengaruhi kualitas auditor, semakin baik kinerja maka akan semakin baik 

kualitas auditnya . Dan kinerja yang baik itu harus dimulai dari dalam internal itu 

sendiri salah satunya yaitu gaya kepemimpinan harus baik yang dimaksud baik 

adalah gaya kepemimpinan itu mampu memberikan pengaruh positif kepada 

auditor, selain itu budaya organisasi yang ada dalam pemerintah juga harus baik 
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agar auditor itu merasa nyaman dalam organisasi tersebut dan bisa membuat 

motivasi pada kinerjanya tinggi. 

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah semoga dengan adanya penelitian ini 

pemerintah mampu meningkatkan kinerja auditor internalnya dengan 

meningkatkan dulu keadaan internalnya mulai dari mengubah gaya kepemimpinan 

yang mungkin dulu kurang baik menjadi lebih baik dan merubah budaya organisasi 

yang kurang bisa memberikan motivasi kinerja menjadi budaya organisasi yang 

mampu meningkatkan motivasi kinerja yang baik. 

 


