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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja auditor inspektorat Provinsi Jawa Tengah saat ini masih 

menjadi sorotan, karena masih ditemukan temuan audit yang tidak berhasil 

dideteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal. Namun, temuan 

tersebut berhasil dideteksi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada 

tahun 2015 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meski demikian 

ada beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian utama bagi Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah. BPK masih menyoroti adanya kelemahan sistem 

pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan juga ditemukan 

adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya temuan BPK tersebut 

berarti kinerja auditor aparat inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih relatif 

rendah. (Teropong, 2016, http://www.teropongsenayan.com/46487-pemprov-

jateng-dapat-opini-wtp-dari-bpk-tapi, 3 Oktober 2017) 

Peran dan fungsi inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam 

Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Pasal 4 yang menyatakan 

bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, 

inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : 

pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan   

http://www.teropongsenayan.com/46487-pemprov-jateng-dapat-opini-wtp-dari-bpk-tapi
http://www.teropongsenayan.com/46487-pemprov-jateng-dapat-opini-wtp-dari-bpk-tapi
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fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 

penilaian tugas pengawasan. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan peran yang 

diberikan pemerintah tanpa adanya rekayasa dan memiliki akuntabilitas yang 

tinggi, peran pengawasan internal di lingkungan pemerintahan sangat 

dibutuhkan. Peran pengawasan internal digunakan untuk meningkatkan 

kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang 

dilakukan melalui pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian 

intern yang telah diamanatkan dalam pasal 58 UU No. 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara. Dimana untuk mewujudkan akuntabilitas dan 

meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang bersih, berwibawa dan 

berdaya saing maka diperlukan dengan adanya pengawasan oleh Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

Inspektorat kota/daerah sebagaimana yang diungkapkan PP No. 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan 

salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung 

jawab langsung kepada walikota/bupati. Sebagai salah satu APIP, dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya inspektorat terikat dengan kode 

etik profesi. Menurut Tugiman dalam Ariani dan Badera (2015) kode etik 

diperlukan dalam mengatur tingkah laku dan kesopanan individu agar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Mentri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 

PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern 
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Pemerintah menyebutkan bahwa kode etik APIP terdiri dari integritas, 

objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. 

Menurut Trisnaningsih (2007), kinerja auditor merupakan tindakan atau 

pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam 

kurun waktu tertentu. Kinerja dapat diukur melalui pengukuran tertentu 

sesuai standar yaitu dimana kualitas yang berkaitan dengan mutu kerja yang 

dihasilkan, sedangkan kuantitas yang merupakan jumlah dari hasil kerja yang 

dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu yang merupakan 

kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Andini, 2017). 

Hal yang penting bagi seorang auditor adalah integritas. Integritas dapat 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi, hal ini 

dikarenakan integritas digunakan untuk menguji tatanan nilai suatu profesi. 

Dalam penelitian Ariani dan Badera (2015) yang menunjukkan bahwa 

integritas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Penerlitian serupa juga 

dilakukan oleh Yendrawati dan Narastuti (2014) serta Baisary (2013) yang 

juga mengungkapkan integritas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

Selain integritas hal penting lainnya yang perlu dimiliki auditor adalah 

kerahasiaan. PER/04/M.PAN/03/2008 menyatakan seorang auditor 

diwajibkan menghargasi nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya 

dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, 

kecuali diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Dalam hal ini auditor 

dituntut untuk menjaga semua kerahasiaan informasi pemeriksaan yang 

diperoleh. Bila kerahasiaan dapat dijaga dengan baik maka dapat 
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mempengaruhi kualitas laporan hasil pemeriksaan yang menjadi penilaian 

terhadap kinerja auditor (Erina dkk., 2012 dalam Ariani dan Badera, 2015). 

Bonner dalam Khikmah dan Priyanto (2013) mengemukakan tiga 

alasan yang mendasar yaitu mengapa pengujian kompleksitas tugas untuk 

audit perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas berpengaruh terhadap 

kinerja auditor. Kedua, pembuatan keputusan dan latihan tertentu telah 

dikondisikan sedemikian rupa ketia para peneliti memahami keganjilan pada 

kompleksitas tugas audit. Ketiga, pemahaman mengenai kompleksitas tugas 

dapat membantu manajemen audit menemukan solusi terbaik bagi staf audit 

dan tugas audit. Penelitian yang dilakukan Budiasih (2008) mengungkapkan 

bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa semakin kompleks tugas seorang auditor akan 

semakin tinggi kinerjanya. Penelitian serupa juga dilakukan Khikmah dan 

Priyanto (2013). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rustiarini (2013) yang menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh 

negatif terhadap kinerja auditor yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi 

kompleksitas tugas semakin rendah kinerja seorang auditor. 

Seorang auditor pasti memiliki motivasi dari dalam diri, motivasi 

sendiri juga memiliki peran yang penting dalam menghasilkan kinerja auditor 

yang baik. Widyaningrum (2013) telah melakukan penelitian tentang 

motivasi terhadap kinerja auditor. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Semakin tinggi tingkat 

motivasi seorang auditor, maka akan dapat memicu semangat auditor untuk 
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bekerja lebih baik. Penelitian Cahyani dkk. (2015) serta penelitian Temaja 

dan Utama (2013) juga menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja auditor. 

Ketidakjelasan peran muncul karena kurangnya informasi yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kondisi 

tersebut diungkapkan dalam penelitian Ananta (2013) yang mengatakan 

bahwa ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. 

Sehingga semakin tinggi ketidakjelasan peran yang dimiliki auditor maka 

semakin rendah kinerja auditor. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ngo (2013) 

serta penelitian yang dilakukan oleh Firdausy dan Nazar (2013) yang juga 

mengungkapkan bahwa ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap 

kinerja auditor. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

bermaksud untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

auditor dengan menambah dua variabel baru yaitu integritas dan kerahasiaan, 

sehingga peneliti memberikan judul penelitian “Pengaruh Integritas, 

Kerahasiaan, Kompleksitas Tugas, Motivasi, dan Ketidakjelasan Peran 

Terhadap Kinerja Auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul penelitian maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut : 
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1. Apakah integritas berpengaruh positif terhadap kinerja auditor 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ? 

2. Apakah kerahasiaan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ? 

3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kinerja auditor 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ? 

4. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor Inspketorat 

Provinsi Jawa Tengah ? 

5. Apakah ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja 

auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

yang ingin dicapai sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kinerja auditor 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kerahasiaan terhadap kinerja auditor 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas tugas terhadap kinerja auditor 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor 

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh ketidakjelasan peran terhadap kinerja 

auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi lingkungan akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan atau 

referensi mengenai pengaruh kompleksitas tugas, motivasi, komitmen 

organisasional, kompetensi, ketidakjelasan peran, integritas dan 

kerahasiaan terhadap kinerja auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

2. Bagi Auditor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam menjalankan 

tanggung jawab sebagai auditor agar dapat lebih meningkatkan kinerja 

mereka di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 

3. Bagi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan mengenai faktor 

apa saja yang mempengaruhi kinerja auditor dan diharapkan dapat 

membantu dalam menentukan kebijaka yang terkait. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dijelaskan di atas terhadap 

penelitian ini, maka kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

        

                                                           

              

Variabel Kontrol :        

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis yang diuraikan dalam berbagai teori dan penelitia 

terdahulu. 

 

 

Integritas (+) 

Kinerja Auditor 

Kerahasiaan (+) 

Kompleksitas Tugas 

Motivasi (+) 

Komitmen Organisasional (+) 

Ketidakjelasan Peran (-) 

Kompetensi (+) 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel yang digunakan, jenis data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis yang dilakukan untuk memperoleh 

hasil. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

interpretasi hadil penelitian yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan 

penelitian, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


