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BAB I                                                                                           

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kebijakan pemerintah pada sektor keuangan dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masayarakat, tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara Pusat dan Daerah. Kebijakan yang ditetapkan tersebut dalam hubungan tata 

pemerintahan, sekaligus membawa perubahan vital dalam pengelolaan keuangan 

maupun terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut, akan terjadi 

perubahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, 

pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi di sektor keuangan dituntut untuk 

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

Inpektorat daerah adalah salah satu instansi yang melakukan pemeriksaan 

terhadap pelaksanaan APBD dan kegiatan non keuangan pemerintah daerah. Peran 

dan fungsi Inspektorat provinsi, kabupaten/kota secara jelas tertuang dalam 

Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 4. Dalam pasal tersebut dinyatakan 

bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat 

Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki tugas  yang meliputi perencanaan program 

pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, 

pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. 
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Adapun fungsi dari Inspektorat adalah untuk melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 menurut Peraturan Bupati Sukabumi 

Nomor 49 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 

Kabupaten Sukabumi yakni” Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati, 

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta 

mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan desa”. 

Kinerja secara umum merupakan pencapaian hasil pelaksanaan suatu 

program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi 

organisasi. Sedangkan kinerja auditor adalah suatu hasil (output) yang telah dicapai 

oleh auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan 

berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan yang diukur dengan 

mempertimbangkan kuantitas, kualitas, serta ketepatan waktu (Elya, dkk (2010) 

dalam Apriyanti (2014). Ada beberapa indikator kinerja auditor yang dapat di ukur 

diantaranya kompetensi, kepuasan kerja, iklim organisasi, dan disiplin kerja. 

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki auditor, semakin tinggi 

kompetensi auditor, semakin menunjang dalam meningkatkan kinerjanya tersebut. 

Kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam 

organisasi secara relatif dibandingkan dengan rekan kerja atau rekan satu profesi 

lainnya. Iklim organisasi adalah persepsi personil organisasi baik individu maupun 

kelompok dan pihak lain yang berkaitan dengan lingkungan internal organisasi 

yang akan mempengaruhi sikap dan prilaku personil organisasi, serta menentukan 
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kinerja organisasi. Disiplin kerja adalah aturan tata tertib dalam bekerja, apabila 

auditor bisa disiplin dalam bekerja maka kinerja auditor akan berjalan dengan 

efektif (Zainudin dkk (2012) dalam Apriyanti (2014). Selain hal tersebut, kinerja 

auditor internal pemerintah harus berdasarkan pada Kode Etik Auditor Intern 

Pemerintah Indonesia yang di atur oleh AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 

Indonesia).  

Gaya kepemimpinan diduga mempunyai peranan atau pengaruh penting 

dalam kinerja auditor pemerintah. Gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan 

untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa, sehingga orang 

tersebut mau melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi 

meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi (Luthans (2002) 

dalam Widhi (2015). Hal tersebut memberikan tanda bahwa gaya kepemimpinan 

seorang pemimpin memiliki pengaruh terhadap kinerja para anggotanya. Oleh 

karena itu gaya kepemimpinan pada auditor internal pemerintah sangat dibutuhkan, 

karena pimpinan atau atasan bisa memberikan pengaruh dalam menanamkan 

disiplin kerja para anggotanya di instansi. Selain gaya kepemimpinan, faktor lain 

yang dapat mempengaruhi kinerja auditor pemerintah adalah kompetensi. 

Kompetensi merupakan suatu kemampuan (skill and knowledge) untuk 

melaksanakan atau melakukan aktivitas, pekerjaan, atau tugas. Kompetensi juga 

merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau prilaku di dalam 

organisasi (Wibowo (2011) dalam Syamsir Torang (2016:53).  
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Fenomena yang terjadi saat ini yaitu ketika kinerja auditor internal 

pemerintah daerah menjadi perhatian masyarakat, seiring dengan banyaknya kasus-

kasus penyelewengan yang terjadi pada Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang pada akhirnya menyeret beberapa kepala desa. Seperti yang dikutip 

dari artikel berita online detik.com (22/02/2017) bahwa telah terjadi 

penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Kades Sukaresmi Kecamatan Cisaat 

Kabupaten Sukabumi berinisial (AS), yang diduga telah melakukan pencurian 

terhadap Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2016. 

AS kemudian diringkus oleh Satuan Reserse Kriminal dan ditetapkan sebagai 

tersangka pada kasus tindakan pencurian Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa 

(ADD). Kabid Humas Polda Jabar Kombes (Pol) Yusri Yunus mengatakan bahwa 

pelaku (AS) menggunakan dana kegiatan tersebut sebesar Rp 186 juta untuk 

memenuhi kebutuhan pribadinya.  

Kejadian tersebut tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di desa 

Pamuruyan. Seperti yang dikutip dari artikel berita online haisukabumi.com yang 

mengabarkan bahwa sudah sepekan pihak Inspektorat kabupaten Sukabumi 

melakukan audit dan pemeriksaan tentang pertanggungjawaban penggunaan dana 

ADD (Anggaran Dana Desa) di Desa Pamuruyan, kecamatan Cibadak, Sukabumi, 

Jawa Barat, yang diduga telah disalah gunakan oleh kepala desanya. Hal tersebut 

membuat perhatian sejumlah kalangan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Asep 

selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bangun Kesejahteraan Rakyat 

(Bangker) Sukabumi. 
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Asep mengatakan bahwa sudah sepekan pihak Inspektorat telah melakukan 

audit dan pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan ADD desa Pamuruyan, 

namun hingga sampai saat ini belum jelas tindak lanjutnya. Dirinya menuturkan 

seharusnya ketika Inspektorat sudah menemukan adanya penyimpangan terhadap 

penggunaan dana ADD, segera melanjutkan kordinasi dengan pihak Kejaksaan 

supaya ditindaklanjuti dan jangan sampai kasus tersebut berhenti di Inspektorat. 

Asep mengakui bahwa pihaknya telah mendorong pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) 

Cibadak agar segera melakukan penyelidikan terhadap kepala desa yang sudah 

menyalahgunakan dana ADD. Selain itu masyarakat juga meminta agar pemerintah 

daerah melalui Inspektorat untuk melakukan audit terkait adanya dugaan 

penyelewengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah desa Pamuruyan. 

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Komarudin 

menjelaskan hingga saat ini pihaknya sudah membentuk dan menugaskan tim 

khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) 

desa Pamuruyan. Tim khusus sendiri bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan 

investigasi hanya satu minggu dan standar maksimalnya adalah 14 hari setelah 

tugas berakhir dari tim setelah ada laporan. Komarudin juga mengatakan bahwa 

saat ini hasilnya belum ada, dikarenakan pemeriksaannya masih berjalan. Pihak 

Inspektorat menugaskan lima orang tim untuk melakukan pemeriksaan dan 

investigasi di lapangan. Memang ada beberapa yang menjadi temuan namun tidak 

semuanya. Dugaan setiap kegiatan penyimpangan anggaran kemungkinan ada, dan 

itu sedang dilakukan pemeriksaan. Disinggung sudah adanya laporan masyarakat 

ke Kejaksaan Negeri Cibadak. 
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Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, bisa dikatakan masih banyak 

terjadi penyelewengan terhadap dana desa yang disebabkan oleh kurangnya 

pengawasan, serta lemahnya peran dan kinerja auditor internal pemerintah selaku 

aparatur pengendalian intern pemerintah (APIP). Lemahnya kinerja Inspektorat dan 

jajaranya dalam mengawasi pengelolaan keuangan di daerah, tidak bisa terlepas 

dari faktor individu dan jajarannya serta faktor lingkungan pemerintah daerah. 

Faktor lingkungan yang dimaksud adalah sistem yang dibentuk dan dikembangkan 

oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hubungannya dengan fungsi dan 

tugas Inspektorat serta peraturan yang mengatur tugas dan fungsi inspektorat 

Kabupaten Sukabumi. Selain itu kebijakan pimpinan daerah juga kerap kali 

menyebabkan kinerja inspektorat terhambat, seperti misalnya rekrutmen anggota 

yang tidak berdasarkan tingkat kebutuhan. Sedangkan faktor individu merupakan 

ciri dari masing-masing anggota, baik pimpinan maupun pegawai Inspektorat 

dalam melaksanakan fungsi sebagai pengawas, pemeriksa dan pembina 

pengelolaan keuangan di daerah. 

Adapun dari penelitian terdahulu yang membahas tentang gaya 

kepemimpinan, kompetensi dan kinerja auditor internal pemerintah daerah yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saputro Nugroho Widhi dan Erma Setyawati 

pada tahun 2014 berjudul Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, 

Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja 

Auditor Pemerintah (studi empiris pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). 

Penelitian ini menjelaskan  bahwa tingkat profesionalisme auditor bisa 

ditinjau dari kinerjanya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab yang 
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diberikan oleh pimpinannya. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan) selaku pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap berbagai aktivitas 

keuangan dan pembangunan pemerintah sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku. BPKP selaku instansi pemerintah mendapat tuntutan dari 

masyarakat yang menginginkan transparansi keuangan pemerintah. Hal 

tersebut jelas menjadi tanggungjawab auditor pemerintah yang bertugas 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap keuangan pemerintah. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa independensi, gaya kepemimpinan, dan 

komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. 

Sedangkan pemahaman good governance berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja auditor. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Astrid Fembriani dan I Ketut Budhiarta pada 

tahun 2016 berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Auditor 

BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Dari hasil penelitian ini bahwa dengan 

maraknya kasus korupsi yang terjadi, membuat masyarakat menuntut 

auditor BPK RI termasuk auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali untuk 

meningkatkan kinerjanya guna menindaklanjuti penyimpangan terhadap 

anggaran negara. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Struktur audit, 

Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Pemahaman Good Governance, Gaya 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi secara simultan 

berpengaruh terhadap Kinerja Auditor. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Sujana pada tahun 2012 berjudul 

Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Kesesuaian Peran dan Komitmen 

Organisasi terhadap Terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat 

Pemerintah Kabupaten (Studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Badung 

dan Buleleng). Dari hasil penelitian ini menyajikan fakta bahwa tingkat 

penyimpangan di daerah Bali masih cukup tinggi, salah satunya adalah 

kesalahan prosedur dalam penggunaan APBD terutama pada pembangunan 

fisik. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa kompetensi, motivasi, 

kesesuaian peran dan komitmen organisasi berdampak positif terhadap 

kinerja auditor internal Inspektorat Pemerintah Kabupaten. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Murtiadi Awaluddin pada tahun 2013 

berjudul Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap 

Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor Inspektorat di Kota Makasar. Dari 

penelitian ini diperoleh fakta bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh 

aparat Inspektorat kota Makasar saat ini masih menjadi sorotan, karena 

masih banyak terdapat temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat 

Inspektorat sebagai auditor internal, tetapi temuan tersebut ditemukan oleh 

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku auditor eksternal. BPK pada 

tahun 2011 melaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kota Makasar, terdapat lima 

kabupaten/kota yang mendapatkan predikat merah atau tidak memberikan 

pendapat (disclaimer) dari BPK Regional Sulawesi. Hasil penelitian ini 



9 
 

 

menunjukan independensi dan kompetensi auditor berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja auditor inspektorat. 

 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu diatas, maka penulis 

tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 

Kompetensi terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi 

Kasus pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam 

penelitian ini penulis mengemukakan indentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Dibutuhkannya kompetensi yang memadai dalam mendukung kinerja auditor 

internal pemerintah daerah khususnya Inspektorat Kabupaten Sukabumi. 

2. Auditor internal Inspektorat Kabupaten Sukabumi harus cepat tanggap dalam 

menangani setiap persoalan. 

3. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Inspektorat harus bisa menyiapkan 

sistem pengendalian internal yang dimiliki. 

4. Auditor Internal pemerintah daerah khususnya di Inspektorat Kabupaten 

Sukabumi harus bisa mewujudkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam hal 

kinerja auditor internalnya. 

5. Inspektorat selaku auditor internal pemerintah harus memiliki peranan yang 

kuat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan ADD.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono (2016:35), menjelaskan “Rumusan masalah merupakan 

suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. 

Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rumusan 

masalah Asosiatif. Menurut Sugiyono (2016:36) mejelaskan “Asosiatif adalah 

suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubugan antara 

variabel atau lebih”. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi terhadap kinerja auditor internal 

pemerintah daerah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah : 

1. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Auditor Internal 

Pemerintah Daerah ? 

2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintah 

Daerah ? 

3. Apakah Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja 

Auditor Internal Pemerintah Daerah ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:3) “Setiap penelitian mempunyai tujuan dan 

kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang 

bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan”. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah pembuktian. Menurut Sugiyono (2016:3) “Pembuktian berarti data yang 

diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap 

informasi atau pengetahuan tertentu”.  
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Penelitian ini ditunjukan untuk mendapatkan data akurat ada atau tidaknya 

pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor Internal 

Pemerintah Daerah. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor 

Internal Pemerintah Daerah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor Internal 

Pemerintah Daerah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap 

Kinerja Auditor Internal Pemerintah Daerah. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1) Kegunaan teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

informasi untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai bahan referensi untuk 

dikembangkan bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan variabel yang 

berbeda. Selain itu, dapat pula dijadikan landasan dalam meningkatkan kinerja 

auditor Internal pemerintah khususnya di Inspektorat kabupaten Sukabumi. 

2) Kegunaan praktis 

a. Bagi Peneliti 
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Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

informasi tambahan bagi peneliti, sebagai implementasi ilmu yang pernah diperoleh 

semasa kuliah. 

b. Bagi Organisasi 

Diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran bagi 

organisasi untuk menentukan kebijakan yang akan diambil terutama mengenai 

kinerja auditor internal dan berbagai indikator kinerja yang diperlukan bagi 

organisasi, serta kompetensi yang memadai agar dalam menjalankan tugasnya bisa 

berjalan dengan efektif dan efisien. 

c. Bagi Akademis 

Diharapkan berguna sebagai bahan referensi dan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada MSDM dan auditing. 

d. Bagi Pihak Lain 

Dapat menjadi sumber wawasan dan informasi serta sebagai referensi 

mengenai gaya kepemimpinan, kompetensi, dan kinerja audit internal, serta untuk 

sarana informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja auditor 

internal pemerintah daerah. 
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