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INTISARI

BPKP berfungsi melakukan audit eksternal diantaranya pemeriksaan
terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembatuan,
dan desentralisasi; pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan
adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain
sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap
pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri.

Auditor BPKP dalam melakukan tugasnya, tentunya harus melakukan
pemeriksaan berdasarkan kode etik dan standar audit. Kode etik dimaksudkan
untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya, sedangakan
Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan
auditor. Standar Audit yang ada di maksudkan agar masyarakat atau pengguna
laporan dapat menilai sejauh dapat meniali sejauh mana auditor pemerintah telah
bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan (Sukriah at al,
2009). Fenomena yang menarik dari penelitian kinerja auditor pemerintah adalah
adanya tuntutan masyarakat akan penyelengaraan pemerintah yang bersih dan
bebas KKN mengehendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem
pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan
keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai
dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa
tujuan tercapai secara hemat,efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka masih terdapat GAP atau
perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya Gautama dan Arfan
(2010), Krisnawati (2012), Pratiwi (2012), Elyawati, et al (2010), Wibowo
(2009), sehingga menarik bagi peneliti untuk meneliti ulang pengaruh
independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, pemahaman GCG,
profesionalisme auditor terhadap  kinerja auditor pemerintah di BPKP Jawa
Tengah, sehingga hipotesis yang di kemukakan dalam penelitian ini adalah
sebanyak 5 hipotesis. Sampel yang dipergunakan adalah 62 auditor pemerintah di
BPKP Jawa Tengah yang di peroleh dengan cara penyebaran kuesioner dengan
teknik pengambilan sampel purposive sampling. Sedangkan untuj mengji
hipotesis dipergunakan regresi berganda.

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini dapat di simpulkan bahwa
independensi berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Gaya
kepemimpinan tidak  mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap kinerja
auditor. Komitmen organisasi mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap
kinerja auditor. Pemahaman GCG mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap
kinerja auditor. Profesionalisme auditor mempunyai pengaruh  yang signifikan
terhadap kinerja auditor.
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MOTTO

“Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari

pengalaman, loyalitas, dan kegigihan.”

(colin powell)

“Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan

merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.”

(imam syafi’i)

“Belajar tanpa berpikir tidak ada gunannya, tapi berpikir tanpa belajar sangat

berbahaya!”

(ir. Soekarno )

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, Kurang cakap dapat dihilangkan

dengan pengalaman, Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.”

(Bung Hatta)
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PERSEMBAHAN

 Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung

dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir,

berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah

awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Dengan ini saya

persembahkan karya ini untuk, bapak saya bapak Suroso.

 Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga

saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk ibu Aminah, terima kasih juga atas

limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah ibu lakukan,

semua yang terbaik.

 Terima kasih selanjutnya untuk kakak-kakak saya yang luar biasa, dalam

memberi dukungan dan doa yang tanpa henti. Mbak Indah Lusiana, dan Mas

Taufiq hidayat, Mbak Iffah, Mbak Drivi Mediana, Mas Muhammad Tufiq

yang selama ini sudah menjadi kakak sekaligus sahabat bagi saya. Kalian

adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memahami

didalam  kos.

 Terima kasih juga yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, Bapak

Sutapa, S.E, MSi,Akt,CA  yang dengan sabar membimbing saya selama Pra

Skripsi, Skripsi, dan Pendadaran Sampai saya lulus.

 Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman

saya di Fakultas Ekonomi Akuntansi angkatan 2015. Terima kasih untuk

memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki,

dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini

menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi

kenangan yang paling indah.

 Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga

Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian

semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT.

 Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,

tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan

bagi para pembacanya.
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah

melimpahkan rahmat hidayahNya, sehingga Skripsi tentang “ PENGARUH

INDEPENDENSI, GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI,

PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE DAN PROFESIONALISME

TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi Pada Auditor

Pemerintah di BPKP Jawa Tengah)” dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat

untuk menempuh Skripsi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  di Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.

Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk

memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan Skripsi ini, perkenankanlah

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, PHD., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Sutapa, SE, M.Si,  selaku  Dosen Pembimbing   yang dengan penuh

kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis  hingga  Skripsi ini selesai.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung,

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan

Skripsi ini.

4. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang selalu memberikan doa dan bantuannya baik

moril maupun materiil sehingga Skripsi ini bisa selesai.
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5. Sahabat-sahabat tercinta FE UNISSULA jurusan Akuntansi.

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan Skripsi

ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari akan kekurang sempurnaan penulisan Skripsi ini. Oleh

sebab itu segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis

harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih

baik.

Akhir kata penulis berharap semoga  Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang membacanya.

Semarang, 1 Oktober 2019
Penulis,

Anif Kolifatul Mahmudah
( 31401505902 )


