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INTISARI 
 

 

 

Kinerja auditor merupakan kemampuan auditor untuk menghasilkan temuan 

atau hasil pemeriksaan dari kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan yang dilakukan.Kinerja auditor yang kurang independen dan 

banyaknya terjadi manipulasi akuntansicorporate membuat kepercayaan para 

pemakai laporan keuangan mempertanyakaneksistensi akuntan publik sebagai pihak 

independen. Banyak faktor agar kinerja auditor dapat maksimal, diantaranya karena 

faktor time budget pressure maupun independensi auditormemfokuskan pada 

orientasi pelanggan dan keinovasian produk. 

Kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan merupakan 

bagian terpenting bagi Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan laporan 

keuangandan membuktikan kewajaran atas laporan keungan yang disusun dan 

disajikan oleh klien. Fenomena menunjukkan bahwa dalam menentukan pendapat 

mengenai kewajaran laporan seorang auditor sering kurang independen karena 

adanya konflik kepentingan. 

Penelitian Dharmadiaksa dan Budiartha (2018), Wikanadi dan Suardana 

(2019),Wanda Fitria Yanti (2018) menunjukkan bahwa time budget pressure 

berpengaruh negative terhadap kinerja auditor. SedangkanMuhsin (2018), Pratiwi dan 

Dwirandra (2018) time budge pressure berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. 

Penelitian Hernanik dan Putri (2018), Marita dan Gultom (2018),Istiariani (2018), 

Ulfah dan Lukiastuti (2018) independensi berpengaruh positif terhadap kinerja 

auditor. Sedangkan Safitri (2014), Widhi dan Setyawati (2018) bahwa independensi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor 

Berdasarkanfenomena bisnis dan risert gap, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah bagaimana upaya yang dilakukan pihak instansi pemerintah 

agarkinerja auditor internal dapat meningkat. Dengan demikian tujuan penelitian ini 

adalahmenganalisis pengaruhtime budget pressure dan independensi terhadap kinerja 

auditor internal pemerintah dengan komitmen profesional sebagai variabel 

intervening. 

Kajian pustaka dalam penelitian ini menghasilkan 5 hipotesis, yaitu 

pengaruhtime budget pressure dan independensi terhadap komitmen profesional, 



x 
 

pengaruhtime budget pressure,independensi dan komitmen profesional dalam 

meningkatkan kinerja auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.. 

Responden studi ini adalah auditor internal pada Inspektorat Provinsi Jawa 

Tengah sebesar 118. Berdasarkan penyebaran kuesioner diperoleh jumlah sampel 

sebesar 93 responden. 

Berdasarkan hasil pengujian studi menunjukkan bahwa time budged pressure 

terbukti mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen profesional, 

sedangkan independensi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen profesional.Time budged pressureterbukti mempunyai pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kinerja auditor.Independensi dan komitmen profesional 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor.Komitmen 

profesional mampu menjadi variabel intervening antara time budged pressure dengan 

kinerja auditor, artinya semakin waktu yang dialokasikan untuk melaksanakan 

seluruh tugas audit terbatas karena tidak seimbangnya antara tugas dan waktu yang 

tersedia, maka akan semakin menurunkan komitmen profesionalitas auditor sehingga 

akan berdampak pada kinerja auditor secara maksimal. Komitmen profesional 

mampu menjadi variabel intervening antara independensi dengan kinerja auditor, 

artinya semakin auditor tidak mudah dipengaruhi dalam memberikan penilaian 

laporan keuangan yang sebenarnya,maka akan meningkatkan komitmen 

profesionalitasnya sehingga pecapaian kinerja auditor akan meningkat. 
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