
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kondisi moral buruk yang terjadi di Indonesia saat ini adalah korupsi yang sudah 

membudidaya diberbagai kelompok. Kerugian negara tidak terelakkan akibat hal 

tersebut. Tindakan lebih tegas dan nyata perlu dilakukan dalam 

pemberantasannya. Sebagai tahap pemberantasan, perlunya menyelidiki kegiatan-

kegiatan yang dapat menjadi sumber lahan korupsi yang dapat ditemukan yakni 

dengan tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didukung oleh 

auditor di dalamnya. Oleh sebab itu diperlukan auditor yang harus selalu 

mempertahankan kinerjanya agar kualitas audit tetap terjaga.  

 

Auditor pemerintah dibagi menjadi auditor eksternal dan auditor internal yang 

saling berkaitan. Pradita (2010) menjelaskan bahwa auditor pemerintah adalah 

auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya 

melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit 

organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang 

ditujukan kepada pemerintah.  

 

Auditor eksternal pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) dan auditor internal pemerintah atau biasa disebut sebagai Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan oleh Badan Pengawasan 
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Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal, inspektorat provinsi, 

dan inspektorat kabupaten atau kota.  

 

BPK memiliki beberapa dasar hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 

23E yang berbunyi (1) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil pemeriksaan tersebut 

ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan Undang-

Undang. BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan 

negara yang tidak berada pada internal pemerintahan.  

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang “Badan Pemeriksaan Keuangan” 

merupakan salah satu dasar hukum BPK RI sebagai pengganti Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1973 tentang “Badan Pemeriksa Keuangan”. Undang-Undang 

tersebut menjelaskan mengenai kedudukan BPK yang merupakan satu lembaga 

negara bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara. Serta dijelaskan pula mengenai tugas dan wewenang BPK RI.  

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang “Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara” menjelaskan lebih secara teknis pelaksanaan 

tugas dan wewenang BPK. Undang-Undang tersebut juga mengatur mengenai 

lingkup pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hasil dan tindak lanjut 

pemeriksaan serta ketentuan-ketentuan ketika pemeriksaan. Sehingga pemeriksaan 
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pengelolaan negara terhadap keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pemangku kepentingan dengan baik.  

 

Pada tahun 2007 BPK berhasil menyelesaikan penyusunan standar pemeriksaan 

yang diberi nama “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara” atau disingkat dengan 

“SPKN” untuk memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang “Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara” dan 

Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang “Badan 

Pemeriksa Keuangan”.  Sejalan dengan auditor harus melakukan pekerjaan sesuai 

dengan standar professional (standar auditing), sehingga kepercayaan terhadap 

auditor bisa dipertahankan (Silaban, 2009). SPKN yang telah ada diharapkan hasil 

pemeriksaan BPK dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang 

positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya akan 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia 

seluruhnya. 

 

Banyak auditor dalam praktik di lapangan melakukan penyimpangan terhadap 

kode etik dan standar audit (Irawati dkk, 2005). Penyimpangan atau 

ketidakpatuhan terhadap Pernyataan Standar Auditing (PSA) akan menyebabkan 

adanya penuruanan kualitas audit yang dilakukan auditor.   

 

Hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi kualitas auditor. Kinerja karyawan menurut Yuling at.al. (2010) 

dalam Wiriani (2011) dapat dipengaruhi oleh faktor individual antara lain berupa 

karakteristik psikologis yaitu locus of control merupakan aspek kepribadian yang 

mengacu pada sistem psikologis individu dan sifat unik yang dapat memutuskan 
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seseorang berpikir dan berperilaku. Wiriani (2011) mendefinisikan locus of 

control sebagai keyakinan masing-masing individu karyawan tentang 

kemampuannya untuk bisa mempengaruhi semua kejadian yang berkaitan dengan 

dirinya dan pekerjaannya. Locus of control dibedakan menjadi dua, yaitu locus of 

control internal dan eksternal. Locus of control internal mengacu kepada persepsi 

bahwa kejadian baik positif maupun negatif, terjadi sebagai konsekuensi dari 

tindakan atau perbuatan diri sendiri dan dibawah pengendalian diri, sedang locus 

of control eksternal mangacu kepada keyakinan bahwa suatu kejadian tidak 

mempunyai hubungan langsung dengan tindakan oleh diri sendiri dan berada di 

luar control dirinya. 

 

Penelitian Wahyudin, dkk (2011) menghasilkan terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan antara locus of control eksternal terhadap kinerja pada KAP di Jawa 

Tengah. Secara partial tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing 

variabel locus of control internal terhadap penerimaan perilaku penyimpangan 

audit. Sedangkan locus of control eksternal memiliki pengaruh signifikan dalam 

penerimaan perilaku penyimpangan audit. 

 

 

Menurut Wahyudin, dkk (2011), seorang auditor yang memiliki locus of control 

internal akan berusaha lebih keras ketika ia meyakini bahwa usahanya akan 

mendatangkan hasil sehingga tingkat kinerjanya juga tinggi. Sehingga dapat 

dipahami juga bahwa locus of control eksternal sebagai kebalikan dari locus of 

control internal menunjukkan kinerja yang rendah bila dibandingkan dengan 

individu dengan locus of control internal. Dengan demikian locus of control dapat 

menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas seorang auditor. 
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Penelitian Hutabarat (2012) yang meneliti KAP di Jawa Tengah menghasilkan 

faktor pengalaman kerja, time budget pressure dan etika profesi mempengaruhi 

kualitas audit. Faktor kompetensi, dan motivasi berpengaruh positif terhadap 

kualitas auditor, sedangkan faktor independensi tidak berpengaruh signifikan 

tehadap kualitas audit dalam penelitian Efendy (2010) pada Pengawas Keuangan 

Daerah Gorontalo. Dari penelitian-penelitian tersebut para peneliti menyarankan 

menambahkan faktor lain untuk diteliti salah satu yang disarankan mengenai 

tekanan kerja. 

 

Lingkungan kerja adalah termasuk dalam lingkungan sosial. Suatu potensi 

seseorang akan mengalami tekanan ketika suatu kondisi lingkungan dirasakan 

menimbulkan suatu permintaan yang dapat mengancam mereka, dimana 

permintaan tersebut melebihi kapasitas dan sumber-sumber daya yang mereka 

miliki (Silaban, 2009). Tekanan ketaatan (obedience pressure) dan tekanan 

kesesuaian (conformity pressure) adalah dua tipe tekanan pengaruh sosial (social 

influence pressure) yang diteliti mempengaruhi kinerja auditor dalam tujuan 

mencapai kualitas yang diharapkan (Nadirsyah dan Razaq, 2013). Temuan 

DeZoort dan Lord (2001) melihat akibat dari pengaruh tekanan sosial pada 

konsekuensi yang menghabiskan biaya, seperti halnya tuntutan hukum, hilangnya 

profesionalisme, dan hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial. Dalam 

mencapai kualitas audit, auditor yang menerima instruksi yang bertentangan dari 

baik seorang manajer maupun mitranya lebih cenderung untuk melanggar norma-

norma profesional atau standar dibanding auditor yang tidak di bawah tekanan 

(DeZoort dan Lord, 2001). Hal ini akan berpengaruh pada kualitas kerja auditor. 

 



6 
 

Penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh locus of control dan tekanan kerja 

terhadap kualitas auditor pada auditor pemerintah, khususnya BPK RI Perwakilan 

Provinsi Lampung.  

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul dalam penelitian ini 

adalah: “Pengaruh Locus of Control dan Tekanan Kerja Terhadap Kualitas 

Auditor (Pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ada adalah 

sebagai berikut: 

(1) Apakah pengaruh locus of control terhadap kualitas auditor BPK RI 

Perwakilan Provinsi Lampung? 

(2) Apakah pengaruh tekanan kerja terhadap kualitas auditor BPK RI Perwakilan 

Provinsi Lampung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian dilakukan pada auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yang 

harus mempertahankan kualitasnya berkaitan dengan adanya penerapan peraturan 

BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara”. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Hasil penelitian ini untuk mengetahui pengaruh locus of control dan tekanan kerja 

terhadap kualitas auditor, khususnya untuk auditor BPK RI Perwakilan Provinsi 

Lampung.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu, terutama dalam bidang akuntansi keperilakuan dan auditing mengenai 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan meningkat atau menurunya kualitas 

auditor dan juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk riset-riset 

mendatang. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi praktis kepada BPK 

untuk merencanakan program yang mendorong pekerjaan audit yang berkualitas.  

 


