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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga 

tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 

1945, BPK RI merupakan lembaga yang bebas dan mandiri serta dipercaya untuk 

dapat mewujudkan good corporate & good governance dengan tugas memeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, 

Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 

keuangan Negara. BPK RI dalam melakukan aktifitasnya mengacu pada Peraturan 

BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan 

yang terdiri dari tiga nilai dasar kode etik yaitu Independensi, Integritas, dan 

Profesionalisme. 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat merupakan perwakilan BPK RI yang memiliki kewenangan 

untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan pemerintah di Provinsi 

Jawa Barat. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengawasan 

terhadap pengelolaan keuangan dan audit yang dilakukan dengan maksud untuk 

mengetahui apakah pengelolaannya telah memenuhi aspek ekonomis, efisiensi, 

dan efektivitas. 
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Auditor merupakan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan 

pemeriksaan semestinya di dukung dengan independensi, kemampuan, kemauan 

dan pengalaman kerja yang memadai dalam pemeriksaan, serta ditunjang dengan 

sensitivitas etika profesi auditor. Dalam kaitannya sebagai pemeriksa eksternal di 

bidang keuangan negara, auditor BPK dalam melaksanakan tugasnya perlu 

dilandasi dengan sikap, etika, dan moral yang baik sehingga auditor dapat 

menjalankan tugas dan kewajibannya secara objektif. (Anderson dan Ellyson, 

1986 dalam penelitian Marthadinata, 2011). 

Auditor badan pemeriksaan keuangan (BPK) pada tahun 2010 tengah 

mendapat sorotan dari masyarakat banyak yakni seperti kasus yang menimpa 

auditor BPK Bagindo Quirono sebagai tersangka. Bagindo Quirono diindikasikan 

telah menerima suap dari mantan pejabat Depnakertrans Bahrun Effendi sebesar 

Rp 650.000.000 (Kompas.com). Tidak hanya itu adapun ditemukan fenomena 

khusus yang terjadi di BPK RI Provinsi jawa barat.  

Kasus korupsi yang melibatkan oknum BPK Perwakilan Provinsi Jawa 

Barat, terjadi di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad telah 

melakukan korupsi penggunaan dana APBD periode 2010 untuk melakukan 

penyuapan demi memperoleh Adipura 2010, untuk kota terbersih. Untuk 

mendapatkan Adipura tersebut Wali Kota Bekasi menyuap auditor BPK sebesar 

Rp200 juta untuk memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI 

Perwakilan Jawa Barat (http://korupsi.vivanews.com). 

Dengan mumculnya kasus KKN (korupsi,kolusi, dan nepotisme) tersebut,  

masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi dari BPK yang seharusnya sebagai 

http://korupsi.vivanews.com/news/read/162833-wali-kota-bekasi-datangi-kpk


3 

 

Candra Tikasari, 2013 
Pengaruh Penerapan Nilai Dasar Kode Etik BPK-RI Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi 
Pada Auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

lembaga independen mampu menjaga komitmennya untuk tidak terlibat dalam 

KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dengan segala praktiknya seperti 

penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, 

kesalahan prosedur, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta 

penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Oleh 

karenanya, dengan tuntutan tersebut auditor BPK RI mulai meningkatkan 

kinerjanya. Hal ini dapat dilihat auditor yang mampu untuk menemukan dan 

melaporkan temuan-temuan yang merugikan Negara.  

Temuan BPK RI yang menemukan 333 kasus pelanggaran kepatuhan yang 

dilakukan oleh 24 institusi keuangan milik Pemerintah Daerah dengan nilai 

kerugian sebesar Rp560,41 miliar. Hal tersebut terungkap dalam Ikhtisar Hasil 

Pemeriksaan Semester II/2011 Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam IHPS tersebut, 

BPK melakukan pemeriksaan operasional terhadap 18 Bank Pembangunan 

Daerah (BPD), lima Bank Perkreditan Rakyat, dan satu Badan Usaha Kredit 

Pedesaan milik Pemerintah Daerah. Total temuan pemeriksaan operasional bank 

daerah senilai Rp560,41 miliar, merupakan temuan kerugian keuangan 

daerah/perusahaan, potensi kerugian keuangan, kekurangan penerimaan, 

ketidakhematan, dan ketidakefektifan yang memiliki implikasi nilai rupiah 

(bpk.go.id) 

Temuan lain terjadi pada Pemkab Cianjur dimana Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Jawa Barat pada tahun 2011 

memastikan tentang adanya penyalahgunaan wewenang serta sejumlah bukti-

bukti fiktif perihal penggunaan dana kegiatan Kepala Daerah (KDh)/wakil kepala 
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daerah (WKDh) tahun anggaran 2007-2010. Kasus tersebut  terjadi karena adanya 

korupsi Mamin (Makan Minum)-Gate Pemkab Cianjur senilai Rp 6 miliar lebih. 

Dengan tersangka yaitu Mantan Kepala Bagian Keuangan Pemkab Cianjur Edi 

Iryana dan Kasubag Rumah Tangga Heri Khaeruman. Tim audit menemukan 

beberapa penyimpangan serta pelanggaran mekanisme pencairan dana. 

Penyimpangan tersebut diantaranya dibuat atas kondisi tidak sebenarnya, mulai 

kuitansi, nota, dan faktur. Ada juga bukti penandatanganan SPK (Surat Perintah 

Kerja-red.) fiktif karena uangnya cair tapi pelaksanaannya tidak ada (Pikiran 

rakyat online). 

Selain itu, temuan penyimpangan terjadi di Pemkab Karawang pada tahun 

2012. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menemukan 

sejumlah projek pembangunan di Kabupaten Karawang dalam pelaksanaannya 

banyak yang menyimpang dari ketentuan. Serta terdapat nilai sisa lebih 

perhitungan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 500 miliar hal tersebut bukanlah 

sebuah prestasi, namun salah satu bentuk kegagalan dari Pemkab Karawang 

dalam merealisasikan pembangunan dan Pemkab Karawang harus 

mengembalikan pembayaran yang lebih karena pengerjaannya tidak sesuai spek 

itu semuanya ditanggung oleh pihak ketiga sebagai rekanan dari Pemkab (Pikiran 

rakyat online). 

Sebagai konsekuensi profesional, auditor harus menjunjung tinggi kode 

etik profesinya. Dengan memahami dan menerapakan kode etik profesi, maka 

pelaksanaan kinerja profesional sesuai dengan tujuan penugasan sehingga kinerja 

optimal dapat tercapai. Jadi, dapat dikatakan peningkatan kinerja auditor tersebut 
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tidak hanya disebabkan oleh tuntutan masyarakat, namun disebabkan juga karena 

auditor BPK RI, telah menerapakan kode etik yang mengatur etika profesi mereka 

secara baik. 

Independensi, integritas dan profesionalisme adalah nilai dasar kode atik 

BPK. Kode etik auditor merupakan hal penting yang harus dipegang teguh oleh 

seorang auditor. Jika Kode Etik yang mengatur etika profesi auditor tersebut telah 

dilaksanakan dengan baik maka dapat dipastikan bahwa kinerja dari seorang 

auditor pun akan meningkat. 

Penelitian mengenai kode etik pernah dilakukan oleh Tantri febri arini 

(2010) mengenai Pengaruh persepsi auditor internal atas kode etik terhadap 

kinerja auditor internal pada BPKP perwakilan provinsi daerah istimewa 

Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi auditor internal atas kode 

etik yang terdiri atas integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan Kompetensi secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor Internal. Secara parsial, 

obyektivitas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor 

internal. 

Selanjutnya, penelitian tentang kinerja auditor telah dilakukan sebelumnya 

oleh Rio Elmansyah (2012) mengenai pengaruh independensi, komitmen 

organisasi,  Gaya kepemimpinan dan pemahaman good governance terhadap 

kinerja auditor pemerintah di BPK Perwakilan Provinsi Riau yang memberikan 

kesimpulan Independensi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan 

pemahaman  good governance berpengaruh positif terhadap kinerja auditor 

pemerintah. 
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Penelitian mengenai integritas yang dilakukan oleh Annisa rahmatika 

salim (2011), mengenai pengaruh pengalaman kerja, independensi, 

kompetensi dan integritas terhadap kualitas audit yang memberikan kesimpulan 

Pengalaman kerja, Independensi, kompetensi, dan Integritas berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan profesionalisme 

auditor pernah dilakukan oleh Abdillah pawitra (2010) mengenai analisis 

pengaruh profesionalisme dan etika Profesi terhadap kinerja auditor badan 

Pemeriksa keuangan republik Indonesia di Jakarta yang memberikan kesimpulan 

Profesionalisme dan etika Profesi secara serempak berpengaruh sangat signifikan 

terhadap kinerja auditor BPK, dan Secara parsial variabel profesionalisme 

berpengaruh lebih dominan daripada variabel etika Profesi. 

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi diatas dan penjelasan yang 

mendukung, maka dapat dikatakan bahwa kode etik auditor merupakan hal 

penting yang harus dipegang teguh dan diterapkan oleh seorang auditor. Jika 

Kode Etik yang mengatur etika profesi auditor tersebut telah diterapkan dengan 

baik maka dapat dipastikan bahwa kinerja dari seorang auditor pun akan 

meningkat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang kinerja 

auditor eksternal dari sisi penerapan nilai dasar kode etik BPK RI dilihat dari 

aspek independensi, integritas, dan profesionalisme melalui studi di BPK 

perwakilan Jawa Barat. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah : “Pengaruh 

Penerapan Nilai Dasar Kode Etik BPK RI Terhadap Kinerja Auditor 

Eksternal Pemerintah (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa 

Barat)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah penerapan nilai dasar kode etik BPK RI dilihat dari aspek 

independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada BPK 

RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ? 

2. Apakah penerapan nilai dasar kode etik BPK RI dilihat dari aspek 

integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat ? 

3. Apakah penerapan nilai dasar kode etik BPK RI dilihat dari aspek 

profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada 

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ? 

4. Apakah penerapan nilai dasar kode etik BPK RI dilihat dari aspek 

independensi, integritas, dan profesionalisme berpengaruh terhadap 

kinerja auditor pemerintah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah ingin mengkaji bagaimana interaksi 

independensi, integritas, dan profesionalisme terhadap kinerja auditor pemerintah. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah penerapan nilai dasar kode etik BPK RI 

dilihat dari aspek independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor 

pemerintah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ? 
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2. Untuk mengetahui apakah penerapan nilai dasar kode etik BPK RI 

dilihat dari aspek integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor 

pemerintah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ? 

3. Untuk mengetahui apakah penerapan nilai dasar kode etik BPK RI 

dilihat dari aspek profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja 

auditor pemerintah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat ? 

4. Untuk mengetahui apakah penerapan nilai dasar kode etik BPK RI 

dilihat dari aspek independensi, integritas, dan profesionalisme 

berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah pada BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat ? 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam 

peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan referensi 

pengaruh penerapan nilai dasar kode etik BPK RI dilihat dari aspek independensi, 

integritas dan profesionalisme auditor terhadap kinerja auditor pemerintah. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

saran serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam 

meningkatkan kinerja auditor pemerintah di waktu yang akan datang. 

2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

kode etik yang ada di BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang terdiri dari 

independensi, integritas dan profesionalisme.  
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3. Bagi penelitian lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi penelitian selanjutnya untuk lebih mengkaji 

permasalahan yang terjadi seputar kinerja auditor pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


