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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Grand Teori 

2.1.1 Teori Agency  

Pada penelitian ini teori yang digunakan sebagai landasan dasar merujuk 

kepada dua teori yaitu teori agensi dan juga teori stewardship. Teori agency 

(keagenan) merupakan teori utama (grand theory) atas pemanfaatan jasa Satuan 

Pengawas Internal oleh instansi. Teori ini berkaitan tentang peran audit eksternal 

yang dikembangkan oleh Jansen dan Meckling (1976). Ia menjelaskan bahwa 

terdapat perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (agent) dengan 

pemegang saham (shareholders), hal itu menimbulkan konflik dimana konflik 

tersebut menjadi pemicu perhatian bagi pihak manajemen. Teori tersebut 

menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pihak manajemen 

dengan para shareholders, hal itu membuat Satuan Pengawas Internal (SPI) 

memiliki peran besar dan penting bagi instansi Badan Layanan Umum (BLU). 

Besar dan pentingnya peran SPI bagi instansi BLU disebabkan selama ini 

sebagian besar pihak manajemen cenderung melakukan kecurangan-kecurangan 

yang menginginkan keuntungan pribadi, sehingga dana yang diperoleh dari 

pemerintah (shareholders) untuk kegiatan BLU seringkali disalahgunakan. Oleh 

sebab itulah, maka SPI berperan besar dalam pengawasan pihak manajamen BLU, 

agar dana yang diperoleh digunakan sebaik-baiknya dan bisa bermanfaat 

semaksimal mungkin. Karena perannya yang begitu berpengaruh terhadap 
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keberlangsungan BLU secara kondusif, maka kepala SPI berada langsung 

dibawah pimpinan BLU, supaya dalam mengambil sebuah tindakan dan kebijakan 

lebih memiliki keleluasaan dalam pengawasan pihak menajemen. 

Pihak manajemen dalam instansi merupakan pegawai yang dipercaya oleh 

pemerintah untuk mengelola segala aset negara. Dalam hal ini BLU yang 

merupakan instansi milik pemerintah diberikan dana untuk mengelola instansi 

masing-masing melalui dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun 

Daerah. Tujuannya agar terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 

sehingga tercipta kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Namun, 

apabila pihak manajemen mampu menjadi agen yang baik dalam mengelola BLU, 

maka akan terciptanya Good Corporate Governance (GCG) atau bagi perguruan 

tinggi dikenal dengan Good University Governance (GUG).  

Dengan demikian, teori agency mendapat respons yang begitu antusias 

karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada (Wolfenshon, 1999). 

Sebab pada kenyataan yang terjadi di lapangan, memang pihak manajemen BLU 

kurang dipercaya oleh stakeholder, hal tersebut karena terjadinya benturan-

benturan kepentingan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pihak manajemen 

BLU selama ini cenderung hanya memperlihatkan kondisi yang baik-baik saja 

dalam instansinya. Oleh karena itu, teori agency mempertegas pelaksanaan GUG 

yang memerlukan peranan SPI secara kontinyu dan komprehensif. Dengan begitu, 

teori ini dapat dianggap lebih relevan antara variabel yang digunakan di dalam 

penelitian ini.  
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2.2 Good University Governance (GUG) 

2.2.1 Defenisi Good University Governance (GUG) 

Menurut Wijatno (2009:126), secara sederhana Good University 

Governance (GUG) dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar 

konsep “good governance”dalam sistem dan proses governancepada institusi 

perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-

nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara 

khusus dan pendidikan secara umum. Sedangkan menurut Rahmania dalam Forest 

& Altbach (ed) (2007) Good University Governance (GUG) merupakan dasar 

penyelenggaraan seluruh aktivitas pendidikan pada perguruan tinggi. Oleh karena 

itu untuk mencapai Good University Governance (GUG) perguruan tinggi harus 

mampu melaksanakan peran dan tanggungjawabnya  sesuai aturan yang 

diberlakukan dalam Undang-Undang yang mengatur pola PK-BLU.  

Selain itu, United National Development Program (UNDP,1997) 

mendefinisikan governance sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan 

administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata 

pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga 

dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan 

mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban dan menjembatani 

perbedaan-perbedaan diantara mereka. Selanjutnya penambahan kata sifat good 

dalam governance bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif.  

Selanjutnya ditinjau dari arti kata secara harfiah Good Governance, maka 

good adalah baik, sedangkan governance adalah pemerintahan, sehingga secara 
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sederhana diartikan pemerintahan yang baik yang bebas dari praktik Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Astuti, 2010: 3).  

Good University Governance (GUG) merupakan suatu konsep yang 

menerapkan prinsip-prinsip dasar Good Governance seperti transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan yang perlu diterapkan 

oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang 

berkualitas. 

2.2.2 Prinsip-prinsip Good Governance 

Dalam perjalanannya Good Governance menurut Wijatno (2009:370) 

memiliki prinsip-prinsip adalah sebagai berikut. 

1) Transparansi (transparency) 

Maksud dari transparansi (transparency) disini menuntut setiap 

perguruan tinggi untuk dapat menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan) di 

berbagai bidang, seperti bidang keuangan, sistem dan prosedur penerimaan 

mahasiswa baru, sistem dan prosedur akuntansi, pelaporan keuangan, 

rekruitmen dosen dan karyawan, pemilihan pejabat struktural, pemilihan 

pengurus dan informasi-informasi penting lainnya kepada pemangku 

kepentingan secara memadai, akurat dan tepat waktu. 

2) Akuntabilitas (accountability) 

Akuntabilitas (accountability) menuntut perguruan tinggi harus 

memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas (secara tertulis) dari 

setiap pejabat struktural, anggota senat fakultas/akademis, pengurus yayasan, 

dosen dan karyawan termasuk juga kriteria dan proses pengukuran kinerja, 
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pengawasan, dan pelaporan. Harus ada audit internal yang tugasnya untuk 

melakukan penilaian analisis dan interpretasi dari aktivitas suatu organisasi 

secara independen.  

3) Responsibilitas (responsibility) 

Responsibilitas (responsibility) mencerminkan kepatuhan suatu 

organisasi atau perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Setiap individu 

yang terlibat dalam pengelolaan perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas 

tindakannya sesuai dengan job description yang telah ditetapkan. 

4) Independensi (independency) 

Independensi (independency) bagi pihak yayasan atau pengelola suatu 

perguruan tinggi dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus 

bebas dari segalan benturan kepentingan yang berpotensi untuk menimbulkan 

berbagai kecurangan dan penyimpangan. Hal tersebut diperlukan untuk 

memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independen, 

bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan 

bahwa keputusan itu dapat dibuat demi kepentingan perguruan tinggi.  

5) Keadilan (fairness) 

Keadilan (fairness) merupakan suatu bentuk perlakuan adil dan 

berimbang kepada para pemangku kepentingan yang terkait dalam suatu 

perguruan tinggi. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terdiri atas 

mahasiswa, masyarakat, para dosen, dan karyawan non akademis, serta 
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pengurus yayasan atau pihak pengelola. Keadilan menjadi penting agar 

perguruan tinggi mampu melaksanakan tujuannya dan menjalankan sistem 

sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak terdapat pihak yang merasa 

dirugikan atas ketidakadilan yang mungkin saja bisa terjadi kapanpun. 

2.3 Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

2.3.1 Defenisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

Satuan Pengawasan Internal merupakan auditor internal dalam suatu 

perguruan tinggi yang tugas dan fungsinya untuk senantiasa mengevaluasi hasil 

kinerja keuangan perguruan tinggi, mengawasi setiap kebijakan manajemen dan 

melaporkan hasil evaluasi dan pengawasan tersebut kepada pimpinan. Satuan 

pengawasan internal merupakan pengawasan manajemen yang fungsinya 

mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua 

anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan 

cara menyediakan analisis, rekomendasi, dan komentar-komentar yang 

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah (Sitompul, 2004:18).  

Permendiknas Nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern 

(SPI), pasal 1 menjelaskan bahwa SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk 

untuk terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksana tugas unit kerja 

dilingkungan Kementrian Pendidikan Nasional. Selanjutnya, pengawasan intern 

adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan  tugas dan fungsi organisasi yang 

bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, 



18 
 

 
 

dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan intern adalah 

seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 

rangka memberikan keyakinan yang memadai sesuai dengan tolok ukur yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa satuan 

pengawasan intern memiliki fungsi untuk melakukan penilaian secara bebas atau 

tidak memihak (independen) dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan 

mengevaluasi seluruh aktivitas dan melaporkan hasil pekerjaannya tersebut 

kepada manajemen atau pimpinannya sebagai suatu jasa pelayanan, dan 

bertanggung jawab penuh kepada pimpinan. Satuan Pengawasan Intern 

merupakan unit organisasi yang dibentuk untuk membantu pimpinan untuk 

melakukan pengawasan dan pengendalian yang independen pada suatu organisasi 
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yang bersangkutan, disamping melakukan penilaian juga mamberikan saran-saran 

dan perbaikan untuk meningkatkan tata kelola suatu organisasi. 

2.3.2 Profesionalisme Audit Internal 

Profesionalisme bagi audit internal merupakan suatu hal yang mesti 

dipenuhi baik secara pribadi maupun institusi kelompok atau tim. Profesionalisme 

itu sendiri didefenisikan sebagai suatu atribut individual yang penting tanpa 

melihat suatu pekerjaan baik itu profesi maupun tidak (Lekatompessy, 2003 dalam  

Herawati dan Susanto, 2009: 3). Sedangkan Arens et al. (2003) dalam Noveria 

(2006: 3) mendefinisikan Profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk 

berprilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan 

masyarakat yang ada.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Profesionalisme dapat diartikan 

bersifat profesi atau memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan 

pelatihan (Badudu, dan Sutan, 2002: 848). Profesionalisme juga merupakan 

elemen motivasi yang memberikan sumbangan pada seseorang agar mempunyai 

kriteria tugas yang tinggi (Guntur et al, 2002 dalam Ifada dan Ja’far, 2005: 3). 

Kemudian menurut Tugiman Profesionalisme dapat di jabarkan sebagai suatu 

sikap dan prilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu (Dalam Asikin, 

2006: 791). 

Dari berbagai defenisi tentang profesionalisme di atas dapat disimpulkan 

bahwa sebagai seorang auditor internal yang profesional, auditor mengakui 

tanggung jawabnya terhadap klien, masyarakat, dan rekan seprofesi. Seorang 

auditor itu sendiri dapat dikatakan profesional apabila telah diakui dan ditetapkan 
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oleh lembaga independen Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Wahyudi dan Aida, 

2006 :28). Selain itu, seorang auditor bisa dikatakan  profesional apabila telah 

memenuhi dan mematuhi Standars Professional Practice Internal Auditing yang 

telah ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors dalam Efendi (2006). 

2.3.2.1 Standar Profesi Audit Internal (SPAI) 

Dalam melaksanakan perannya, SPI harus berpedoman pada standar 

profesi audit intern. Standar profesi audit intern menurut Tugiman ( 2006:13)  

meliputi :  

1. Independensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya 

terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para 

pemeriksa internal. Suatu organisasi unit audit internal haruslah 

memberikan keleluasaan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung 

jawab audit yang diberikan. 

2. Keahlian dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan 

seksama para auditor internal. Kemampuan professional yang harus 

dimiliki oleh auditor internal adalah sebaai berikut: 

a. Personalia 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagian auditor internal, yaitu: 

1). Pimpinan audit harus menetapkan criteria pendidikan dan pengalaman 

yang sesuai dalam mengisi jabatan di bagian audit internal, dengan 

mempertimbangkan lingkup pekerjaan dan tingkat tanggung jawabnya.  

2). Harus diperoleh kepastian yang pantas dan masuk akal tentang 

kualifikasi dan kemampuan setiap calon auditor. 
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b. Pengetahuan dan kecakapan 

Auditor internal harus memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam 

melaksanakan audit di dalam organisasi. Misalnya kemampuan dalam 

menerapkan standar audit, prosedur, dan teknik-teknik audit. 

c. Pengawasan 

Kepala bagian audit internal bertanggung jawab melakukan 

pengawasan audit yang pantas. Pengawasan merupakan suatu proses yang 

berelanjutan, dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan kesimpulan 

hasil audit yang telah dilakukan. Bagian audit internal harus memberikan 

kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi 

sebagaimana mestinya. 

3. Lingkup pekerjaan audit internal. 

Ruang lingkup pemeriksaan intern menurut Tugiman (2006:14), lingkup 

pekerjaan pemeriksaan internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap 

kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki 

organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Lingkup 

pemeriksaan intern mencakup: 

a. Keandalan informasi 

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa keandalan (reliabilitas dan 

integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara 

yang di pergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, 

dan melaporkan suatu informasi tersebut. 
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b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan 

perundang-undangan 

c. Perlindungan tehadap harta 

Pemeriksaan internal haruslah memeriksa alat atau cara yang di pergunakan 

untuk melindungi harta atau aktiva dan bila dipandang perlu, memverifikasi 

keberadaan berbagai harta organisasi. 

d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien 

Pemeriksaan internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan 

sumber daya yang ada. 

4. Pelaksanaan tugas audit internal. 

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, 

pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan 

menindaklanjuti (follow up). Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan meliputi: 

a. Perencanaan pemeriksaan 

Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan harus 

meliputi : 

1) Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan. 

2) Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan 

yang akan diaudit. 

3) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

4) Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 
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5) Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang 

diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk 

mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk 

memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. 

6) Penulisan program pemeriksaan. 

7) Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan 

akan disampaikan. 

8) Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan. 

b. Pengujian dan pengevaluasian informasi 

Internal auditor haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, 

dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. 

Penyampaian hasil pemeriksaan 

c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Pemeriksaan internal harus terus menerus meninjau dan melakukan 

tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan 

pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 

5. Manajemen unit audit internal. 

Bahwa pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal 

secara tepat, seperti : 

a. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab 

untuk bagian audit internal. 

b. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit 

internal. 
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c. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman 

bagi staf auditor. 

d. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber 

daya manusia pada bagian audit internal. 

e. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor 

eksternal. 

f. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk 

mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal. 

Dari penjelasan di atas,  dapat diambil kesimpulan bahwa SPI merupakan 

pihak yang membantu suatu instansi dalam hal identifikasi risiko, kemudian 

memfokuskan diri pada risiko tersebut agar dapat meningkatkan pengelolaan 

risiko tersebut dan melakukan pengendalian internal. 

Selain itu terdapat fungsi audit internal ada dua, yaitu; 1) Fungsi internal 

audit adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi 

pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi dari 

pengendalian intern adalah menilai sejauh mana keefektifan suatu instansi yang 

berfokus pada bagian uniunit kecil di dalamnya. 2) Fungsi internal audit 

merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang 

dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk 

memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. 

Dapat diartikan bahwa fungi audit internal meliputi kegiatan pemeriksaan segala 

kegiatan dan tahapannya yang tidak terbatas pada bagian keuangan saja (Mulyadi, 

2002:211).  
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Selanjutnya, audit internal juga mencakup penyelesaian masalah jika 

terdapat ketidaksesuaian didalamnya, melalui rekomendasi-rekomendasi yang 

membangun. Ruang lingkup dari pekerjaan internal audit oleh SPI yang terdapat 

di dalam Standar Profesi Akuntan Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium 

Organisasi Profesi Audit Internal (2004:20) yaitu fungsi audit interen melakukan 

evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan 

risiko, pengendalian, dan governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur 

dan menyeluruh.  

Kemudian sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah 

kesedian menerima tanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-

pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggungjawab ini secara efektif, 

auditor internal perlu memelihara standar perilaku dan memiliki standar praktik 

pelaksanaan pekerjaan yang handal. Sehubungan dengan hal tersebut, Konsorsium 

Organisasi Profesi Auditor Internal menerbitkan Standar Profesi Auditor Internal 

(SPAI), yang meliputi : 

1. Standar Atribut  

Berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak- pihak 

yang melakukan kegiatan audit internal. Standar atribut meliputi otoritas, 

tanggung jawab, Independensi, Objektivitas, kemahiran profesional dan perhatian 

profesional yang harus diberikan, dan program perbaikan dan penjaminan 

kualitas. 
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2. Standar Kinerja  

Menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran 

kualitas pekerjaan audit. Standar Kinerja memberikan praktik-praktik terbaik 

pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak 

lanjut. Standar Atribut dan Standar Kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan 

audit internal. Standar Kinerja meliputi pengaturan aktivitas internal auditor, sifat 

pekerjaan, keterlibatan perencanaan, melakukan keterlibatan pemantauan, 

kemajuan dan penerimaan manajemen risiko 

3. Standar Implementasi. 

Hanya berlaku untuk satu penugasan. Standar Implementasi yang 

akan diterbitkan dimasa mendatang adalah  

1. standar implementasi untuk kegiatan assurance (A) 

2. standar implementasi untuk kegiatan consulting (C), 

3. standar implementasi kegiatan investigasi (I)  

4. dan standar implementasi Control Self Assessment (CSA). 

Standar-standar tersebut merupakan bagian dari pedoman praktik audit 

internal (PPAI). Keseluruhan pedoman praktik audit internal terdiri atas: Definisi 

Audit Internal Kode Etik Profesi Audit Internal Standar Profesi Audit 

Internal dan Interpretasi dari Standar Profesi Audit Internal 

 Pada masa yang akan datang, penerbitan standar-standar implementasi dan 

pedoman lainnya akan didahului dengan penyebarluasan rancangan standar 

(exposure draft-ED). Standar dan pedoman akan disahkan setelah paling sedikit 

dua bulan diedarkan dalam bentuk ED dan mendapat respon yang memadai. ED 
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akan dimuat dalam media komunikasi, jurnal, dan web-site yang dimiliki oleh 

masing-masing organisasi profesi anggota konsorsium, serta dalam publikasi lain 

yang relevan. 

Standar Profesi Audit Internal ini merupakan awal dari serangkaian 

Pedoman Praktik Audit Internal (PPAI), yang diharapkan menjadi sumber rujukan 

bagi nternal auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional. 

2.4 Badan Layanan Umum (BLU)  

2.4.1 Defenisi Badan Layanan Umum (BLU) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 pasal 1 

ayat 1, menjelaskan tentang Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut 

(BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  

Instansi milik pemerintah yang layak dan memenuhi kriteria tertentu yang 

disyaratkan akan mendapatkan wewenang atau kepercayaan dari pemerintah 

untuk melaksanakan PPK-BLU (Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan 

Umum). Instansi pemerintah ini akan melaksanakan pengelolaan keuangan secara 

mandiri. Dalam artian, BLU mendapatkan dana dari pemerintah melalui dana 

APBN maupun APBD selain itu juga dana yang diperoleh melalui kegiatan 

operasional perusahaan di kelolanya secara mandiri oleh instansi BLU tersebut. 

Dengan catatan bahwa BLU merupakan instansi milik pemrintah, maka dana yang 
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diperoleh BLU dari operasionalnya tetap harus dilaporkan oleh pemerintah berapa 

nilainya. 

Instansi pemerintah yang berhak mendapatkan PPK-BLU hanyalah instansi 

pemerintah yang menyediakan layanan kepada masyarakat luas. Instansi tersebut 

diantaranya adalah instansi yang menyelenggarakan penyediaan barang dan atau 

jasa layanan umum (contoh, pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat 

atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan 

pengujian), instansi yang melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah atau 

kawasan secara otonom (contoh, otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi 

Terpadu), instansi yang melaksanakan pengelolaan dana (contoh, pengelola dana 

bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan 

pengelola tabungan perumahan). Instansi yang telah mendapatkan PPK-BLU bisa 

saja ditarik statusnya jika instansi tersebut menyimpang atau melanggar peraturan 

yang disyaratkan oleh pemerintah. Berdasarakan dengan Peraturan Pemerintah 

No. 23 tahun 2005, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu instansi untuk 

mendapatkan predikat BLU meliputi tiga syarat, yaitu persyaratan substantif, 

persyaratan teknis. 

2.5 Audit Kepatuhan (X2) 

2.5.1 Defenisi Audit Kepatuhan (X2) 

Audit Kepatuhan (X2) adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak 

yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang 

ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini auditor internal memastikan 

apakah proses kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan 



29 
 

 
 

aturan tertentu tersebut. Kumaat (2011) menjelaskan Audit Kepatuhan adalah 

audit yang bertujuan memberi gambaran mengenai efektivitas implementasi atau 

pelaksaan sistem kerja (Business Process) yang berlaku dalam seluruh aktivitas 

korporasi.  

Audit Kepatuhan memiliki subjek yaitu para pihak pelaksana  proses (SDM 

atau Unit Kerja). Mereka secara kontinyu memastikan apakah para pelaksana 

(person/unit in charge) telah mengetahui/mempelajari sistem yang berlaku terkait 

pekerjaannya, memiliki pemahaman yang benar terhadap system yang 

diketahuinya, memiliki keterampilan yang memadai sebagai pelaksana sistem, 

memiliki sumber daya/fasilitas pendukung yang memadai untuk pelaksana sistem, 

dan menjalankan sistem sebagaimana mestinya. 

Audit Kepatuhan secara umum memiliki peran dan tanggung jawab 

memeriksa para pelaksana secara prosedural, standar, dan aturan yang berlaku 

pada seluruh bagian yang terlibat dalam suatu institusi perguruan tinggi. Untuk 

mendapatkan hasil yang memadai dari suatu Audit Kepatuhan yang dilakukan 

oleh Auditor Internal dalam hal ini Satuan Pemeriksaan Internal, mesti melakukan 

evaluasi secara paralel terhadap sistem yang berlaku, dimana perlu dipastikan 

beberapa poin penting, yaitu:  

1. Tersedia Sistem Tertulis (SOP, Manual Operasi, Kebijakan, dan 

sebagainya) , 

2. Pelaksana Mendapat Akses dan Sosialisasi, 

3. Terdapat Mekanisme Umpan Balik (feedback) yang memadai antara 

pihak pelaksana dan pihak pengembang sistem, 
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4. Terakomodasinya secara memadai terkait persyaratan, kendala, dan 

kebutuhan penting (critical points) (Kumaat, 2011: 38). 

2.6 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 

No Judul 

Penelitian 

Penulis / 

Tahun 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Peran Satuan 

Pengawasan 

Internal dalam 

Pencapaian 

Good University 

Governance 

(GUG) pada 

Perguruan 

Tinggi Berstatus 

PK-BLU 

Noviana 

Dyah 

Puspitasari / 

2012 

Variabel Independen : 

Peran Satuan 

Pengawasan Internal 

Variable Dependen : 

Good University 

Governance (GUG) 

 

Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa 

SPI berperan positif 

dalam pencapain GUG. 

Semakin baik peran SPI 

maka akan semakin 

baik pula pencapain 

GUG 

2. Peran Audit 

Internal dalam 

Upaya 

Mewujudkan 

Good Corporate 

Governance 

(GCG) pada 

Badan Layanan 

Umum (BLU) di 

Indonesia 

Maylia 

Pramono Sari 

dan Raharja 

Variable Independen : 

Audit Internal 

Variabel Dependen : 

Good Corporate 

Governance (GCG) 

 

Hasilnya bahwa 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara peran 

auditor internal 

terhadap Good 

Corporate Governance 

(GCG) pada entitas 

berstatus Badan 

Layanan Umum (BLU), 

jadi dapat dikatakan 

bahwa peningkatan 

peran auditor internal 

akan mempengaruhi 

tata kelola suatu entitas 

3. Pengaruh Satuan 

Pengawasan 

Intern (SPI) dan 

Internal Control 

terhadap upaya 

mewujudkan 

Good University 

Governance 

(GUG). 

Untari 

(2015) 

Variabel Independen : 

- Pengaruh Satuan 

Pengawasan Internal 

- Internal Control 

Variable Dependen : 

Good University 

Governance (GUG) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

satuan pengawasan 

internal dan 

pengendalian internal 

berpengaruh terhadap 

pencapaian good 

university governance. 

Jadi dapat dikatakan 

bahwa satuan 
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pengawasan internal 

dan pengendalian 

internal akan 

memberikan dampak 

positif dalam 

mewujudkan tata kelola 

perguruan tinggi yang 

baik. 

4. Pengaruh audit 

internal dan 

pengendalian 

internal 

terhadap 

pelaksanaan 

good 

governance 

(Studi Empiris 

pada Badan 

Layanan Umum 

Universitas 

Brawijaya 

Malang) 

Saptapradipta

,Patricia 

(2013) 

Variabel Independent: 

Pengaruh audit 

internal dan 

pengendalian internal 

Variabel Dependent: 

good 

governance 

Auditor internal dan 

pengendalian 

internal berpengaruh 

terhadap 

pelaksanaan good 

governance 

pada Badan Layanan 

Umum Universitas 

Brawijaya Malang 

5. Internal Control 

and the 

Impact on 

Corporate 

Governance, in 

Romanian 

Listed 

Companies. 

Mihaela, 

Dumitrascu 

& 

Savulescu 

Iulian (2012) 

Variabel Indpendent: 

Internal Control  

Variabel Dependent: 

Corporate Governance 

Pengendalian internal 

mengarah pada 

pengjian wajar laporan 

keuangan 

dan meningkatkan 

kepercayaan 

para stakeholder dan 

auditor dapat 

meminimalisir resiko 

pengendalian. 

Sumber : Data Olahan Tahun 2016 

2.7 Pandangan Islam Tentang Satuan Pengawasan Internal 

Dalam Islam, pengawasan dipandang sebagai suatu perbuatan yang 

dilakukan dalam upaya meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan 

menetapkan yang benar. Pengawasan dalam pandangan Islam terbagi menjadi 

dua, yaitu; 
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1. Kontrol atau pengendalian diri yang berasal dari diri sendiri yang bersumber 

dari Allah SWT. Setiap umat Islam meyakini bahwa Allah senantiasa 

melakukan pengawasan (control) terhadap setiap manusia tanpa terkecuali 

apapun yang dilakukannya. Dengan demikian, seseorang akan selalu waspada 

dan berhati-hati dalam melakukan segala tindakan yang akan diperbuatnya. 

Sebagaimana telah Allah jelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 : 

َ يَْعلَُم َما ف   ْن نَْجَوٰى ثَََلثٍَة إ َّلَّ ُهَو َراب ُعُهْم َوََّل َخْمَسٍة أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ َماَوات  َوَما ف ي اْْلَْرض  ۖ َما يَُكوُن م  ي السَّ

ل َك َوََّل أَْكثََر إ َّلَّ ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُ 
ٰ
ْن َذ ُسُهْم َوََّل أَْدنَٰى م  لُوإ َّلَّ ُهَو َساد  ا يَْوَم اْلق يَاَمة  ۚ ْم ب َما َعم 

َ ب ُكلِّ َشْيٍء َعل يم    إ نَّ َّللاَّ

Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa  sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada 

pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah 

keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan 

Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah 

yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada 

bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan 

memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah 

mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Atas 

Segala Sesuatu.” (QS. Al-Mujadalah : 7). 

 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Maha Melihat kepada 

mereka (manusia), mendengar semua pembicaraan mereka, rahasia mereka dan 

bisik-bisik mereka di antara sesamanya. Dan selain itu, Allah menugaskan para 

malaikat-Nya untuk mencatat segala yang dirahasiakan oleh mereka. Oleh karena 

itu, maka berdasarkan riwayat sejumlah ulama menyatakan adanya ‘Ijma 

(kesepakatan) sehubungan dengan makna ayat tersebut di atas, bahwa makna yang 

dimaksud ialah kebersamaan ilmu Allah yang tidak diragukan lagi kebenarannya. 

Pendengaran-Nya juga bersama-sama ilmu-Nya meliputi mereka, dan 
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Penglihatan-Nya menembus mereka. Maka Allah selalu melihat makhluk-Nya, 

tiada satupun dari urusan mereka yang tersembunyi dari-Nya. 

Ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam 

Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai 

orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, 

terarah, dan tuntas)” (HR. Thabrani). 

Selain itu, Ajaran Islam juga sangat memperhatikan adanya bentuk 

pengawasan terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan 

terhadap orang lain. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-

Hasyr ayat 18 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-

Hasyr: 18).  

Ayat tersebut didukung oleh hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: 

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas 

kerjamu sebelum melihat kerja orang lain”. (HR. Tirmidzi: 2383). 

Penjelasan tentang makna ayat di atas sesungguhnya merupakan fungsi 

dari pengawasan, dimana dalam Islam memandang bahwa Allah sangat membenci 

manusia yang berkata tetapi sesungguhnya ia tidak berbuat apa yang ia katakan 

(QS. As-Shof: 3). Oleh karena itu, seorang audit Internal dalam hal ini berperan 

dalam Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus mampu beres dengan dirinya 

sendiri terlebih dahulu. Jika hal tersebut telah mampu ia miliki dalam dirinya, 
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maka proses pengawasan yang dilakukan akan berjalan sesuai aturan yang 

berlaku. Akan tetapi, jika yang berperan sebagai SPI tidak beres dengan dirinya 

sendiri maka pada proses pengawasan yang dilakukan bisa terjadi penyimpangan 

dan kongkalikong yang menguntungkan diri pribadinya masing-masing. 

2. Kontrol atau pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Pengawasan ini 

dilakukan oleh para pemimpin bagi masing-masing manusia atau individu. 

Sehingga, setiap pekerjaan yang dilakukan mendapat pengawasan atau control 

dari atasan. Dengan demikian, maka setiap tugas atau amanah yang diberikan 

dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan masing-masing tugas itu sendiri. 

Kemudian di dalam Alqur’an disampaikan bahwa dalam melakukan 

pengawasan manusia harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan 

dikurangi. Hal tersebut ditegaskan dalam surah As-Syu’ara ayat 181-184 yang 

berbunyi: 

ر يَن ) َن اْلُمْخس  نُوا ب اْلق ْسطَاس  اْلُمْستَق يم  )181أَْوفُوا اْلَكْيَل َوََّل تَُكونُوا م  ( َوََّل تَْبَخُسوا النَّاَس 182( َوز 

يَن ) د  ل يَن ) (183أَْشيَاَءُهْم َوََّل تَْعثَْوا ف ي اْْلَْرض  ُمْفس  ب لَّةَ اْْلَوَّ  (184َواتَّقُوا الَّذ ي َخلَقَُكْم َواْلج 

Artinya : ‘’Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang – 

orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak – haknya dan 

janganlah kamu merajalela dimuka bumi ini dengan membuat 

kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu 

dan umat – umat yang terdahulu’’. (QS. As-Syu’ara: 181-184) 

 

Ketepatan dalam mengukur tersebut menyangkut pengukuran kekayaan, 

utang, modal pendapatan, biaya, dan laba bagi setiap intansi yang dilakukan 

pengawasan. Sehingga sebagai seorang akuntan atau auditor internal wajib 

mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang akuntan akan menyajikan 
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laporan keuangan yang disusun berdasarkan bukti – bukti transakasi yang ada. 

Memang, pada dasarnya manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan 

laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingan, sehingga secara logis 

dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya. Dengan demikian, 

dibutuhkan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan 

beserta bukti – buktinya. Dalam islam, fungsi auditing disebut ‘’tabayyun’’ 

sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hujuraat ayat 6. 

2.8 Hipotesis dan Kerangka Berpikir 

2.8.1 Hipotesis 

2.8.1.1  Peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk Mewujudkan 

Good University Governance (GUG) 

Good University Governance (GUG) merupakan langkah yang dapat 

menunjang pencapaian kualitas suatu perguruan tinggi. Menurut Wijatno 

(2009:119), pencapaian Good University Governance (GUG)dapat diukur melalui 

beberapa indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi 

dan keadilan. Pada prakteknya, keseluruhannya prinsip tersebut harus diterapkan 

untuk mewujudkan suatu tata kelola universitas yang baik.  

Untuk dapat mewujudkan Good University Governance bagi perguruan 

tinggi, maka sangat diperlukan peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) (sektor 

pemerintah) yang bertugas meneliti dan mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta 

menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. SPI atau auditor internal 

merupakan salah satu profesi yang menunjang tercapainya GUG yang dapat 

dilihat pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam 
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meningkatkan tata kelola suatu perguruan tinggi secara efektif dan efisien yang 

berdasarkan atas prinsip Good Governance. 

Selain itu, dengan adanya perubahan status perguruan tinggi menjadi PK-

BLU sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005, perguruan tinggi 

yang berstatus PK-BLU berkewajiban membentuk Satuan Pengawasan Intern 

(SPI). Peran SPI diukur melalui lima indikator yang diambil dari standar profesi 

audit intern. Lima indikator tersebut adalah independensi, kemampuan 

profesional, lingkup pekerjaan audit intern, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, 

serta manajemen bagian audit intern. Dengan digunakannya standar profesi audit 

intern dalam mengukur peran SPI, diharapkan tata kelola perguruan tinggi yang 

baik atau GUG dapat dicapai. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik peran Satuan Pengawasan Intern dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya maka Good University Governance (GUG) akan 

semakin cepat terwujud.  

H1: Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) berpengaruh Terhadap 

Terwujudnya Good University Governance (GUG)” 

2.8.1.2 Peran Satuan Pemeriksaan Internal Untuk Mewujudkan Good 

University Governance dengan  Audit Kepatuhan  Sebagai 

Variable Moderating  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noviana Dyah 

Puspitasari et. al (2012) bahwa internal auditor atau SPI dianggap penting dalam 

mewujudkan penciptaan Perguruan Tinggi yang mampu melaksanakan perannya 

serta mampu mencegah terjadinya kecurangan (fraud) yang terjadi di manajemen 
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Perguruan Tinggi. Auditor internal dipandang memiliki peran penting dalam 

upaya mewujudkan penciptaan Perguruan Tinggi yang mampu memiliki 

pengelolaan yang baik (Good University Governance). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Maylia Pramono Sari dan Raharja yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peran auditor 

internal terhadap Good Corporate Governance (GCG) pada entitas berstatus 

Badan Layanan Umum (BLU), jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan peran 

auditor internal akan mempengaruhi tata kelola suatu entitas. 

Selanjutnya, Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagai auditor internal pada perguruan tinggi dalam mencapai 

tujuan pengawasan tersebut, maka salah satu faktor yang mesti diperhatikan 

adalah kepatuhan dari pihak yang di audit terhadap peraturan perundangan atau 

prosedur audit yang telah ditetapkan. Kepatuhan pihak yang di audit atau disebut 

dengan Audit Kepatuhan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang 

diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh 

pihak yang berwenang. Dalam hal ini auditor internal memastikan apakah proses 

kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan aturan tertentu 

tersebut. 

Penelitian terkait dengan  Audit Kepatuhan sebagai variabel moderating 

belum ditemukan, oleh karena itulah maka hal ini menjadi yang menarik, sebab  

subjek dari Audit Kepatuhan adalah pihak pelaksana  proses (SDM atau Unit 

Kerja), dimana perlu dipastikan apakah para pelaksana (person/unit in charge) 

telah mengetahui/mempelajari sistem yang berlaku terkait pekerjaannya, memiliki 
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pemahaman yang benar terhadap sistem yang diketahuinya, memiliki 

keterampilan yang memadai sebagai pelaksana sistem, memiliki sumber 

daya/fasilitas pendukung yang memadai untuk pelaksana sistem, dan menjalankan 

sistem sebagaimana mestinya. 

Dengan demikian, peran satuan pengawasan internal (SPI) dengan adanya  

Audit Kepatuhan akan mampu mempercepat terwujudnya Good University 

Governance (GUG). Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga akan meneliti 

pengaruh antara variabel satu dengan yang lainnya secara simultan terutama 

terhadap variabel moderating Audit Kepatuhan. Dengan demikian hipotesis kedua 

adalah: 

H2:   Peran Satuan Pemeriksaan Internal Berpengaruh Terhadap Terwujudnya  

Good University Governance dengan  Audit Kepatuhan Sebagai Variabel 

Moderating 

2.8.2 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir di definisikan sebagai sintesa dari serangkaian teori 

yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran 

sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari 

serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam 

bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya (Abdul Hamid: 

2012). 

Kerangka berpikir ini merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 

masalah yang penting. Adapun masalah-masalah yang dianggap penting dalam 
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penelitian ini adalah peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk mewujudkan 

Good University Governance (GUG) dengan  (Audit Kepatuhan) Sebagai 

Variabel Moderating. 

Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang 

mengangkat penelitian mengenai upaya mewujudkan Good University 

Governance (GUG) dengan  (Audit Kepatuhan) Sebagai Variabel Moderating. 

Berikut ini merupakan gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini: 

 

 

Gambar  2.8.2 

Kerangka Berpikir 
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    Variabel Moderating 

(Sumber: Data yang diolah tahun 2016) 
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