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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah 

pusat  maupun daerah merupakan tujuan penting reformasi akuntansi dan 

administrasi sektor publik. Akuntabilitas dan transparansi tersebut 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah 

yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik. Hal tersebut 

seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik 

meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam 

menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat/daerah. 

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor 

publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik rendah, 

kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah 

melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga 

mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah yang 

melaksanakannya. (Badjuri dan Trihapsari, 2004) 

 Basuki dan Krisna (2006) dalam Zawitri (2009)  menyatakan bahwa 

kualitas audit merupakan suatu issue yang komplek, karena begitu banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yang tergantung dari sudut 

pandang masing-masing pihak. Hal tersebut menjadikan kualitas audit sulit 

pengukurannya, sehingga menjadi suatu hal yang sensitif bagi perilaku 
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individual yang melakukan audit. Secara teoritis kualitas pekerjaan auditor 

biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu 

penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada 

biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan klien. De 

Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas seorang 

auditor dapat menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam sistem 

akuntansi klien. 

 Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah 

pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang 

dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari 

setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Mabruri, Winarna, 2010). Penelitian 

yang dilakukan oleh Alim dkk, (2007) menemukan bukti empiris bahwa 

independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian De Angelo (1981), Deis dan Giroux (1992), 

Mayangsari (2003). Selain itu, menurut Alim dkk, (2007), interaksi 

independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap Sukriah, dkk 

(2009) telah melakukan penelitian tentang pengaruh obyektifitas terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan dan hasilnya positif. Semakin tinggi tingkat 

obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu 

pengalaman auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan 

Winarna (2010) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja 
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terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan 

atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang 

berpengalaman. 

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat 

mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Menurut Mardisar dan 

Sari (2007), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh 

terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dalam mendeteksi 

sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan 

tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi . 

Selain beberapa faktor diatas, faktor integritas auditor juga dapat 

berpengaruh terhadap kulitas hasil audit. Sunarto (2003) menyatakan bahwa 

integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan 

pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan 

integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil 

auditnya  

 Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Havidz Mabruri dan Jaka Winarna (2010). Penelitian sejenis 

telah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi obyek penelitian yang 

digunakan biasanya auditor pada Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan 

pertimbangan diatas serta banyaknya opini masyarakat tentang rendahnya 

kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah, maka penulis akan 

meneliti pengaruh faktor-faktor independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, 

pengetahuan, serta integritas auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini 
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dilakukan pada auditor dan pemeriksa di lingkungan pemerintahan disini 

yaitu pada Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten atau Bawasda. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul “Analisis 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan 

Pemerintah Daerah” Studi Empiris pada Pemerintah Kota Surakarta, 

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dan Pemerintah Kabupaten Boyolali. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Apakah ada pengaruh independensi, objektifitas, pengalaman kerja, 

pengetahuan serta integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan  perumusan masalah yang telah  diuraikan sebelumnya, 

maka  tujuan  penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk menganalisis pengaruh independensi, objektifitas, pengalaman 

kerja, pengetahuan serta integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh beberapa manfaat berikut 

ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Memperoleh bukti empiris tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas hasil audit dilingkungan pemerintah daerah yang 

bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan akademis, dosen, 

dan mahasiswa dalam bidang akuntansi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan sebagai tambahan 

referensi untuk penerapan peningkatan hasil audit di lingkungan 

pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan 

Pemerintah Kabupaten Boyolali. 

E. Sistematika Penulisan 

  Dalam sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab yang perinciannya 

sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini dikemukakan 

beberapa teori, antara lain : pengertian audit, kualitas audit, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas hasil audit. 
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Bab III adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian akan menguraikan 

tentang cara dan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, antara lain : 

jenis pemikiran, populasi, sampel, pengambilan sampel, variabel penelitian, 

definisi operasional variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode analisis data. 

Bab IV adalah analisis data dan pembahasan. Berisi tentang data yang 

diuraikan dalam deskripsi data, analisis data dan pembahasan. 

Bab V adalah penutup. Dalam bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil analisis data, keterbatasan penelitian dan saran untuk 

pengembangan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 


