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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS 

HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi 

Empiris pada Inspektorat Tingkat Kota/Kabupaten Atau Bawasda Di 

Surakarta Dan Karanganyar) 

 

ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah yaitu pada 

Inspektorat kota Surakarta dan inspektorat kabupaten Karanganyar. Faktor-faktor 

yang diuji dalam penulisan ini yaitu independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, 

kompetensi dan integritas. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/ kabupaten atau Bawasda di Surakarta 

dan Karanganyar. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 50 Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/kabupaten atau 

responden, masing-masing populasi dibagi 25 kuesioner untuk Inspektorat 

Surakarta dan 25 kuesioner untuk Inspektorat Karanganyar. Total kuesioner yang 

kembali sejumlah 44 kuesioner. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan purposive sampling. Alat analisis yang digunakan 

adalah Regresi Linear Berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa obyektifitas berpengaruh terhadap 

kualitas hasil audit di pemerintah daerah. Sedangkan independensi, pengalaman 

kerja, kompetensi, dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hasil audit di lingkungan pemerintah daerah Surakarta dan Karanganyar. 

 

Kata kunci: independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, kompetensi, 

integritas, kualitas hasil audit 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah mengelola Negara yang mencakup dana yang cukup besar 

jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan 

pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup handal 

guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik 

sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. 

Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas 

Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat 

Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/ 

Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK 

(Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang 

independen. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2000) menjelaskan 

bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di 

antaranya tidak tersedianya indikator kinerjai yang memadai sebagai dasar 

pengukuran kinerja pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah dan 

hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan 

yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. 

Bawasda di Surakarta dan Karanganyar. 

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitan “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kualitas Hasil Audit Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 

Inspektorat Tingkat Kota/Kabupaten Atau Bawasda Di Surakarta Dan 

Karanganyar).” 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kualitas Hasil Audit 

Penelitian yang dilalukan oleh De Angelo (1981) dalam Afridian et al. 

(2011) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas 

(kemungkinan) bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran 

pada sistem akuntansi klien. Agar laporan audit yang dihasilkan berkualitas, 

maka auditor memenuhi standar auditing dalam melakukan audit atas laporan 

keuangan, memperoleh bukti audit yang cukup untuk menyatakan pendapat 

atas laporan keuangan dan melakukan tahap-tahap proses audit secara 

lengkap (Sari, 2011 dalam Salim, 2013). 

B. Independensi  

Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi. Auditor tidak 

dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Menurut Pusdiklatwas BPKP 

(2005), Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau 

tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun.  

C. Obyektifitas  

Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia mengamanatkan: 

bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektifitas 

dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan 

bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan 

objektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan 

pihak tertentu atau kepentingan pribadinya, sehingga semakin tinggi tingkat 

obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas audit. 
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D. Pengalaman Kerja  

Menurut Loehoer (2002), pengalaman merupakan akumulasi gabungan 

dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara 

berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan 

penginderaan. Untuk membuat audit judgement, pengalaman merupakan 

komponen keahlian audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat 

vital dan mempengaruhi suatu judgement yang kompleks. 

E. Kompetensi 

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor 

untuk melaksanakan audit denganbenar (Rai, 2008). Dalam melakukan audit, 

seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang 

memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan dengan 

keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan 

formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, 

simposium (Suraida, 2005). 

F. Integritas Auditor  

Penelitian Sukriah (2009), menyatakan bahwa integritas dapat menerima 

kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi 

tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Integritas merupakan kualitas yang 

melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam 

menguji semua keputusannya. 
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METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur 

statistik (Indriantoro, 2002). Penelitian ini menganalisis dan menjelaskan 

hipotesa yang berupa hubungan pengaruh antara variabel yang satu terhadap 

variabel yang lain. Penelitian ini hubungan dan pengaruh yang diteliti yaitu 

independensi, objektifitas, pengalaman kerja, kompetensi, serta integritas 

auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

B. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/ kabupaten atau Bawasda di 

Surakarta dan Karanganyar. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu teknik menentukan 

sampel secara tidak acak dari populasi yang mempunyai tujuan atau target 

tertentu sesuai dengan yang diperlukan oleh peneliti (Indriantoro, 2002). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat tingkat kota/ 

kabupaten atau Bawasda di Surakarta dan Karanganyar. 

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah bekerja pada Inspektorat tingkat 

kota/ kabupaten atau Bawasda minimal selama 1 tahun. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah menempuh gelar S1. 
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C. Data dan Sumber Data 

Sumber data penelitian menurut Indriantoro (2002) yaitu merupakan 

suatu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode 

pengumpulan data. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu berupa 

data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara 

(Indriantoro, 2002). Penelitian ini menggunakan data primer yaitu melalui 

penyebaran kuesioner kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada 

Inspektorat tingkat kota/ kabupaten atau Bawasda di Surakarta dan 

Karanganyar.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode survei (survey methods) dengan menggunakan kuesioner. Menurut 

Indriantoro (2002), mendefinisikan kuesioner sebagai teknik pengumpulan 

data dengan metode survei yang menggunakan pertanyaan kepada subjek 

penelitian secara tertulis. Daftar pertanyaan (kuesioner) tersebut akan diisi 

atau dijawab oleh responden yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja 

pada Inspektorat tingkat kota/ kabupaten atau Bawasda di Surakarta dan 

Karanganyar. 

E. Metode Analisis Data 

1. Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi berganda. 

Metode analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk 
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menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan 

linier (Indriantoro, 2002) 

2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kemampuan skala atau instrument untuk 

mengukur apa seharusnya diukur (Indriantoro dan Supomo, 2002:180). Untuk 

menentukan valid tidaknya suatu item, ditentukan dengan membandingkan 

antara angka korelasi produk moment person ( r hitung) dengan r table 

dengan signifikasi 0.05 nilai kritisnya 

b. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal apabila 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dan stabil dari 

waktu ke waktu. Uji reliabilitas setiap variabel menggunakan teknik 

cronbach’s alpha. Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel apabila 

memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,60. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini 
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menggunakan uji normalitas teknik one-sample Kolmogorov-Smirnov 

dengan program SPSS. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas terjadi jika terdapat paling tidak salah satu 

variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya. 

Multikolinearitas sempurna terjadi jika terdapat hubungan linear antar 

variabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel dependen atau 

independen. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas terjadi apabila variasi ut (variasi residual) 

tidak konstan atau berubah-ubah secara sistematik seiring dengan 

berubahnya nilai variabel independen. Uji heterokedastisitas bertujuaan 

untuk menguji apakah model regresi terdapat ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

4. Uji Hipotesis 

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 1, 2, 3, 4, 5 dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda. 

a. Uji Analisis Regresi 

Analisis  data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

program komputer,  yaitu program SPSS (Statistical Package For Social 

Science). 
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b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2009: 88), uji statistic t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan 

denganmenggunakantingkatsignifikansi0,05(α=5%). 

c. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang diamsukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau 

terikat.(Ghozali, 2009:88). 

d. Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai 

koefisien adalah antara nol dan satu. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit. 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung 0,643 <kurangdari ttabel 

(2.094) atau nilai p value 0.524 > 0.05 maka H1 ditolak, berarti tidak terdapat 

independensi terhadap kualitas hasil audit. Hal ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010). 
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2. Pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil audit. 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung 2.382 > lebih dari ttabel 

(2.094) atau nilai p value 0.023 < 0.05 maka H2 diterima, berarti terdapat 

pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah 

daerah, artinya hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa jika semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor , maka 

semakin baik kualitas hasil auditnya. 

3. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung -0.023 < kurang dari ttabel 

(2.094) atau nilai p value 0.982>0.05 maka H3 ditolak, berarti tidak terdapat 

pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit. Kondisi ini terjadi 

karena pengalaman auditor dalam penelitian ini adalah masih pendek, yaitu 

sebagian besar 1-3 tahun, yaitu 47,58 %, sehingga pengalaman belum 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.  

4. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit. 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung 1.974 < kurang dari ttabel 

(2.094) atau nilai p value 0.057>0.05 maka H4 ditolak, berarti tidak terdapat 

pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah 

daerah. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwasanya auditor tidak 

harus memiliki keahlian khusus dalam mewawancarai maupun menggunakan 
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komputer karena hal tersebut sudah ada ahlinya tersendiri dalam melakukan 

audit. 

5. Pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil audit. 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung 0.388<kurang dari ttabel 

(2.094) atau nilai p value 0.700>0.05 maka H5 ditolak, berarti tidak terdapat 

pengaruh variable integritas auditor terhadap kualitas hasil audit. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk, (2009) 

yang menyatakan bahwa variabel integritas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil audit. 

KESIMPULAN 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas hsdil audit di lingkungan pemerintah daerah. Faktor-faktor 

yang diuji dalam penulisan ini yaitu independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, 

kompetensi, integritas. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa independensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah.  

2. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh kesimpulan bahwa obyektifitas 

berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

3. Hasil hipotesis ketiga diperoleh kesimpulan bahwa pengalaman kerja tidak 

berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

4. Hasil hipotesis keempat diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.  
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5. Hasil hipotesis kelima diperoleh kesimpulan bahwa integritas tidak 

berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan penulis, diantaranya 

yaitu: 

1. Populasi yang diteliti hanya terbatas pada auditor yang bekerja di pemerintahan 

kota/kabupaten di wilayah Surakarta dan Karanganyar, sedangkan auditor di 

daerah lainnya tidak dilibatkan dalam penelitian,sehingga hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. 

2. Keterbatasan yang melekat pada metode survey, yaitu penelitian tidak dapat 

mengontrol jawaban responden, sehingga dapat saja pengisian kuesioner 

dilakukan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan karakteristik dan pendapat 

responden yang bersangkutan. 

3. Masih terdapat variable independen lain yang mempengaruhi variasi dalam 

variable kualitas hasil audit yang belum tergali pada penelitian ini. 

 

Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, dapat ditemukan 

beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, 

diantaranya: 

1. Memperluas lokasi penelitian, misalnya untuk wilayah seluruh karisidenan 

Surakarta atau bahkan sampai di pemerintahan seluruh Indonesia, sehingga 

kesimpulan yang diperoleh dapat digeneralisasikan secara umum. 
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2. Penelitian ini disarankan untuk menggunakan metode wawancara atau 

observasi langsung kepada responden, sehingga jawaban responden dapat 

dikontrol sehingga tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden 

terhadap instrument penelitian yang digunakan. 

3. Melakukan pengujian selanjutnya dengan memasukkan variabel lain yang 

mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah, misalnya 

due professional care, kepatuhan etika, dan kompleksitas tugas. 
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