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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pengertian audit menurut Mulyadi (2002:9) adalah suatu proses 

sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif 

mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, 

dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan, serta 

menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.  

Dalam perkembangannya, lingkup kegiatan audit tidak hanya terbatas 

pada pemeriksaan atas laporan keuangan saja, melainkan meluas menjadi 

audit kepatuhan, audit operasional, audit kecurangan (fraud), audit dalam 

rangka membantu penyidikan (forensic audit), dan sebagainya. Walaupun 

masing-masing jenis audit memiliki tujuan yang berbeda, namun pada 

dasarnya sasaran awal audit adalah untuk meyakini keandalan (layak 

dipercaya atau tidaknya) informasi yang diaudit, sehingga secara umum audit 

dapat diartikan sebagai aktivitas pengumpulan dan pengujian data yang 

dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independendalam rangka 

menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan standar atau kriteria 

yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada para pihak yang 

membutuhkan atau berkepentingan. 
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Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi 

dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi 

keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit kepatuhan adalah audit 

yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk 

pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang 

peraturan. Dalam audit kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua 

aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang 

berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam 

mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar 

kepatuhan. Audit yang ketiga adalah audit kinerja yang merupakan perluasan 

dari audit keuangan dalam haltujuan dan prosedurnya. 

Kualitas hasil audit sangat penting dalam kegiatan pemeriksaan, karena 

dengan kualitas hasil audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan 

pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya kasus dalam rangka 

menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan standar/kriteria yang 

telah ditetapkan, sehingga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap 

laporan hasil pemeriksaan dan profesi Aparat Intern Pemerintah Daerah 

(APIPDA). 

 Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar 

umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa “Dalam 

semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap 
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mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa 

auditor harus bersikap independen artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.Dengan demikian, 

auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun, sebab 

bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki oleh auditor, ia 

akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya. 

 Salah satu prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor merupakan 

obyektifitas. Obyektifitas diperlukan agar auditordapat bertindak adil tanpa 

dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihaktertentu yang berkepentingan 

atas hasil audit. 

 Dalam melaksanakan audit, untuk sampai pada suatu pernyataan 

pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorangahli dalam 

bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulaidengan 

pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman 

selanjutnya dalam praktik audit (SPAP, 2011). Selain itu auditor harus 

menjalanipelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis 

maupunpendidikan umum. Karena pengetahuan auditor sangat diperlukan 

sebagai kemampuan yang digunakan untuk melaksanakan tugas. 

Integritas merupakan komponen profesionalisme auditor. Integritas 

diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan 

audit. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan 

kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP,2005). 
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Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit 

sektor publik yang berkualitas, karena jika kualitas audit sektor publik 

rendah, akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk 

melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga 

mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur 

pemerintah yang melaksanakannya. Auditor pemerintah terdiri dari 

Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan 

lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi 

(Itwiltrop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan 

Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) serta BPK (Badan Pemeriksa 

Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.  

 Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang 

mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu 

pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja 

pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh 

eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen 

dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional 

untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. 
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 Dalam rangka mewujudkan good governance di lingkungan 

pemerintahan daerah, Pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala 

aspek pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan 

pemerintah daerah adalah melakukan reformasi audit baik internal maupun 

eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi audit ini 

diharapkan kegiatan audit di lingkungan instansi pemerintah dapat berjalan 

lebih maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur 

dan tindak pidana yang sering dilakukan auditee, yang berdampak pada 

kerugian negara. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Sukriah, Akram, dan Inapty (2009). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terdapat pada penambahan variabel pengetahuan serta 

penghapusan variabel kompetensi. Variabel kompetensi dihapuskan karena 

sudah terdapat variabel pengalaman kerja dan penambahan variabel 

pengetahuan. 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 independensi, obyektivitas, pengalaman 

kerja, pengetahuan, serta integritas auditor terhadap kualitas hasil audit. 

Penelitian ini dilakukan pada auditor dan pemeriksa di lingkungan 

pemerintahan yaitu pada Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten untuk menilai 



6 
 

sejauh mana auditor pemerintah dapat konsisten menjaga kualitas jasa audit 

yang diberikannya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH INDEPENDENSI, OBYEKTIVITAS, PENGALAMAN 

KERJA, PENGETAHUAN, DAN INTEGRITAS TERHADAP 

KUALITAS  HASIL AUDIT” (Studi Kasus pada Inspektorat Tingkat 

Kabupaten di Surakarta, Karanganyar, dan Sragen). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit? 

2. Apakah terdapat pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit? 

3. Apakah terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit? 

4. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit? 

5. Apakah terdapat pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit. 

2. Untuk menguji pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit. 

3. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit. 

4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit. 
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5. Untuk menguji pengaruh integritas terhadap kualitas audit. 

  

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

antara lain : 

1. Manfaat Empiris 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang 

pengaruh independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, 

pengetahuan, dan integritas terhadap kualitas hasil audit. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun penelitian 

selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan 

dalam perkembangan teori terutama yang berkaitan dengan auditing 

dan akuntansi keperilakuan dalam materiperkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi Inspektorat Jenderal 

Departemen Keuangan, dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada para Auditor, sehingga Inspektorat Jenderal Departemen 

Keuangan dapat melakukan pelatihan pendidikan secara berkelanjutan 
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guna meningkatkan kompetensi Auditor serta meninjau kebijakan-

kebijakan agar lebih mempertahankan independensi Auditor. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat 

meningkatkan kualitas auditnya. 

c. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

bidang pengawasan daerah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang perinciannya 

sebagai berikut: 

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab dua adalah tinjauan pustaka yang memaparkan dasar-dasar yang 

menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian. Bab ini berisi tinjauan 

umum audit, pengertian independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, 

pengetahuan, integritas, kualitas hasil  audit, kerangka pemikiran, tinjauan 

penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis. 

Bab tiga adalah metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, 

populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data,  

definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data. 
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Bab empat adalah analisis data dan pembahasan. Bab ini berisi tentang 

analisis terhadap pengujian hipotesis maupun pengujian asumsi klasik dan 

pembahasan secara teoritik baik secara kuantitatif dan statistik. 

Bab lima adalah penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang diambil dari bab analisis dan pembahasan penelitian. Selain 

itu juga dikemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain 

dikemudian hari. 

 


