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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah dalam mengelola negara sangat memerlukan biaya atau dana 

yang sangat besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana 

dalam penyelenggaraan pemerintah seharusnya didukung suatu pengawasan 

yang cukup handal untuk menjamin pendistribusian dana yang merata pada 

semua sektor publik dan sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan  dana 

dapat dipertangguangjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari dari Inspektorat 

Jenderal 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 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

yang merupakan lembaga pemeriksa ekternal yang independen (Mabruri dan 

Winarna, 2010). Pengawasan yang mampu menjamin pendistribusian dana 

yang merata dapat membuat sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi 

menjadi mudah tercapai, sehingga dalam prosesnya nanti dapat meminimalizir 

hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya penyimpangan dalam 

pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.  

Selain adanya fungsi dari masing-masing badan pengawas ada juga 

standar yang melandasi untuk dapat terwujudnya suatu standar audit sektor 
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publik yang memadai. Standar audit sektor publik secara garis besar  mengacu 

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

Standar umum yang pertama (SA Seksi 210 SPAP, 2011) menyebutkan bahwa, 

“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup”. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam 

SPAP, 2011) yang menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan 

dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh 

auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen 

(tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk 

kepentingan umum (Mabruri dan Winarna, 2010). Standar umum audit yang ke 

tiga menyebutkan bahwa, “Dalam  pelaksanaan  audit  dan  penyusunan  

laporannya, auditor  wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 

(kompetensinya) dengan cermat dan seksama”, (SA Seksi 230 SPAP, 2011). 

Peranan auditor sangatlah penting dalam memeriksa pengelolaan 

keuangan di daerah. Audit pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari 

pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang 

apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, serta menyetujui 

atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-

tindakan perbaikan (Sukriah, dan Inapty, 2009).  

  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 
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pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999) dalam (Maburi, dan 

Winarna, 2010). Sedangkan menurut Christiawan,2002 dalam (Alim, Hapsari, 

dan Purwanti, 2007) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal 

yaitu kompetensi dan indepedensi. 

De Angelo (1981) dalam (Alim, Hapsari, dan Purwanti, 2007)  

mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan 

menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Deis 

dan Groux (1992) dalam (Alim, Hapsari, dan Purwanti, 2007)  menjelaskan 

bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada 

indepedensi auditor. 

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas intern 

pemerintah daerah (APIPDA) yang berada dibawah langsung kepala daerah 

dan diharapkan independen dari pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD. Pengawas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara 

berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat 

departemen. Bawasda melakukan pemeriksaan dan pengawasan khusus pada 

SKPD yang ada pada setiap kabupaten, kota dan provinsi (Batubara, 2008). 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah) terkadang menemukan kendala dalam proses pelaksanaannya, 

diantaranya adanya rasa masih terikat hubungan kekeluargaan, rasa 

kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol (Sukriah dan 



4 
 

Inapty, 2009). Di sisi lain APIP harus melakukan tugasnya dengan baik tanpa 

mempertimbangkan hal tersebut sehingga dalam meningkatkan pelaksanaan 

tugasnya dapat menghasilkan pengawasan yang efektif dan efisien, oleh karena 

itu hal ini menjadikan masalah lain yang harus dihadapi oleh APIP dalam 

meningkatkan kualitas auditnya. 

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP 

menginginkan aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib, dan teratur 

dalam menjalankan tugasnya sehingga hasil pemeriksaan tersebut dapat akurat. 

Oleh karena itu didalam menjalankan tugasnya terdapat norma yang mengatur 

auditor intern pemerintah yang terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit 

APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam 

menjalankan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga 

mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP (Sukriah, Akram, dan Inapty, 

2009). 

Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu 

tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar 

terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian 

audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal 

dalam pelaksanaan audit (Sukriah, Akram, dan Inapty, 2009). 

Sedangkan Standar Audit APIP diatur dalam PERMENPAN Nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP 
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dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara 

lain mengatur tentang indepedensi APIP dan obyektifitas auditor. Disebutkan 

dalam standar umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang berkaitan dengan 

audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam 

melaksanakan tugasnya”. Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP 

serta obyektifitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP 

meningkat (Sukriah, Akram, dan Inapty, 2009). 

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 menurut Tan dan Alison (1999) dalam 

Maburi dan Winarna (2010). 

Menurut Efendy (2010) dalam Nugroho (2012), Inspektorat daerah 

mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan umum pemerintah daerah 

dan tugas lain yang diberikan  kepala daerah, sehingga dalam tugas inspektorat 

sama dengan auditor internal. Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh 

unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. 

Menurut Efendy (2010) dalam Nugroho (2012), fungsi auditor internal 

adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi 

penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan 

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal 
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diharapkan pula dapat lebih  memeberi sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan 

efektivitas dalam rangka peningkatan  kinerja organisasi. Dengan demikian 

auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting 

dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 

di daerah. 

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota secara umum 

diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. 

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas 

pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Perencanaan program pengawasan, 

2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, 

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.  

Sedangkan pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan 

pemerintah daerah diatur dalam Bab I Ketentuan Umum dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2007 Pasal 1 yaitu : 

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan 

yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien 

dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
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asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana 

dimaksud dala Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan 

kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan 

mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannnya dalam rangka 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pelaksana urusan 

pemerintahan di daerah. 

6. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya 

melaksanakan tugas. 

7. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama 

Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah. 

8. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan 

di tingkat lapangan yang secara terus-menerus atau berkala disetiap tingkatan 

atas program sesuai rencana. 

9. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah akuntabilitas 

kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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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 bener dari setiap 

pekerjaan audit yang diselesaikan Tan dan Alison (1999) dalam Mabruri,dan 

Winarna (2010). Indepedensi auditor mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kualitas hasil audit, menurut Batubara (2008). Namun hasil ini tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maburi dan Winarno (2010) 

yang menyatakan bahwa indepedensi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas hasil audit.  

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Mabruri dan Winarno (2010) 

variabel obyektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil 

audit  di lingkungan pemerintah daerah. Pusdiklatwas BPKP (2008) dalam 

Dewi (2013) menyatakan bahwa auditor harus menjunjung tinggi ketidak-

berpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses 

data / informasi audit. Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak 

dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil 

keputusan. Prinsip auditor dituntut agar : 

1. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak 

diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang 

diaudit. 
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2. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin 

mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan 

terjadinya benturan kepentingan, dan 

3. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun 

pertimbangan profesionalnya. 

Menurut Maburi dan Winarna (2010) variabel pengalaman kerja yang 

dimiliki oleh auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kalitas hasil audit 

di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 

pengalaman kerja seorang auditor maka dapat semakin meningkatkan kualitas 

hasil audit yang dilakukannya. Namun disisilain penelitian yang dilakukan oleh 

Singgih dan Bawono (2010) menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Variabel pengetahuan yang dimiliki oleh auditor di dalam penelitian 

Maburi, dan Winarna (2010) berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 

audit di lingkungan pemerintah daerah, hal ini membuktikan bahwa semakin 

luas pengalaman yang diperoleh auditor maka dapat semakin meningkatkan 

kualitas audit yang dikerjakannnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maburi, dan Winarna (2010), variabel 

integritas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan Sukriah, 

Akram, dan Inapty (2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima 

kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak 
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dapat menerima kecurangan prinsip, di dalam penelitiannya tersebut variabel 

integritas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Maburi, dan Winarna (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terdapat pada objek yang diambil, peneliti sebelumnya menjadikan 

Kabupaten Surakarta, Karanganyar, Sukoharjo, wonogiri sebagai objeknya, 

sementara untuk peneliti ini memilih Kabupaten Blora dan Kabupaten 

Rembang sebagai objek penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT di LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH” (Studi Empiris di Pemerintah Kabupaten Blora 

dan Pemerintah Kabupaten Rembang). 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah indepedensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

2. Apakah obyektifitas auditor berpengaruh terhadap  kualitas hasil audit? 

3. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

4. Apakah pengetahuan auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

5. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

C. Tujuan Penelitian:  

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara indepedensi auditor 

terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah? 

2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara objektifitas auditor 

terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah? 
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3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara pengalaman kerja auditor 

terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah? 

4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan auditor 

terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah? 

5. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara integritas auditor 

terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah? 

D. Manfaat Penelitian:  

1. Bagi peneliti 

 Dalam penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan 

memperluas wawasan baik secara teori maupun praktek khususnya mengenai 

audit yang berkualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (indepedensi, 

objektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas) 

2. Sebagai subyek penelitian 

 Hasil ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan bagi Kantor 

Inspektorat dalam mengoptimalisasikan  kinerjanya, pengambilan keputusan 

serta dimanfaatkan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap 

perlu. 

3. Bagi pembaca 

 Dalam penelitian ini pembaca dapat menambah wawasannya, menambah 

referensi dan bahan pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi penelitian 

sselanjutnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur 

danterperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha 

mencantumkansecara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya.  Adapun 

sistematika skripsiyang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latarbelakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaatpenelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang definisi auditing, auditlaporan 

keuangan dan laporan audit, jenis auditor, tipe audit, tujuan dan 

bukti audit, prosedur audit, tahap-tahap audit atas laporan 

keuangan, kualitas audit,tinjauan terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka teoritis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel, data dan sumber 

data, variabel dan pengukurannya, metode pengumpulan data, 

definisi operasional, dan metode pengolahan dan analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang gambaran umum Inspektorat,  deskripsi data,  

hasil analisis data danpembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang  simpulan, saran-saran atau masukan yang 

diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang terkait dan Inspektorat.  

 


