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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Dalam era sekarang ini Pemerintah memerlukan biaya yang sangat 

besar dalam mengelola  Negara. 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 , dan juga transparansi 

dalam  pengunaan dana sehingga  efektivitas dan efisien penggunaan dana 

dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun dalam kenyataan praktik 

dilapangan yang masih sering terjadinya penyimpangan demi kepentingan 

pribadi personil, maka dari itu diperlukan seorang auditor untuk mengaudit 

sebuah laporan keuangan. 

Menurut Mardiasmo (2005) terdapat tiga aspek utama yang 

mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik ( good governance) 

yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.Pemeriksaan (audit) 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki 

independensidan kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil 

kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Auditor  pemerintah  terdiri dari  Inspektorat  Jendral  Departemen,  

Satuan  Pengawas  Intern  (SPI)  di lingkungan  lembaga  Negara  dan  
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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. 

Peran pengawasan Inspektorat Jendral dimaksud untuk 

memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Kementrian 

Dalam Negeri, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini 

(Early Warning) terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang 

terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat 

dari tindak pelanggaran individu. Dengan demikian akan meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Audit 

harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (BPKP,2009).  

Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan harus 

diperiksa oleh auditor yang independen. Dan pada era transparan dan 

terbuka saat ini, menuntut auditor untuk lebih bertanggung jawab terhadap 

hasil pemeriksaan yang dilakukan, dengan mendasarkan pada kode etik 

dan standard profesi. Kontribusi audit adalah untuk menyajikan 

akuntabilitas, selama dia memberikan pendapat yang independen, apakah 

laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan hasil operasi 

yang wajar dan apakah informasi keuangan tersebut disajikan dalam 
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bentuk yang sesuai dengan kriteria atau aturan-aturan yang 

telahditetapkan. 

Secara garis besar Standart audit sektor publik mengacu pada 

standar profesional Akuntacxn Publik (SPAP), Standar Akuntan 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 selanjutnya yaitu (SA  seksi  220  dalam  

SPAP,  2001)  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 bukan bukan untuk 

kepentingan auditor itu sendiri. Semaksimal mungkin seorang auditor 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan keadaan sebenarnya sebuah instansi 

yang ia audit, tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungan sekitar. 

Kualitas  hasil  kerja  berhubungan  dengan  seberapa  baik  sebuah 

pekerjaan  diselesaikan  dibandingkan  dengan  kriteria  yang  telah  

ditetapkan. Selain itu juga membutuhkan beberapa waktu untuk 

menyelesaikan kerjaannya. 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 (Tan dan Alison, 1999). 
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Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Alim,  Hapsari,  dan  Purwanti  

(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, Hapsari, dan Purwanti (2007),    

interaksi  independensi  dan  etika  auditor  berpengaruh  signifikan  

terhadap kualitas audit. 

Sukriah,  Akram  dan  Inapty  (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. Pemeriksaan oleh BPKP 

atau oleh Akuntan publik atas penunjukan BPKP, yang dalam 

menjalankan profesinya akuntan  tersebut  diatur oleh standar profesional 

dan kode etik profesi. Dalam pasal 1 ayat (2) Kode Etik Akuntan 

Indonesia mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan 

integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan  

mempertahankan  objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi 

tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. 

Dengan adanya kode etik ini, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana 

seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang 

telah ditetapkan oleh profesinya. Kontribusi audit ini juga untuk melihat 

akuntabilitas pemerintah secara riel, menilai integritas, kinerja dan 

pertanggungjawaban  aktivitas pemerintah 
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit salah 

satunya adalah pengalaman kerja dari seorang auditor. Jaman sekarang 

pengalaman kerja sangat diperhitungkan dalam menunjang prestasi dalam 

dunia kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007), 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap 

kualitas audit. Auditor yang  tidak  berpengalaman  akan  melakukan  

atribusi  kesalahan  lebih  besar dibandingkan dengan auditor yang 

berpengalaman. Maka dari pengalaman kerja seorang editor benar-benar 

diperhitungkan dalam kelancaran mengaudit sebuah instansi. 

Lehman  dan  Norman  (2006),  mengenai  pengaruh  pengalaman  

pada kompleksitas  permasalahan  serta  audit  judgment,  menemukan  

bahwa  auditor yang  berpengalaman  (expertise) ,   akan  lebih  jelas  

merinci  masalah  yang dihadapi  dibandingkan  auditor  yang  kurang  

berpengalaman,  yang  nantinya berpengaruh  pada  auditor  judgment.   

Hal  ini  dipertegas  oleh  Haynes  et  al (1998)  dalam  herliansyah  dan  

Ilyas  (2006)  yang  menemukan  bahwa pengalaman  audit  yang  dipunyai  

auditor  ikut  berperan  dalam  menentukan pertimbangan  (judgment)   

yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. 

Tidak hanya pengalaman kerja dari seorang auditor yang 

diperhitungkan, hal lain yang mempengruhi hasil audit yaitu mengenai 

pengetahuan dari seorang auditor itu sendiri. Apabila seorang auditor tidak 

mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal mengaudit, maka dalam 

mengaudit akan banyak melakukan kesalahan dan tentunya hasil audit 
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yang dikerjakan tidak maksimal dan juga akan membutuhkan waktu yang 

lama dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lamanya waktu auditor 

melakukan pemeriksaan terhadap suatu unit-unit usaha atau perusahaan 

atau instansi berpengaruh terhadap penilaian kinerja seorang auditor. 

semakin lama melakukan audit, maka kualitas audit yang dihasilkan akan 

semakin rendah. Karena auditor menjadi kurang memiliki tantangan dan 

prosedur audit yang dilakukan kurang inovatif atau mungkin gagal untuk 

mempertahankan sikap profesionalisme sebagai auditor. 

Selain faktor independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, dan 

pengetahuan juga tidak kalah penting mengenai integritas seorang auditor. 

faktor integritas auditor juga dapat berpengaruh terhadap kulitas  hasil 

audit. Sunarto (2003) dalam  Sukriah, Akram dan Inapty  (2009) 

menyatakan  bahwa  integritas  dapat  menerima  kesalahan  yang  tidak  

disengaja  dan perbedaan  pendapat  yang  jujur,  tetapi  tidak  dapat  

menerima  kecurangan  prinsip. Dengan mempertahankan integritas, ia 

akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretense, selain itu dengan  integritas  

yang  tinggi,  maka  auditor  dapat  meningkatkan  kualitas  hasil audit 

yang tengah dikerjakannya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit. 

Sebagaimana yang sudah diungkapkan diatas,seorang auditor harus benar-

benar memperhatikan faktor tersebut untuk menunjang kelancaran hasil 

audit. Hal yang tidak kalah penting dari seorang auditor yang seharusnnya 

dipegang teguh dalam menjalankan pekerjaannya yaitu Loyalitas dari 
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seorang auditor tersebut tehadap pekerjaan. Semakan loyal seorang auditor 

terhadap pekerjaannya, maka pekerjaan yang tengah dihadapi akan terasa 

ringan, dan hasil kerja yang akan didapatpun akan lebih maksimal, Karena 

loyal merupakan bagian dari sebuah tanggungjawab terhadap pekerjaan. 

Loyalitas karyawan mertupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberadaan perusahaan. Membentuk karyawan dengan 

loyalitas tinggi adalah tugas pimpinan dalam menjaga komitmen 

bawahannya. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa tingkat komitmen 

dan loyalitas karyawan  di indonesia masih relatif rendah. 

Kartono (1985) mengemukakan bahwa tidak adanya loyalitas 

mengakibatkan terjadinya pemogokan , kemangkiran , sabotase, absensi 

yang tinggi dan turn over (perpindahan). Pembentukan loyalitas kerja 

memerlukan adanya kesadaran diri individu, baik langsung maupun tidak 

langsung, serta didukung oleh berbagai faktor dalam pembentukan 

kepuasan kerja. 

APIP( Aparat Pengawas intern pemerintah) terkadang masih 

banyak menemukan kendala dalam melaksanakan pemeriksaan. Hal ini 

dikarenakan terkadang dalam kedua belah pihak masih terkait hubungan 

kekeluargaan,  rasa kebersamaan dan saling melengkapi, patner bisnis 

diluar kantor, dan juga rasa manusiawi yang menganggap tidak tega 

terhadap rekan kerja. Di sisi lain APIP harus melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan benar sesuai jadwal dan jangka waktu yang sudah 
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ditentukan tanpa mempertimbangkan hal tersebut. Sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya akan lebih efektif dan efisien. Maka dari itu untuk 

kedepannya sikap profesional harus dipegang teguh oleh APIP supaya 

kualitas audit menjadi lebih meningkat. 

Standar audit APIP diatur dalam PERMENPAN nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008, digunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP 

dalam melaksanakan audit . Standar umum dalam standar audit tersebut 

antara lain mengatur tentang Independensi APIP dan obyektifitas auditor. 

Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa “ dalam semua hal yang 

berkaitan dengan aud, APIP harus independen dan para auditornya harus 

obyektif dalam melaksanakan tugasnya”. Hal ini dimaksudkan supaya 

hasil kerja dari APIP lebih meningkat lagi. 

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

mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan umum pemeritah daerah 

dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugas 

inspektorat sama dengan auditor internal. Auditor internal adalah audit 

yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagaian dari 

organisasi yang diawasi. 

  Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh (Maburi dan Winarna,2010) dan (Hartati,2014). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya adalah adanya 

penambahan variabel yaitu variabel Loyalitas, dan juga pada tahun 

penelitian. Yang dulu dilakukan pada tahun 2010 dan 2014, untuk 
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sekarang dilakukan penelitian pada tahun 2015. Penelitian sebelumnya 

menjadikan Kabupaten Surakaarta, Karanganyar, Sukoharjo, wonogiri dan 

juga di kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang sebagai obyeknya, 

sementara untuk penelitian ini memilih Kabupaten Sukoharjo, dan 

kabupaten Karanganyar sebagai objek penelitian. Berdasarkan  uraian 

diatas maka peneliti mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI  

PEMERINTAH DAERAH”( Studi Empiris di Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar). 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah Independensi 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? 

6. Apakah Loyalitas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Independensi auditor terhadap kualitas 

hasil audit di Lingkungan Pemerintah daerah 
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2. Untuk menganalisis pengaruh Obyektifitas auditor terhadap kualitas 

hasil audit di Lingkungan Pemerintah daerah 

3. Untuk menganalisis pengaruh Pengalaman Kerja auditor terhadap 

kualitas hasil audit di Lingkungan Pemerintah daerah 

4. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan auditor terhadap kualitas 

hasil audit di Lingkungan Pemerintah daerah 

5. Untuk menganalisis pengaruh Integritas auditor terhadap kualitas hasil 

audit di Lingkungan Pemerintah daerah 

6. Untuk menganalisis pengaruh Loyalitas auditor terhadap kualitas hasil 

audit di Lingkungan Pemerintah daerah 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teori 

 Manfaat penelitian ini juga dapat menambah ilmu dan juga sebagai 

referensi dalam materi  perkuliahan, khususnya dalam mata kuliah 

pengauditan. 

2. Sebagai Kebijakan Penelitian  

 menambah pengetahuan secara teori maupun secara praktik 

langsung di lapangan, khususnya mengenai audit yang berkualitas dan 

faktor-faktor  yang mempengaruhinya(Independensi, Obyektifitas, 

pengalaman Kerja, Pengetahuan, Integritas, dan Loyalitas). 
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3. Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian yang diperoleh dapat menambah wawasan 

sekaligus memberi informasi kepada Kantor inspektorat, sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi Kantor Inspektorat dalam 

mengoptimalisasikan kinerjanya, pengambilan keputusan serta 

dimanfaatkana unatuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap 

perlu untuk kemajuan kantor inspektorat. 

 

 

E. Sistematika Penulisan 

  Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika penulisan yang baik, 

teratur, dan terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, mencantumkan 

secara urut dari bab ke bab. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang uraian latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menguraikan tentang difinisi auditing, audit laporan 

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

bukti audit atas laporan keuangan, kualitas audit, tinjauan 
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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. 

 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum Inspektorat, 

deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasannya. 

 

BAB V: PENUTUP 

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

diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan 

tentunya bagi Inspektorat. 

 

 

 

 

 

 




