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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tuntutan dimasa demokrasi seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk 

semakin transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan negara. 

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan menuntut terwujudnya 

good dan clean governance semakin meningkat yang menghendaki adanya 

aparatur pemerintah yang berkompeten dalam menjalankan tugas sebagai fungsi 

pengawasan intern yang andal dan sistem pengendalian intern yang baik untuk 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk pelaksanaan pemerintahan 

yang menjamin pelaksanaan kegiatan dapat merata keseluruh sektor publik serta 

telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang 

berlaku secara efektif, efisien dan ekonomis. 

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 
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kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki 

kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

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. 

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum 

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

pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat provinsi dan kabupaten / 

kota. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas 

pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota 

mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; 

kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, 

pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.  
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Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada 

praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksakan 

dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang 

ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan 

rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan (Sukriah, 2009). 

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam 

penegakan good government. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang 

diharapkan. Mardiasmo (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan 

dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator 

kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik 

pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi 

publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah 

diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan. 

 Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi 

dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang 

apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998). 

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. 
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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. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman 

auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007) dalam Mabruri 

dan Winarna (2010), 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. 

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat 

mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Menurut Brown dan Stanner 

(1983) dalam Mabruri dan Winarna (2010), 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. 

Faktor integritas auditor juga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

Sunarto (2003) dalam Sukriah, dkk (2009) 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 (Pusdiklatwas BPKP, 

2005). 
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Selain beberapa faktor diatas, faktor etika audit juga berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kisnawati 

(2012) menunjukkan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Untuk 

meningkatkan kualitas audit, auditor dituntut dapat menjunjung tinggi etika dan 

menjaga profesionalisme sesuai standar dan kode etik profesi. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian dari Mabruri dan Winarna (2010) terdapat pada penambahan variabel 

etika audit serta menambahkan Kabupaten Boyolali, Sragen dan Klaten sebagai 

tempat penelitian. Atas dasar latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul 

“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS 

HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok 

permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

2. Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

4. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

5. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

6. Apakah etika audit berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 

5. Untuk mengetahui pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 

6. Untuk mengetahui pengaruh etika audit terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang  
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mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, 

sehingga dapat dimanfaatkan dalam meningkatan kualitas audit Inspektorat. 

2. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah 

dan dalam rangka mewujudkan good governance. Sehingga Inspektorat 

diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan 

kualitas dan kapabilitasnya.  

3. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi 

sektor publik di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian 

akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat 

memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.  
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E.  Sistimatika Penulisan 

Gambaran mengenai laporan yang akan dibuat, adapun sistematika 

penulisan laporan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan  sistimatika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis berisi tentang teori-

teori yang relevan digunakan untuk mendukung proses 

penelitian,tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel 

penelitian,jenis dan sumber data, pemilihan variabel dan metode 

analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan mengenai gambaran hasil pengelohan data dan pengujian 

hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup yang berupa kesimpulan dan saran. 


