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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pemerintah daerah dalam melaksanakan penatakelolaan keuangan 

membutuhkan suatu Badan Pengawasan Daerah untuk meminimalisir 

penyimpangan penggunaan keuangan negara yang dilakukan pihak-pihak 

tertentu. Dengan adanya pengawasan ini, pemerintah diharapkan 

menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas sehingga salah satu 

tuntutan masyarakat untuk menciptakan good governance dan clean 

governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana. 

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung dengan adanya 

audit sektor publik yang berkualitas, karena jika saja audit sektor publik 

rendah, akan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah untuk 

melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (pasal 24) 

pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan 

kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat 

Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota (Subhan, 

2012). 
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Dalam pelaksanaannya terkadang Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

(APIP) mengalami beberapa kendala yang menyebabkan laporan hasil audit 

menjadi tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Hal ini bisa mempengaruhi 

persepsi pengguna laporan hasil audit terhadap sejauh mana auditor 

pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. 

Batubara (2008) dalam Subhan (2012) mendefinisikan kualitas hasil 

pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan 

kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung 

jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian 

laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan mematuhi 

norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern yang terdiri dari Kode 

Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga 

perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan standar audit 

dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP 

(Sukriah, 2009). 

Dalam kontek independensi dan obyektifitas dinyatakan bahwa dalam 

semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan obyektif 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.Independensi dan obyektifitas 

diperlukan auditor untuk mewujudkan dan menciptakan kredibilitas hasil 

pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, permasalahan yang 
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akan muncul adalah bagaimana auditor dapat mempertahankan independensi 

dan obyektifitas (Subhan, 2012). 

Sukriah dkk (2009) melakukan pengujian terhadap faktor pengalaman 

kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, 

obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. Untuk independensi dan integritas  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sedangkan secara simultan, kelima 

variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Selain itu 

juga dijelaskan 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).   

Ayuningtyas dan Pamudji (2012) melakukan pengujian pengalaman 

kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi terhadap kualitas 

hasil audit pada inspektorat kota/kabupaten di Jawa Tengah. Hasil pengujian 

menunjukan bahwa obyektifitas, integritas, kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu akuntabilitas dari 

seorang auditor. Dalam penelitian Mardisar dan Sari (2007) mengatakan 

bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam 
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menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal 

yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam 

melaksanakan pekerjaanya. Hal ini dipertegas dengan penelitian Singgih dan 

Bawono (2010) yang menujukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Dalam kenyataannya banyak kasus tingkat penyimpangan anggaran 

masih banyak terjadi, salah satunya berada di daerah Subosukawonosraten 

(Surakarta,Boyolali,Sukoharjo,Wonogiri, Sragen,Klaten). Direktur Investigasi 

dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi 

Indonesia, Uchok Sky Khadafi mengatakan,“Secara keseluruhan, dari hasil 

audit Badan Pemeriksa Keuangan semester pertama 2013 di Jateng ditemukan 

penyimpangan anggaran sebesar Rp 800,6 miliar dengan 4.070 kasus 

penyimpangan anggaran,” ujarnya didampingi Koordinator FITRA Jateng 

Mayadina. Salah satunya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan 

Kabupaten Klaten dengan masing-masing 81 kasus serta penyimpangan 

senilai RP 36,7 miliar, 100 kasus serta penyimpangan senilai RP 31,9 miliar, 

dan 107 kasus dengan penyimpangan Rp 23,8 miliar. Maka dari itu 

dibutuhkan kualitas hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan ditambah 

dengan adanya pengawasan terhadap penyusunan dan penggunaan anggaran 

supaya kejadian penyimpangan anggaran tidak terjadi lagi. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari Ayuningtyas dan 

Pamudji (2012). Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya 

terdapat pada penambahan variabel akuntabilitas dan tempat penelitian yang 

berbeda. 

Berdasarkan latar belakang diatas serta masih adanya penyelewengan 

keuangan di daerah Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 

Wonogiri, Sragen, Klaten) maka penulis mengambil judul “Pengaruh 

Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, Kompetensi, 

Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris Pada 

Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten Subosukowonosraten)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit 

pada lingkungan Pemerintah Daerah? 

2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada 

lingkungan Pemerintah Daerah? 

3. Apakah obyektifitas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada 

lingkungan Pemerintah Daerah? 

4. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit pada 

lingkungan Pemerintah Daerah? 

5. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit  pada 

lingkungan Pemerintah Daerah? 
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6. Apakah akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit  pada 

lingkungan Pemerintah Daerah? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas 

hasil audit pada lingkungan Pemerintah Daerah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas hasil 

audit pada lingkungan Pemerintah Daerah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh obyektifitas auditor terhadap kualitas hasil audit 

pada lingkungan Pemerintah Daerah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil audit 

pada lingkungan Pemerintah Daerah. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit 

pada lingkungan Pemerintah Daerah. 

6. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas auditor terhadap kualitas hasil 

audit pada lingkungan Pemerintah Daerah. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang auditing, dan 

dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengalaman kerja, 
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independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, serta akuntabilitas dalam 

kualitas hasil audit. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Inspektorat dan Perangkat Daerah 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memahami variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap kualitas audit hasil pemeriksaan guna sebagai bahan 

kajian dan evaluasi dalam melaksanakan tugas ke-inspektoratan sehingga 

hasil audit dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini, diharapkan agar untuk menambah wawasan dan 

cakrawala berfikir mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan. 

c. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini, diharapkan agar dijadikan referensi dalam melakukan 

penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui keterbatasan-

keterbatasan yang ada. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan dari penelitian ini di bagi kedalam lima bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah 

,perumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitiaan , manfaat 

penelitian , dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas 

mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antara 

lain: teori atribusi, audit intern, kualitas audit, pengalaman kerja, 

independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, akuntabilitas, 

tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrument, serta 

teknik analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi penyajian dan analisis data, pada bab ini akan disajikan dan 

dijelaskan tentang pengumpulan, analisis data dan sekaligus 

merupakan jawaban atas hipotesis yang akan dikemukakan. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan disertai dengan saran-saran 

yang diharapkan bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan dan 

bermanfaat bagi perusahaan, penulis, maupun pembaca. 


