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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam pengelolaan 

suatu  negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang 

cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk 

penyelenggaraan pemerintahan. 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 (Queena 

dan Rohman, 2012). Bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan 

pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa upaya konkrit untuk 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

pemerintah adalah dengan menyampaikan suatu laporan pertanggungjawaban 

yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan sebagai 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, harus diaudit oleh 

pihak yang professional.  
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Dalam UU No. 15 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara, dikemukakan bahwa, terkait dengan 

pemeriksaan keuangan atas LKPD dilakukan oleh auditor pemerintah untuk 

memberikan keyakinan dan kewajaran laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan daerah. Auditor 

pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan pengawasan dan melakukan audit atas keuangan Negara pada 

instansi- instansi pemerintah (BPKP, 2008 ; Mardiasmo, 2002). 

Auditor pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting 

dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan di daerah (Zeyn, 2014).  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 

24 No. 79 Tahun 2005 menyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan 

pemerintah didaerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai 

fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi 

pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas 

pengawasan.  

Peranan auditor internal pemerintah didorong untuk membantu 

Kepala Daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat 
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diterima secara umum (Indra Bastian, 2007: 34). Hasil audit internal yang 

berkualitas menunjukkan pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah 

yang baik dan bertanggung jawab. Apabila kualitas audit internal rendah, 

maka memberikan kelonggaran lembaga pemerintah untuk melakukan 

kesalahan dan penyimpangan penggunaan anggaran yang mengakibatkan 

risiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah (Parasayu dan Rohman, 

2014).  

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa pengukuran kualitas audit atas 

laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh inspektorat sebagai auditor 

internal pemerintah, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN). Dimana SPKN memuat 7 (tujuh) butir pernyataan Standar 

Pemeriksaan, yaitu Standar umum, Standar Pelakanaan pemeriksaan 

keuangan, standar pelaporan pemeriksaan keuangan, standar pelaksanaan 

pemeriksaan kinerja, standar pelaporan pemeriksaan kinerja, standar 

pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan standar pelaporan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Pusdiklawat BPKP, 2008).  

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi 

Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan 

pengawasan, dan terdiri atas: Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat 

Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang bertanggung 

jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen 
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(LPND); Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada 

Gubernur, dan; Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung 

jawab kepada Bupati/Walikota. Inspektorat merupakan salah satu unit yang 

melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Inspektorat 

daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum 

pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga 

dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005 dalam 

Bolang, 2013).  

Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam 

pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan 

pertimbangan manusiawi yang menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam 

peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap atau 

perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, 

sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif 

dan efisien (Sukriah dkk 2009). 

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP 

menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan 

teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma 

yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern 

pemerintah 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. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau 
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pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah 

bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan (Queena dan 

Rohman , 2012) 

Pada tahun 2015, inspektorat Surakarta diminta untuk mengecek 

kasus mengenai surat pertanggungjawaban (SPj) penerimaan hibah bantuan 

sosial yang sampai sekarang masih belum jelas. Oleh karena itu kualitas audit 

yang dilakukan oleh auditor inspektorat mendapat perhatian masyarakat. Hal 

ini disebabkan dari temuan pemeriksaan audit tersebut, tidak terdeteksi oleh 

aparat Inspektorat sebagai auditor internal. Akan tetapi ditemukan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, ini 

menunjukkan bahwa kualitas audit aparat Inspektorat masih relatif kurang 

baik.  Dalam hal ini Inspektorat  perlu meningkatkan kualitas audit untuk 

meningkatkan intergritas auditor agar kembali dapat dipercaya pihak yang 

berkepentingan dengan memperhatikan kompetensi, pengalaman kerja, 

independensi, akuntabilitas, integritas dan Obyektivitas. 

Kualitas audit menurut Arens et al (2010:105) adalah seberapa baik 

audit mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan 

keuangan. Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan 

pelaporan adalah refleksi dari etika atau integritas auditor, khususnya 

independensi. Menurut Rosnida (2010) kualitas audit merupakan pelaksanaan 

audit yang dilakukan seuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan 

dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. De Angelo 

(1981) membuktikan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua faktor, yaitu 
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kompetensi auditor dalam menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi 

klien dan independeni auditor dalam melaporkan temuan tersebut.  

De Angelo (1981) mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan 

probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang 

adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi kliennya. Auditor harus 

independen dalam program audit, independensi dalam verifikasi dan 

independensi dalam pelaporan (Mautz and Sharaf, 1993).  Menurut Arens et., 

al (2010), auditor juga harus independen dalam hal, sikap mental dan 

pemikiran (independency in mind) dan penampilan (independency in 

appereance). Auditor internal dan auditor eksternal sama-sama harus 

menjunjung tinggi independensi dimana auditor harus bersikap independen 

dan bersikap objektif dalam melaksanakan pemeriksaan (semakin independen 

tentu semakin bersikap objektif) (Sawyer et., al, 2005). Zeyn (2014) telah 

melakukan penelitian tentang pengaruh independensi dan kompetensi 

terhadap kualitas audit internal dan hasilnya menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh independensi dan kompetensi terhadap kualitas audit. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki 

independensi dan kompetensi dalam melakukan audit. 

Faktor lain yang dapat mempengauhi kualitas audit adalah integritas, 

Obyektivitas dan akuntabilitas. Arianti, dkk (2014) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh integritas, Obyektivitas dan kualitas audit dan hasilnya 

menunjukan Pertama, integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit di 

Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa sikap integritas dari seorang 
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auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Kedua,  

berpengaruh terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah. Hal ini berarti 

semakin tinggi  yang dimiliki oleh seorang auditor, maka semakin meningkat 

pula kualitas audit yang dihasilkannya. Ketiga, akuntabilitas berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit di Pemerintah daerah. Dengan demikian, 

kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dapat ditingkatkan dengan adanya 

akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor. Keempat, secara simultan integritas, 

, dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit di 

Pemerintah Daerah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat integritas, 

obyektivitas, dan akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor, semakin tinggi 

pula kualitas audit yang dihasilkan auditor tersebut. 

Faktor pengalaman kerja juga dapat berpengaruh terhadap kualitas 

audit. hasil penelitian yang dilakukan Sukriah dkk (2009), Sembiring dan 

Rustiana (2014), Wandita dkk (2014) membuktikan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin 

meningkat kualitas hasil auditnya. Karena Bagi seorang auditor, pengalaman 

merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki. Pengalaman auditor 

yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit, baik dari 

segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. 

Selain pengalaman, kualitas audit dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam 

menyelesaikan pekerjaan audit (Sembiring dan Rustiana, 2014). 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Zeyn (2014), Arianti, dkk (2014), serta Sembiring dan 

Rustiana (2014). Perbedaan  penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Zeyn (2014) terletak pada penambahan variabel pengalaman kerja, 

akuntabilitas, integritas dan Obyektivitas. Perbedaan penelitian ini dengan  

penelitian Arianti, dkk (2014) terletak pada penambahan variabel 

independensi, kompetensi dan pengalaman kerja. Sedangkan . Perbedaan 

penelitian ini dengan  penelitian Sembiring dan Rustina  (2014) terletak pada 

penambahan variabel independensi, kompetensi, pengalaman kerja, integritas 

dan Obyektivitas. Sampel penelitian ini diambil dari auditor pemerintah yang 

bekerja di Inspektorat se-Eks Karisidenan Surakarta dengan kriteria tertentu. 

Berdasarkan uraian diatas penelitian akan mengambil judul 

“PENGARUH KOMPETENSI, PENGALAMAN KERJA, 

INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, INTEGRITAS DAN 

OBYEKTIVITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris 

Pada Inspektorat se-Eks Karesidenan Surakarta).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit? 

3. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas audit ? 
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4. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil audit? 

5. Apakah terdapat pengaruh integritas terhadap kualitas audit? 

6. Apakah terdapat pengaruh Obyektivitas terhadap kualitas audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

4. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

5. Untuk menganalisis pengaruh integritas terhadap kualitas audit. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Obyektivitas terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang dapat 

diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapaun manfaat penelitian 

ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba 

memberikan bukti empiris mengenai analisis kualitas audit 

berdasarkan kompetensi, pengalaman kerja, independensi, 

akuntabilitas, integritas dan Obyektivitas sehingga dapat 
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dimanfaatkan oleh pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah 

daerah dalam upaya peningkatan kualitas audit inspektorat. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi lebih lanjut bagi 

penelitian sejenis maupun bagi lingkungan akademis lainnya dalam 

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas audit. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai kontribusi bagi  Inspektorat dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor atau staf pemeriksa sehingga 

dapat meningkatkan kualitas audit dengan mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai landasan teori, kerangka pemikiran 

yangh dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis 

data. 

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan 

data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan hasil analisis 

data.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data, 

keterbatasan yang terdapat pada penelitian, dan saran yang 

diajukan untuk penelitian selanjutnya. 


