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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada masa demokrasi saat ini, pemerintah dituntut untuk semakin 

transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan negara. 

Semakin tingginya permasalahan hukum di Indonesia seperti korupsi, kolusi 

dan nepotisme telah menjadi perhatian masyarakat luas. Banyak media masa 

yang mengungkap seluruh permasalahan hukum tersebut dilakukan oleh 

pejabat pemerintah daerah. Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi terwujudnya good 

governance dan clean governance semakin meningkat dan harus disikapi 

secara serius. Tuntutan masyarakat tersebut menghendaki adanya aparatur 

pemerintah yang berkompeten, pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang 

andal dan sistem pengendalian intern yang baik. 

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. Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah 

dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu 

Inspektorat. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
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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 (Parasayu dan 

Rohman, 2014). Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral 

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) serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang 

merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen. 

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar 

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

umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa “Dalam 

semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap 

mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor 

bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, 

auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab 

bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang auditor miliki, ia akan 

kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya. Penelitian khadafi, dkk (2014) 

membuktikan bahwa Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.  
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Obyektivitas diduga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

Obyektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi 

oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil 

audit. Penelitian Sukriah, dkk (2009) dan Mabruri dan Winarna (2010) 

membuktikan bahwa pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan dan hasilnya positif. Dengan kata lain semakin tinggi tingkat 

obyektivitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil auditnya. 

Faktor integritas juga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. 

Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas 

hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Penelitian Mabruri dan 

Winarna (2010) menyatakan bahwa jika auditor memiliki integritas yang 

baik, maka kualitas audit dapat dicapai. Hasil penelitiannya menemukan 

bahwa integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

Kompetensi auditor merupakan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki seorang auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat 

dan seksama (Ningsih dan Yaniartha, 2013). Dalam penelitian Elvira Zeyn 

(2014) terdapat pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kualitas audit 

internal. Hasil penelitian sukriah, dkk (2009)  juga menunjukkan bahwa 

kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

Selain beberapa faktor diatas, faktor etika audit juga berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. Etika auditor merupakan nilai tingkah laku 

auditor untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap organisasi dengan 

selalu berperilaku etis dan memegang prinsip etika yang baik. Etika pada 
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dasarnya berkaitan erat dengan moral yang merupakan kristalisasi dari ajaran-

ajaran, patokan-patokan, kumpulan aturan dan ketetapan baik lisan maupun 

tertulis. Etika yang dinyatakan secara tertulis atau formal disebut sebagai 

kode etik. Auditor dalam menjalankan praktik profesinya harus mematuhi 

kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor (Quenna dan Rohman, 

2012). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Kadhafi (2014) dan Parasayu (2014). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Kadhafi (2014) terletak pada obyek penelitian dan variabel. 

Terdapat penambahan variabel obyektivitas, integritas, dan kompetensi serta 

penghapusan variabel standar audit. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Parasayu (2014) terletak pada penghapusan variabel pengetahuan 

dan pengalaman kerja diganti dengan variabel kompetensi. Penelitian sejenis 

telah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi obyek penelitian yang 

digunakan biasanya auditor pada Kantor Akuntan Publik. Penelitian ini 

dilakukan pada auditor di lingkungan pemereintah daerah yaitu inspektorat 

Kota Surakarta dan inspektorat Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

DAERAH” (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kota Surakarta 

dan Kabupaten Boyolali). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditunjukkan di atas, rumusan 

masalah yang dibahas adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit? 

2. Apakah terdapat pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit? 

3. Apakah terdapat pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit? 

4. Apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit? 

5. Apakah terdapat pengaruh etika audit terhadap kualitas hasil audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit. 

2. Untuk menguji pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit. 

3. Untuk menguji pengaruh integritas terhadap kualitas hasil audit. 

4. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit. 

5. Untuk menguji pengaruh etika audit terhadap kualitas hasil audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

antara lain : 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

auditing, dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh independensi, 

obyektivitas, integritas, kompetensi dan etika audit terhadap kualitas hasil 

audit di lingkungan pemerintah daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Inspektorat dan Perangkat Daerah 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memahami variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap kualitas hasil audit sebagai bahan kajin dan 

evaluasi dalam melaksanakan tugas ke inspektoratan sehingga hasil 

laporan 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 audit di lingkungan pemerintah daerah. 

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 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang 

perinciannya sebagai berikut. 

Bab satu adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar 

belakang masalah, yaitu meliputi masalah-masalah yang melandasi penelitian 

ini. Selanjutnya, bab ini membahas tentang rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab dua adalah tinjauan pustaka yang memaparkan dasar-dasar yang 

menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian. Bab ini berisi teori atribusi, 

teori sikap dan perilaku, tinjauan umum audit, pengertian independensi, 

obyektivitas, integritas, kompetensi, etika audit, kualitas hasil audit. Selain 

itu, di dalamnya juga berisi tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

serta pengembangan hipotesis. 

Bab tiga adalah metode penelitian yang berisi tentang desain 

penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta 

metode analisis data. 

Bab empat adalah analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini 

peneliti mencoba menganalisa dan membahas berdasarkan independensi, 

obyektivitas, integritas, kompetensi dan etika audit dalam mempengaruhi 

kualitas hasil audit, serta penjelasan mengenai hasil analisis data dan 

pembahasannya.  
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Bab lima adalah penutup yang menyajikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang diambil dari bab analisis dan pembahasan penelitian. Selain 

itu juga dikemukakan keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari. 

 


