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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di masa demokrasi saat ini, pemerintah dituntut untuk semakin transparan 

dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan negara. Semakin tingginya 

permasalahan hukum di Indonesia terutama korupsi, kolusi dan nepotisme seperti 

penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, 

serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian 

masyarakat luas. Akhir-akhir ini marak dalam pemberitaan banyak media 

membongkar seluruh permasalahan hukum tersebut yang dilakukan oleh pejabat 

pemerintah daerah. 

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, 

adil, transparan, dan akuntabel agar terwujudnya good governance dan clean 

governance semakin meningkat dan harus disikapi dengan serius. Tuntutan 

masyarakat tersebut menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan intern 

yang andal dan sistem pengendalian intern yang baik dalam 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 

ekonomis, efisien, dan efektif.   
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BPKP adalah organisasi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk 

memeriksa transparansi dalam pelaporan dan praktik pengelolaan realisasi 

anggaran sektor publik, mengawasi realisasi anggaran daerah yang diperoleh yang 

menggunakan anggaran dari pemerintah pusat dan juga bertujuan 

mengembangkan aspek-aspek ekonomi yang ada didaerah tersebut. BPKP sebagai 

auditor internal pemerintah berperan penting dalam mendorong upaya 

pemberantasan korupsi. BPKP dalam melakukan audit dilakukan oleh auditor. 

Auditor BPKP merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang 

merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka 

tata pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan fungsi audit, maka BPKP perlu 

didukung oleh kinerja auditornya. Kinerja auditor merupakan tindakan atau 

pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun 

waktu tertentu.  

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah 

satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah mempunyai tugas 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan 

kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit, 

konsultasi, asistensi, dan evaluasi (Kisnawati, 2012). Fungsi Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit adalah melakukan 

audit eksternal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk 

pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, desentralisasi, dan pemeriksaan 

khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak 

Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan 

keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan 

hibah luar negeri (Kisnawati, 2012). 

Suatu pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam suatu Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan 

kegiatan pengawasan lainnya.Pengawasan disini bersifat membantu supaya 

sasaran yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini dapat 

menghindari terjadinya penyimpangan penyelenggaraan, penyalahgunaan 

wewenang, pemborosan dan kebocoran. Audit merupakan salah satu bagian dari 

pengawasan, pada praktisnya terdiri dari suatu tindakan untuk mencari keterangan 

tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang akan diperiksa, dan 

membandingkan hasilnya dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan menyetujui 

atau menolak hasil yang telah dibuat dan memberikan rekomendasi mengenai 

tindakan perbaikan (Sukriah dkk,2009:2 dalam Wandita,Ni.dkk 2014). 

Mulyono (2009) dalam Parasayu dan Rohman (2014) menjelaskan, 

kinerja Inspektorat merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja 

(output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang 
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diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses 

belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih baik. Standar pengukuran mengacu 

pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang berlaku di Indonesia. 

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan 

independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Dalam standar umum kedua dalam Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SKPN) mengharuskan bahwa auditor harus mempertahankan sikap 

independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya 

untuk kepentingan umum. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan 

sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang dapat 

mengakibatkan independensinya diragukan masyarakat. Auditor harus dapat 

mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan 

audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen (Sukriah dkk., 

2009) dalam Lestari, Putu,dkk. 2015. 

Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Menurut 

Hidayat, Ridho, dkk (2014) Pengalaman kerja merupakan suatu proses 

pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari 

pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses 

yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih profesional 
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dalam pelaksanaan kegiatan audit. Pengalaman audit juga memberikan dampak 

untuk setiap keputusan yang akan diambil dalam melaksanakan audit sehingga 

diharapkan setiap keputusan yang akan diambil merupakan keputusan yang tepat. 

Jadi dapat dikatakan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka 

auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan (Sukriah 

dkk,2009:4 dalam Wandita, Ni.dkk, 2014). Pengalaman kerja seseorang 

menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan 

memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang 

lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil 

melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam 

bertindak untuk mencapai tujuan. Auditor yang tidak berpengalaman akan 

melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang 

berpengalaman, sehingga dapat mempengaruhi kualitas. 

Independensi merupakan sikap dari auditor yang tidak memihak siapapun 

atau tidak dapat diduga memihak sehingga tidak merugikan pihak manapun. 

Salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas adalah 

independensi auditor. Jika auditor kehilangan independensinya, maka laporan 

audit yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Arens dkk (2004) 

dalam karnia nolanda dan haryanto (2015) sikap mental independen tersebut 
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meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in 

appearance). Integritas auditor dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. 

 

Dalam meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung 

pada tingkat kompetensinya. Prihartini (2015) mengungkapkan bahwa 

kompetensi auditor merupakan kemampuan auditor untuk mengaplikasikan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga 

auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Hal ini 

berarti semakin tinggi kompetensi seorang auditor internal, maka akan 

menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Seorang auditor yang memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi, wawasan yang luas serta sering mengikuti 

pelatihan-pelatihan selama menjadi auditor merupakan dasar yang digunakan 

dalam melakukan audit untuk mencapai kualitas audit yang baik. Kompetensi 

sangat diperlukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya sehingga 

dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat 

dipetanggungjawabkan. Sejalan dengan pendapat Rahmawati dan Winarna 

(2010), yang menyatakan bahwa auditor ketika mengaudit harus memiliki 

keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah etika. etika sangat 

berkaitan dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku. Dimana etika mengacu pada 

sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagai 
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mana seseorang individu harus berperilaku dalam masyarakat. Etika juga 

merupakan fondasi profesionalisme modern.Penanaman etika dalam bidang 

auditing adalah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat dalam memakai jasa 

profesi, terutama jasa audit. Tanpa etika profesi akuntansi tidak akan mempunyai 

fungsi, karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses 

pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis (Herawaty dan Susanto, 

2008 dalam Wisdawati, 2009). Secara umum etika di definisikan sebagai 

nilainilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan 

digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu (Suraida, 2005 dalam 

Hidayat, Ridho dkk, 2014). 

Sikap skeptisme professional juga dapat menjadi salah satu indikator 

penentu kualitas audit. Skeptisme professional auditor merupakan sikap yang 

mencakuppikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara 

kritis terhadap bukti audit agar diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai 

dasar pemberian opini (IAI 2001). Gusti dan Ali (2009) dalam Anugerah dan 

Akbar (2014) menemukan bahwa skeptisme professional memberi pengaruh 

terhadap pemberian opini. Pemberian opini yang tepat oleh auditor 

menggambarkan tercapainya suatu audit yang berkualitas. 

Penelitian terhadap kualitas hasil audit internal sebelumnya telah banyak 

dilakukan, hasilnya menunjukkan adanya perbedaan dan ketidakkonsistenan. 

Berdasarkan hal tersebut menjadikan alasan pemilihan tema penelitian ini yang 
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merupakan replikasi dari penelitian Kurnia dan Haryanto (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Kompetensi, Independensi, Motivasi Dan Akuntabilitas Terhadap 

Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Aparat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah) 

Perbedaannya yaitu: (1) Menambah variabel etika audit (2) Menambah variabel 

Skeptisme Profesional (3) Menggunakan populasi yang berbeda yaitu auditor 

pada BPKP perwakilan Jawa Tengah. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah 

sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya 

peranan BPKP dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka 

mewujudkan good and clean governance. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan 

evaluasi bagi internal auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah dalam 

meningkatkan kualitas kerjanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS 

HASIL AUDIT STUDI EMPIRIS PADA BPKP PERWAKILAN JAWA 

TENGAH”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menguji tentang pengalaman kerja, independensi, kompetensi, 

etika dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit pada BPKP perwakilan 
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Jawa Tengah sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasrkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk: 

1. Menguji apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

2. Menguji apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3. Menguji apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

4. Menguji apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit. 

5. Menguji apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

 

D. Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini juga termasuk untuk memberikan manfaat bagi 

pihak yang memerlukan, termasuk dari pihak BPKP perwakilan Jawa Tengah 

dan publik sebagai pembacanya, adapun manfaatnya sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi 

pada penelitian dibidang audit guna meningkatkan kinerja dan kualitas 

hasil pemeriksaan audit yang ada di BPKP perwakilan Jawa Tengah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi, 

etika dan skeptisme profesional kualitas audit. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

pengetahuan ilmu akuntansi khususnya audit pemerintahan, dan dapat 

menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini saya harapkan Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan saya yang telah saya peroleh dibangku kuliah Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi BPKP Perwakilan Jawa Tengah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan dasar sebagai acuan dalam meningkatkan mutu kualitas hasil audit 

pada BPKP perwakilan Jawa Tengah. 
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c. Bagi Auditor Internal di BPKP Perwakilan Jawa Tengah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan hal-hal yang bisa 

meningkatkan kualitas dari hasil audit bagi para auditor yang ada di BPKP 

perwakilan Jawa Tengah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima 

bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai 

berikut:  

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang  latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat tentang 

variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan. 
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BAB IV. ANALISA DATA  

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian menyajikan dan 

menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis data, sekaligus merupakan 

jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. 

 

BAB V. PENUTUP  

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan 

analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini serta saran saran  

yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 


