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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good 

governance di Indonesia semakin meningkat dan harus diterapkan. Hal tersebut 

harus dilaksanakan, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya 

krisis ekonomi di Indonesia yang ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan 

dan birokrasi. Menurut Septiari (2013:1) 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. Pemeriksaan audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang 

memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah 

hasil kinerja pemerintah sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Audit dalam pemerintahan digolongkan menjadi dua, yaitu audit yang 

dilaksanakan oleh aparat pengawas eksternal pemerintah dan aparat pengawas 

internal pemerintah. Sesuai dengan pasal 23E ayat (1) Undang Undang Dasar 
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1945, audit eksternal pemerintah diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Untuk audit internal pemerintah atau yang lebih dikenal 

sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun1996 diselenggarkan 

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat 

Jendral Departemen dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Khusus auditor sektor publik (pemerintah) misalnya yang berada di 

Instansi BPK dan BPKP selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan 

kepegawaian sebagai PNS, mereka juga dituntut untuk menaati kode etik Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan utama APIP meliputi antara 

lain: audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya 

berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultasi. 

Dalam penugasan audit, seorang auditor dituntut untuk bertanggung jawab 

terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, dengan berpedoman pada kode etik 

dan standar profesi. Hasil pemeriksaan tersebut harus dapat menyajikan 

akuntabilitas serta penilaian atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas, serta 

kesesuaian informasi keuangan tersebut dengan kriteria atau aturan-aturan yang 

telah ditetapkan. Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa 

setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektifitas dalam 

melaksanakan tugasnya. Auditor harus bertindak jujur, tegas, serta adil (tanpa 

dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu, termasuk kepentingan 

pribadinya). Menurut penelitian Nasyiah dan Payatma (2002) seperti dikutip 
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Melody dan Stefani (2015) auditor perlu mengembangkan prinsip akuntansi 

berterima umum dan standar profesional untuk jasa akuntansi dan audit serta 

pengendalian kualitas, pendidikan berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip 

akuntansi dan standar profesional bagi akuntan yang melakukan praktik, 

pengujian kepatuhan kepada standar profesional secara periodik dan teratur, 

investigasi terhadap temuan pelanggaran dan praktik yang tidak dapat diterima, 

serta mempertahankan aturan yang sudah memadai. 

Menurut penelitian Ahmad, dkk. (2011) kualitas pemeriksaan sangat 

penting dalam kegiatan pemeriksaan, karena dengan kualitas pemeriksaan yang 

tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut penelitian Batubara (2008) 

seperti dikutip Sumarni, dkk. (2014) mendefinisikan kualitas hasil pemeriksaan 

sebagai “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.” 

Menurut penelitian Sterck (2006) seperti dikutip Yogi Astrawan, dkk. 

(2016) audit internal mempunyai fungsi melaksanakan pemeriksaan internal 

sebagai fungsi penilaian pihak independen dalam suatu organisasi. Sistem audit 

internal menjadi krusial dalam membantu pejabat pemerintah mencapai laporan 

pemerintah yang efisien dan efektif. Pencapaian laporan pemerintah yang baik 
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dipengaruhi oleh kualitas hasil pemeriksaan yang maksimal dari auditor internal. 

Menurut penelitian Angelo (1981) kualitas pemeriksaan adalah sebagai 

kemungkinan atau probabilitas bahwa pemeriksa akan menemukan serta 

melaporkan pelanggaran yang terjadi pada sistem akuntansi klien. Kualitas audit 

yang maksimal dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor kompetensi, 

pengalaman kerja, independensi, aparat pemeriksa serta tidak lepas dari faktor 

karakeristik individu yaitu etika pemeriksa. 

Pengalaman kerja sebagai auditor sektor publik sangat diperlukan agar 

kualitas hasil audit terjaga. Penelitian Herliansyah, dkk (2006) seperti dikutip 

Badjuri (2012) membuktikan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi 

yang tidak relevan terhadap judgement auditor dan meningkatkan keahlian. 

Sebaliknya penelitian Budi (2004) seperti dikutip Badjuri (2012) tidak 

menemukan pengaruh pengalaman kerja dalam hubungannya dengan komitmen 

professional maupun pengambilan keputusan etis. Penelitian Alim (2007) seperti 

dikutip Badjuri (2012)  membuktikan bahwa kompetensi dan independensi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Trisnaningsih (2007) 

seperti dikutip Badjuri (2012) menyatakan bahwa pemahaman good governance 

dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor tersebut selama dalam 

pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan sikap independensi. Penelitian 

Sukriah (2009) seperti dikutip Badjuri (2012) mengindikasikan hal yang berbeda, 

yaitu independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan. Selain itu Sukriah juga membuktikan bahwa obyektifitas, 
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kompetensi serta pengalaman kerja bepengaruh positif terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH ANTARA 

PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, OBYEKTIFITAS, INTEGRITAS, 

DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN 

AUDIT SEKTOR PUBLIK (Studi Empiris Pada BPK RI di Wilayah 

Yogyakarta).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

audit sektor publik? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit 

sektor publik? 

3. Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit 

sektor publik? 

4. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit 

sektor publik? 
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5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit 

sektor publik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut:  

1. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit sektor publik. 

2. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

audit sektor publik. 

3. Menganalisis pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

audit sektor publik. 

4. Menganalisis pengaruh integritas terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit 

sektor publik. 

5. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit 

sektor publik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal pemerintah daerah, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan audit sektor public BPK RI dalam pengawasan 

keuangan daerah. 

2. Bagi BPK RI, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah khususnya peranan BPK RI dalam pengawasan keuangan daerah dan 

dalam rangka mewujudkan good governance. BPK RI diharapkan dapat 

membuat program yang berkonstribusi pada peningkatan kualitas dan 

kapabilitasnya. 

3. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literature akuntansi 

sektor publik yang ada di Indonesia. Selain itu, dapat menambah referensi 

dilakukannya penelitian-penelitian sebagai penambah wacana keilmuan.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca 

dalam memahami penulisan ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat 

disusun sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang mendeskripsikan 

teoritis variabel penelitian yang meliputi pengalaman kerja. 

independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, penelitian 

sebelumnya, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian 

dan pengukuran, serta terknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai data yang digunakan, pengolahan 

data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan 

hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran bagi peneliti berikutnya. 


