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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Tuntutan dimasa demokrasi seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk semakin 

transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan negara. Tuntutan 

masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan menuntut terwujudnya good dan clean 

governance semakin meningkat yang menghendaki adanya aparatur pemerintah yang 

berkompeten dalam menjalankan tugas sebagai fungsi pengawasan intern yang andal dan 

sistem pengendalian intern yang baik untuk 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 efektif, efisien dan ekonomis. Auditor pemerintah 

terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

dilingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi 

(Itwilprop), Inspektorat Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP), dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan 

lembaga pemeriksa eksternal yang independen. 

Menurut Effendy (2010) inspektorat daerah mempunyai tugas dalam 

menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang 

diberikan oleh kepala daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya sama dengan auditor 

internal. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur 

dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 tentang pedoman 

teknis organisasi dan tata kerja inspektorat provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pasal 

tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, 

Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, 
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perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas 

pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas 

pengawasan.    

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. SPAP (2014) menyebutkan bahwa 

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental 

harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus 

bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya 

untuk kepentingan umum.  Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah 

pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk 

auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa 

banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang 

diselesaikan (Agoes, 2011). 

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari 

tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang 

diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau 

menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan 

(Nataline, 2010). Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam 

penegakkan good government. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang 

diharapkan. Mardiasmo (2012) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam 

audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang 

memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun 

daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang 

dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran 

kualitas audit masih menjadi perdebatan.  Selain keahlian audit, seorang auditor juga 
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harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat 

atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alim, Hapsari, dan Purwanti (2010) menemukan bukti 

empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selain itu, 

interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Alim, Hapsari, dan Purwanti (2010) juga melakukan penelitian tentang pengaruh 

obyektifitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan hasilnya positif. Semakin tinggi 

tingkat obyektifitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. 

Sebagaimana definisi kualitas audit yang dikemukakan oleh Elfarini (2010), yang 

mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas (kemungkinan) dimana seorang auditor 

menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi 

kliennya. Sedangkan kualitas hasil pemeriksaan dapat didefinisikan sebagai kualitas kerja 

auditor yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan 

berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Sukriah, Akram dan Inapty, 2009). Kualitas 

hasil audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu independensi, obyektivitas. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman auditor. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2010), menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak 

berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan 

auditor yang berpengalaman. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Queena dan 

Rohman (2012), mengenai pengaruh pengalaman pada kompleksitas permasalahan serta 

audit judgment, menemukan bahwa auditor yang berpengalaman (expertise), akan lebih 

jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, 

yang nantinya berpengaruh pada auditor judgment.  Hal ini dipertegas oleh Saripudin dkk 

(2012) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan 
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dalam menentukan pertimbangan (judgment) yang diambil sehingga dapat meningkatkan 

kualitas audit. Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi 

kualitas hasil audit yang dilakukan. Menurut Mardisar dan Sari (2011), perbedaan 

pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung 

dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi (Nirmala, 

2013). 

Faktor kompetensi auditor juga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Harvita dkk 

(2012) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

hasil audit. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang diakukan oleh Nur dkk 

(2013) yang menunjukkan rendahnya tingkat signifikansi dari variable kompetensi, 

sehingga membuktikan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Faktor integritas auditor juga dapat berpengaruh terhadap kulitas hasil audit. Mardisar 

dan Sari (2011) menyatakan 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. 

Mabruri dan Winarna (2010) meneliti tentang pengaruh faktor-faktor independensi, 

objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan, serta integritas auditor terhadap kualitas 

audit. Penelitian ini dilakukan pada auditor dan pemeriksa di lingkungan pemerintahan 

yaitu Kantor Inspektorat Kota/Kabupaten atau Bawasda. Variable dalam penelitian ini 

adalah variable independen yang terdiri dari independensi, objektivitas, pengalaman 

kerja, pengetahuan, dan integritas auditor. Sedangkan variable dependennya yaitu kualitas 

hasil audit. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan yaitu bahwa objektivitas, 

pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas auditor berpengaruh positif terhadap 



5 
 

kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin objektif 

auditor, semakin banyak pengalaman kerja, semakin banyak pengetahuan dan semakin 

tinggi integritas auditor maka semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa kualitas auditor pemerintah 

sangat penting dalam memriksa berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi di lembaga 

keuangan pemerintah serta karena terdapat opini yang berkembang di masyarakat tentang 

rendahnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mabruri dan Winarna (2010) 

“Analisis Faktor-Faktor yanag Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mabruri dan Winarna 

(2010), terdapat pada penambahan variabel kompetensi serta menambahkan Kabupaten 

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, dan Kllaten. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh antara independensi, 

obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, kompetensi, dan integritas auditor terhadap 

kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu penulis mengambil 

judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Sukoharjo, 

Karnganyar, Wonogiri, dan Klaten)”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah? 

2. Apakah obyektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah? 
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3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah? 

4. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah? 

5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah? 

6. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkunagn 

pemerintah daerah? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan yang ingin dicapai 

dari peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh obyektivitas terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah. 

3. Untuk menganaliis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah. 

6. Untuk menganalisis pengaruh integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan pemerintah daerah. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi 

kualitas hasil audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas hasil audit Inspektorat. 

2. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah 

khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka 

mewujudkan good governance. Sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat 

program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya. 

3. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literature akuntansi sector 

public di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sector public. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian 

berikutnya. 

E. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan secara 

teratur dalam beberapa bab sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa 

yang ditulis. Sehingga pokok-pokok pikiran yang ada dalam bab-bab dan sub bab pada 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang dipilih yang dijadikan landasan dalam penulisan 

ini. Selain itu dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai penelitian 

terdahulu, hubungan antar variable dan perumusan hipotesis dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian diuraikan mengenai variable penelitian dan definisi 

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

pengumpulan data, uji kualitas data, metode analisis data, hipotesis, 

dan kerangka pemikiran. 

BAB IV :   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan berisikan mengenai analisis deskriptif objek 

penelitian yang menjelaskan karakteristik responden, ujikualitas data, 

hasil penelitian di lapangan berdasarkan perhitungan menggunakan uji 

kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, saran atau hasil 

penelitian, dan agenda penelitian selanjutnya sesuai dengan analisis 

data yang dilakukan. 


