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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

    Negara yang dikelola pemerintah mencakup dana yang cukup besar 

jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan 

pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal 

guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik 

sehingga efektifitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. 

Sebagaimana kita ketahui seorang auditor merupakan profesi yang seharusnya 

bertindak sebagai pihak yang dapat menjembatani kepentingan perusahaan dan 

kepentingan pengguna informasi keuangan. Kualitas audit seorang auditor 

tersebut sangat mempengaruhi pengguna informasi keuangan, karena pengguna 

informasi keuangan pada umumnya berusaha untuk mencari informasi mengenai 

keandalan dari laporan keuangan.  

Auditor bekerja dengan cara menarik sebuah kesimpulan dari suatu proses 

auditing, yang merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan 

(Mardisar dan Sari, 2007). Auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang 

karena memberikan kontribusi yang relevan dan andal yang dapat dipercaya pada 

audit dan pendapat yang diberikan. Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor 

akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan 
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mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar 

perusahaan. Sehingga auditor dituntut harus memliki rasa kebertanggungjawaban 

(akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaanya dan memliki sikap 

profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat 

terjadi pada proses pengauditan, sehingga akuntabilitas dan profesionalisme 

merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pemerintah terkadang 

menemukan kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, 

kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain 

yang dihadapi dalam peningkatan kualitas auditor pemerintah adalah bagaimana 

meningkatkan sikap atau perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam 

melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat 

berjalan secara wajar, efektif dan efisien. Pengguna laporan hasil pemeriksaan 

yang dilakukan oleh auditor pemerintah menginginkan adanya aparat pengawasan 

yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku bagi auditor pemerintah. 

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan 

diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor 

kualitas hasil kerja dilihat dari kualitas hasil audit yang dinilai dari seberapa 

banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang 

diselesaikan (Tan dan Allison, 1999). Menurut De Angelo (1981), kualitas audit 

itu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan 

tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. 
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Auditor dalam fungsi pemeriksaan (audit) memiliki peran yang sangat 

penting. Mulyono (2009) menjelaskan, kinerja Inspektorat merupakan kualitas 

dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam 

suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan 

yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih baik. 

Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang 

dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap 

temuan pekerjaan audit yang diselesaikan. 

 Standar pengukuran mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN) yang berlaku di Indonesia. Dalam standar umum SPKN 

menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental 

dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat 

mempengaruhi independensinya”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus 

mempertahankan sikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Hal tersebut mengadung 

arti bahwa auditor seharusnya dalam posisi tidak memihak kepentingan siapapun 

dan berkewajiban untuk jujur. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran 

dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang 

objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya (Mulyadi, 2002). 

Dalam pengambilan keputusan pekerjaannya, auditor harus dapat 

mengumpulkan setiap informasi secara detail dan lengkap sesuai fakta yang 
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ditemukan dimana hal ini didukung dengan sikap independen dan objektif. 

Independen berarti auditor tidak mudah dipengaruhi dan tidak dibenarkan 

memihak kepentingan siapapun serta tidak akan terpengaruh dan tidak 

dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tan dan Alison (1999) menjelaskan bahwa 

kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan 

diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Alim, 

Hapsari dan Purnawati (2007), interaksi independensi auditor berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Adapun perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sukriah, Akram dan Inapty (2009) yang mengemukakan 

independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil audit di 

lingkungan Pemda. Pusdiklatwas, BPKP (2008) menyatakan objektivitas sebagai 

bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang 

berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. 

Objektivitas diduga juga berpengaruh terhadap kualitas hasil audit internal. 

Penelitian Sukriah, Akram dan Inapty (2009) membuktikan bahwa pengaruh 

obyektivitas terhadap kualitas hasil pemeriksaan dan hasilnya positif. Semakin 

tinggi tingkat objektivitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil auditnya. 

Oleh karena itu, independensi dan obyektivitas tidak dapat dipisahkan dari 

seorang auditor karena mempengaruhi kualitas auditnya dalam penyampaian 

temuan, opini dan rekomendasi suatu laporan hasil pemeriksaan. 

Auditor harus memiliki kompetensi baik pendidikan, pengetahuan dan 

pengalaman kerja. Sejalan dengan pendapat Mabruri dan Winarna (2010), yang 
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menyatakan bahwa auditor ketika mengaudit harus memiliki keahlian yang 

meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan pengalaman. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Nataline (2007) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif  

pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan 

melakukan kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang 

berpengalaman lebih. Penelitian yang dilakukan oleh Lehman dan Norman 

(2006), mengenai pengaruh pengalaman pada kompleksitas permasalahan serta 

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

merinci masalah yang dihadapi lebih jelas dibandingkan auditor yang kurang 

berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgment. Hal ini 

dipertegas oleh Haynes, Jenskin dan S.R Nutt (1998) yang menemukan bahwa 

pengalaman audit yang dimiliki auditor turut berperan dalam menentukan 

pertimbangan (judgment) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas 

audit. 

Auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi 

yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan 

berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens, Alvin A, 

Randal J.E dan Mark S.B, 2004). Pengalaman kerja memberikan dampak pada 

setiap pengambilan keputusan dalam pekerjaannya yang diharapkan dapat 

memberikan keputusan yang tepat. Hal tersebut menyatakan bahwa semakin lama 

masa kerja yang dimiliki auditor maka semakin baik kualitas hasil audit yang 

dihasilkan olehnya. Berdasar pada penelitian Mabruri dan Winarna (2010), 

variabel pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 
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pemerintah daerah, menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja 

seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil audit yang dilakukan. 

Menurut Brown dan Stanner (1983), 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. Hasil 

penelitian Mabruri dan Winarna (2010) pengaruh pengetahuan auditor terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah menunjukkan bahwa 

pengetahuan berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan di 

lingkungan pemerintahan daerah, semakin banyak pengetahuan seorang auditor 

maka semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukan.  

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kulitas hasil audit internal 

yaitu integritas. Menurut Sukriah, Akram dan Inapty (2009) 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 

(Pusdiklatwas BPKP, 2008). 

Selain beberapa faktor diatas, faktor akuntabilitas juga dapat berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit. Tetlock (1987) mendefinisikan akuntabilitas sebagai 

bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha 

mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada 

lingkungannya.  
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Mabruri dan Winarna (2010). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Mabruri dan Winarna (2010) terdapat pada penambahan variabel 

Akuntabilitas. Selain itu tahun dan tempat penelitian ini juga berbeda. 

Penelitian sejenis telah banyak dilakukan sebelumnya, akan tetapi objek 

penelitian yang digunakan biasanya auditor pada Kantor Akuntan Publik. 

Berdasarkan pertimbangan diatas serta banyaknya opini masyarakat tentang 

rendahnya kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah, maka penulis 

akan meneliti pengaruh faktor-faktor independensi, objektifitas, pengalaman 

kerja, pengetahuan, integritas, serta akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini dilakukan pada auditor dan pemeriksa di lingkungan pemerintahan, 

yaitu pada kantor inspektorat Kota/Kabupaten atau Bawasda. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada pengaruh dan seberapa besar 

pengaruhnya independensi, obyektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, 

integritas, akuntabilitas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan 

pemerintah daerah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis berminat 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah independensi auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas hasil audit ?  

2. Apakah obyektifitas auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas hasil audit ?  

3. Apakah pengalaman kerja auditor memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas hasil audit ? 

4. Apakah pengetahuan auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas hasil audit ?  

5. Apakah integritas auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas hasil audit ?  

6. Apakah akuntabilitas auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas hasil audit ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui apakah independensi auditor memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit.  

2. Untuk mengetahui apakah obyektifitas auditor memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit.  
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3. Untuk mengetahui apakah pengalaman kerja memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan auditor memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

  5. Untuk mengetahui apakah integritas auditor memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit.  

6. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas auditor memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kualitas hasil audit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti-bukti empiris 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit di lingkungan 

pemerintah daerah dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk 

meneliti fenomena tersebut. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada 

bidang ilmu akuntansi. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian dirancang agar peneliti lebih dalam melakukan 

penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang telah terperinci sebagai 

berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan uraian meliputi  latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.  

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

Bab ini meliputi teori-teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian. 

Kajian Penelitian Terdahulu, Pengembangan Hipotesis, Kerangka 

Pemikiran. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Metode Penelitian meliputi Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik 

Pengumpulan data, Identifikasi Variabel serta Metode Analisis Data dan 

Uji Hipotesis.  

BAB IV : ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis atas pengujian tersebut, serta 

pembahasan hasil analisis penelitian. 

BAB V  :  KESIMPULAN dan SARAN 

Bab ini berisi suatu kesimpulan seluruh hasil penelitian dan saran-saran 

yang diberikan oleh peneliti untuk penelitiannya. 

 

 


