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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan good governance di lingkungan 

pemerintahan daerah, pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala aspek 

pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang harus dilakukan 

pemerintah daerah adalah melakukan reformasi audit baik internal maupun 

eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui reformasi audit ini 

diharapkan kegiatan audit di lingkungan instansi pemerintah dapat berjalan lebih 

maksimal, sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan prosedur dan tindak 

pidana yang sering dilakukan auditee, yang berdampak pada kerugian negara. 

Dengan adanya reformasi dalam bidang pengawasan maka kualitas pengawasan 

yang dilakukan inspektorat daerah akan semakin baik, sehingga akan 

meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan inspektorat dalam pengawasan dan 

pengelolaan keuangan daerah (Ayuningtyas, 2012).

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) terdiri atas audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lainnya. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi 

dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini 

terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan, 

dan kebocoran (Sukriah, 2009).
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Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam 

pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan 

pertimbangan manusiawi yang menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam 

peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap atau perilaku, 

kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga 

pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif, dan efisien 

(Sukriah, 2009).

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas 

bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem 

akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada 

independensi auditor. Penelitian tersebut bertujuan untuk mencari faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu dari faktor kemampuan teknis atau 

keahlian (expertise) dan faktor independensi auditor.

APIP harus berpedoman pada standar audit yang telah diatur dalam 

PER/05/M.PAN/03/2008. Peraturan tersebut dipergunakan sebagai acuan bagi 

APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut 

antara lain mengatur tentang independensi APIP dan obyektivitas auditor. 

Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang berkaitan 

dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam 

pelaksanaan tugasnya”. Hal ini dapat diartikan bahwa independensi APIP serta 

obyektivitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat.

Kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan yang 

dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat, intuitif, 
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seksama, dan jarang melakukan kesalahan (Sondakh, 2013). Audit harus 

dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan 

teknis yang cukup sebagai auditor. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 

Nomor 01 Tahun 2017, pada pernyataan standar umum pertama dijelaskan bahwa 

“pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai 

untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Auditor harus memiliki pengalaman, 

pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Selain kompetensi, auditor juga harus memiliki independensi dalam 

melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa 

adanya tanpa ada pengaruh dari pihak luar (Efendy, 2010). Pada SPKN poin 

standar umum kedua dijelaskan 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”. Dengan pernyataan standar umum kedua 

ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat 

mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, 

pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak 

memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi 

oleh auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, auditor yang 

memiliki kedua hal tersebut belum tentu memiliki komitmen untuk melakukan 

audit dengan baik. Menurut Goleman (2001), hanya dengan adanya motivasi 
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maka seseorang akan mempunya semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan 

dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong 

seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok 

serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Tugas dan tanggung jawab Inspektorat Provinsi Jawa Timur diatur dalam 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016, Inspektorat membantu 

Gubernur dalam proses pengawasan di kabupaten/kota dan bertanggung jawab 

langsung kepada Gubernur. Adapun tugas Inspektorat yakni melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Kualitas audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur 

mengalami penurunan pada tahun 2014, yang disebabkan karena adanya 

ketidakpatuhan terhadap undang-undang, serta lemahnya sistem pengendalian 

internal Pemprov Jatim sehingga mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan 

Pengecualian) oleh BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Jawa Timur untuk tahun anggaran 2014. Auditor Inspektorat tidak dapat 

menemukan kesalahan tersebut, namun dapat ditemukan oleh auditor eksternal, 

yaitu BPK. Dengan adanya temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

audit Inspektorat Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan.

Selain fenomena tersebut, terdapat perbedaan hasil riset pada penelitian 

terdahulu terkait dengan variabel yang mempengaruhi kualitas audit menjadi salah 

satu alasan yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian terdahulu yang 
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dilakukan oleh Efendy (2010) menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun independensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Hal ini berbeda dengan penelitian DeAngelo (1981) 

dimana kemungkinan auditor akan melaporkan salah saji tergantung dari 

independensinya. Singgih (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

independensi, pengalaman, dan due professional care  secara simultan terhadap 

kualitas audit. Independensi merupakan variabel yang paling berpengaruh 

terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kualitas audit. Setyani (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

kompetensi, independensi, etika, motivasi, dan time budget pressure berpengaruh 

positif terhadap kualitas audit. Sondakh (2013) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa independensi dan pengalaman berpengaruh secara parsial terhadap kualitas 

audit. Namun kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Hal ini berbeda dengan penelitian Efendy (2010) dan Setyani (2015) dimana 

kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

mengangkat judul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi, 

Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor Inspektorat Provinsi Jawa 

Timur)”.

B. Perumusan Masalah

Apakah kompetensi, independensi, dan motivasi berpengaruh terhadap 

kualitas audit?
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C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi 

terhadap kualitas audit.

2. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap 

kualitas audit, sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh pemberi 

kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas auditor 

Inspektorat.

b. Dapat dijadikan masukan oleh inspektorat dalam peningkatan 

pengawasan yang lebih andal, serta dapat meningkatkan kualitas audit 

auditor Inspektorat.

c. Dapat dijadikan sebagai wawasan untuk penelitian tentang akuntansi 

sektor publik maupun auditing sektor publik.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti berikutnya.


