
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya 

good governance di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, 

karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di 

Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad governance) dan 

buruknya birokrasi. 

Menurut Mardiasmo (2005), 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 memiliki kompetensi profesional untuk 

memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan 

bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 



keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memanfaatkan hasil 

pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peran dan fungsi 

audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi 

yang memadai. Berdasarkan penjelasan di atas, untuk dapat mendukung 

efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) 

tersebut di atas maka peran dan fungsi auditor intern perlu diperjelas dan 

dipertegas. 

Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk 

menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tata kelola pemerintahan 

yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan 

masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, 

pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya. 

Inspektorat di daerah cenderung tidak transparan dalam melakukan 

pengawasan. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, mengaku 

setuju jika Inspektorat diambil alih oleh pusat. “Inspektorat itu harus independen,” 

kata Ketua Komisi A DPRD Kota Medan. Selama ini pengawasan yang dilakukan 

Inspektorat terhadap berbagai kasus baik temuan maupun perilaku di setiap SKPD 

pemerintah daerah tidak pernah selesai karena adanya intervensi, kalau masih 

seperti ini maka akan sulit, sebab kedekatan keluarga, rekan dan sahabat masih 

mempengaruhi Inspektorat untuk melakukan tindakan. Terkadang Inspektorat 

tidak pernah menindaklanjuti ataupun tidak mengetahui laporan kesalahan yang 

diperbuat para PNS di Pemda, karenanya langkah pusat untuk mengambil alih 



Inspektorat merupakan langkah baik, sebab proses penindakan yang akan 

dilakukan menjadi tidak lambat serta perintah dan hukumnya jelas. 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, 

mengaku seringkali Inspektorat tidak menghiraukan dengan penyimpangan yang 

terjadi di daerah. Fungsi inspektorat sangat strategis dalam mengawasi kinerja 

Pemda, dan dalam berbagai hal kewenangannya lebih luas dibandingkan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), "sebab mereka mengawasi seluruh elemen 

penyelenggaraan Pemda termasuk keuangan," ungkapnya. 

(http://www.waspada.co.id) 

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas 21 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Barat (Jabar) untuk Tahun 

Anggaran (TA) 2012. Tahap pertama dilaksanakan pada hari Senin, 27 Mei 2013, 

meliputi delapan entitas yaitu Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten 

Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, 

Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Bogor. Terhadap LKPD Kota Depok, BPK 

RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan terhadap 

tujuh LKPD lainnya, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP). 

                Tahap kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2013, meliputi 

duabelas entitas yaitu Kota Banjar, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten 

Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota 

Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Indramayu,  Kabupaten Subang, dan Kabupaten 

http://www.waspada.co.id/


Karawang. Acara penyampaian LHP atas duabelas LKPD Kabupaten/Kota di 

wilayah Jabar tersebut diketahui bahwa  BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) untuk LKPD Kota Banjar TA 2012, adapun terhadap sebelas 

LKPD kabupaten/kota  lainnya, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP). 

Pendapat/Opini ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu 1) Kesesuaian 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan pengungkapan 

(adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

dan 4) Efektifitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan empat kriteria tersebut 

maka jenis pendapat/opini yang dapat dinyatakan oleh BPK adalah Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan 

Pendapat (Disclaimer), dan Tidak Wajar (Adverse). Pemeriksaan LKPP Tahun 

2012, BPK menemukan empat permasalahan yang menjadi pengecualian atas 

kewajaran LKPD. Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian intern, 

dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(http://bandung.bpk.go.id) 

Banyaknya LKPD Pemkot dan Pemkab yang mendapat opini WDP dari 

BPK maka peran Inspektorat harus di perjelas, karena peran Inspektorat sebagai 

auditor intern yang melaksanakan pengawasan intern. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 

tanggal 31 Maret 2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, 

reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, 



sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang 

baik. 

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang sekarang ini lebih 

dipopulerkan dengan sebutan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan 

suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat 

Provinsi, Kabupaten, atau Kota, memainkan peran yang sangat penting dan 

signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat 

daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting 

auditor Inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan 

daerah. Keinginan dan harapan tersebut dapat dicapai dengan cara, setiap 

pekerjaan audit yang dilakukan harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi 

pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang 

dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum 

diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Pasal 

tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan 

pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai 

berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan 



dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan 

penilaian tugas pengawasan. 

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kota Bandung 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 332 Tahun 

2010 pasal 2, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam 

menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. Tugas pokok tersebut adalah untuk: pertama, perencanaan 

program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

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

keempat, pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat. 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) 

No. Per/05/M.Pan/03/2008 tentang standar audit Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) sebagaimana yang tercantum dalam diktum kedua 

menegaskan bahwa standar Audit APIP wajib dipergunakan sebagai acuan bagi 

seluruh APIP untuk melaksanakan audit sesuai dengan mandat audit masing–

masing, dalam rangka peningkatan kualitas auditor pada saat melakukan 

pemeriksaan. Menurut peraturan Menpan tersebut kualitas auditor dipengaruhi 

oleh : 

1. Keahlian, menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, 

keterampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan 

tanggungjawabnya dengan kriterianya. Auditor harus mempunyai tingkat 

pendidikan formal minimal Strata Satu (S1) atau yang setara; memiliki 

kompetensi di bidang auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan 



komunikasi; dan telah mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor 

(JFA); serta mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan 

(continuing professional education). 

2. Independensi, menyatakan bahwa Auditor APIP dalam pelaksanaan tugasnya 

dengan kriterianya harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta 

menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan 

melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Apabila independensi atau 

objektifitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka 

gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. 

3. Kepatuhan pada kode etik, menyatakan bahwa auditor wajib mematuhi kode 

etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit APIP, 

dengan kriterianya kode etik pejabat pengawas pemerintah/auditor dengan 

rekan sekerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan objek 

pemeriksanya dan auditor dengan masyarakat. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan 

keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan 

standar umum pertama SPKN tahun 2007 adalah pemeriksa secara kolektif harus 

memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas 

pemeriksaan, dengan pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi 

pemeriksa bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan 



dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, 

keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. 

Organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, 

pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu 

organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki 

kompetensi yang memadai. 

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki 

dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal 

yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan 

pemerintahan. Keahlian auditor menurut Tampubolon (2005) dapat diperoleh 

melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang 

memadai dalam melaksanakan audit. 

Seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit 

agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada 

pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Pernyataan standar umum kedua SPKN 

tahun 2007 adalah  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. Pernyataan standar umum kedua menyebutkan, 

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 seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik, namun belum 

tentu auditor yang memiliki kedua hal di atas akan memiliki komitmen untuk 

melakukan audit dengan baik. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga 

standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, 

profesi mereka, masyarakat dan  diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai 

tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas 

mereka (Nugrahaningsih, 2005). 

 Penelitian yang dilakukan Mabruri dan Jaka (2010) yang meneliti analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan Pemerintah 

Daerah. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa obyektifitas, 

pengalaman kerja, pengetahuan, dan integritas auditor secara simultan 

berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan Pemerintah 

Daerah, maka semakin obyektif auditor, semakin banyak pengalaman kerja, 

semakin banyak pengetahuan dan semakin tinggi integritas seorang auditor maka 

semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukannya. 

 Penelitian yang dilakukan Kisnawati (2012) yang meneliti pengaruh 

kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit. Hasil dari 

penelitian tersebut menyimpulkan secara simultan kompetensi, independensi, dan 

etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini berarti semakin 



baik/tinggi kompetensi, independensi, etika auditor tentu akan memberikan 

kontribusi yang baik. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul : 

“Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Aparat 

Inspektorat (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Bandung)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis membuat identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat 

Kota Bandung? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit aparat 

Inspektorat Kota Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditetapkan penulis dari penelitian  

ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit aparat 

Inspektorat Pemerintah Kota Bandung. 

2. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit aparat 

Inspektorat Pemerintah Kota Bandung. 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi: 

1. Penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengayaan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik dan auditing, serta 

menambah pengalaman peneliti dalam penelitian sehubungan dengan 

pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor  Inspektorat 

Pemerintah Kota Bandung. 

2. Pembaca 

Diharapan hasil penelitian ini sebagai sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan 

pendidikan serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-

peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini. 

3. Instansi Terkait 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menentukan kebijakan 

dimasa yang akan datang bagi  Inspektorat Pemerintah Kota Bandung. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penulis dalam hal memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang 

diteliti, penulis melakukan penelitian secara empiris pada Inspektorat Kota 

Bandung, adapun waktu penelitian dilakukan dari bulan Mei 2013 sampai dengan 

selesai. 


