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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

(PP RI) No.60 tahun 2008 Pasal 1 ayat 3, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi 

dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan 

pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran. 

 Menurut Mardiasmo (2009), 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. Sedangkan 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. 
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Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah 

daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas 

menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas yang 

lain diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan 

auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa 

yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo:2009). 

 Menurut Mulyadi (2010) Auditor Pemerintah adalah auditor profesional 

yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau 

entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada 

pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi 

pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor 

yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak. 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007 dalam pasal 4 yang 

mengatur tentang Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota, pasal 

tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan 

pemerintahan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat 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. 

 Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP 

menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib, dan 
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teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang 

berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri 

dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk 

menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit 

dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan 

adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh 

mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah 

ditetapkan (Budiansah:2015). 

 Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu 

tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, sehingga 

terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan 

audit. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain kompetensi, 

kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, keahlian, pengalaman dan 

keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 

 Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam 

melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain 

mengatur tentang independensi APIP dan obyektifitas 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 mengandung arti bahwa independensi APIP serta obyektifitas 

auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. 
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 Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 

menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar 

susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah. Oleh karena itu 

aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kualitas yang memadai dan 

memiliki sikap profesionalisme yang tinggi agar mampu melaksanakan tugas-

tugas pemerintah yang bermuara pada pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat. 

 Tidak mudah menjaga independensi auditor. Pengalaman kerja dan 

kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat 

meningkatkan kualitas hasil pemeriksannya. (Alim, Hapsari, dan Purwanti:2007) 

menyatakan bahwa kerjasama dengan objek pemeriksaan yang terlalu lama dan 

berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. 

Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan objek pemeriksaan selama 

penugasan dapat mempengaruhi objektifitas auditor, serta bukan tidak mungkin 

auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukan 

rendahnya integritas auditor. 

 Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dalam pasal 9 ayat 1 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan 
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tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat 

memanfaatkan hasil pemeriksaan APIP. Peran dan fungsi audit internal termasuk 

unsur 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. 

 Fenomena yang terjadi di Kota Bandung adalah Pemerintah Kota 

Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 

2013 dan 2014 dari BPK RI. Menurut Kepala Inspektorat Kota Bandung, 

Koswara “Masalah aset merupakan masalah vital yang kerap menjadi sandungan 

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Selain aset, lanjut Koswara, 

Pemkot Bandung pun disorot soal kelemahan pengendalian sistem internal 

penatausahaan piutang, pengendalian sistem internal sewa tanah dan bangunan, 

serta pengendalian sistem internal penatausahaan pertanggungjawaban hibah dan 

bansos”. Menurut Koswara, aset selalu dikualifikasi BPK sejak tahun 2007, Hal 

tersebut mengakibatkan kualitas audit yang dilakukan oleh aparat Inspektorat 

menjadi perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan dari temuan pemeriksaan audit 

tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai auditor internal. Akan tetapi 

ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, ini 

menunjukkan bahwa kualitas audit aparat Inspektorat masih relatif kurang baik. 

(http://m.inilah.com/news/detail/1996050/diganjar-dwp-pemkot-bentuk-satgas-

pembenahan-aset:2013). 
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 Fenomena yang kedua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Azwar Abubakar mengungkapkan selama 

ini APIP kurang independen dan kurang profesional dalam melakukan 

pengawasan. Sebenarnya yang diharapkan adalah posisi APIP yang independen 

terhadap manajemen organisasi. Azwar mengungkapkan, harusnya APIP 

memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Tetapi 

saat ini kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berada dibawah 

pimpinan, baik itu bupati, walikota, gubernur hingga menteri sehingga tidak 

independen. “Saat ini APIP berada langsung dibawah pimpinan organisasi. 

Jumlah pegawai tidak mencukupi, perlu pendidikan berkelanjutan, dan 

pengembangan kompetensi. Jadi harus membuka seluas-luasnya agar memiliki 

kompetensi auditor. Pada akhirnya dapat menurunkan penyimpangan dan 

meningkatkan akuntabilitas” ujarnya. Sementara itu, Azwar menjelaskan, 

lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan banyaknya pejabat pemerintah 

terkena kasus. Inspektorat seharusnya menjadi penasehat pemimpin lembaga 

yang bersikap kritis jika ada penyimpangan anggaran Negara 

(http://finance.detik.com/read/2014/06/12/125801/2606229/4/menteri-ini-kritik-

independensi-auditor-intern-pemerintah:2014). 

Fenomena yang ketiga, berdasarkan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan 

Inspektorat Kota Bandung, data awal dalam Rencana Strategis Inspektorat 

(sampai dengan tahun 2013) terdapat 228 rekomendasi hasil pemeriksaan internal 

yang harus ditindaklanjuti dan belum mendapat status penyelesaian tindak lanjut 

“Selesai (S)”. Pada tahun 2014 persentase rekomendasi yang ditargetkan untuk 

http://finance.detik.com/read/2014/06/12/125801/2606229/4/menteri-ini-kritik-independensi-auditor-intern-pemerintah:2014
http://finance.detik.com/read/2014/06/12/125801/2606229/4/menteri-ini-kritik-independensi-auditor-intern-pemerintah:2014
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mendapatkan status penyelesaian tindak lanjut “Selesai” adalah sebesar 7,56% (17 

rekomendasi). Akan tetapi realisasinya adalah sebesar 6,14% (14 rekomendasi). 

Dengan demikian target penyelesaian tindak lanjut hasil audit tidak dapat tercapai. 

Hal tersebut menandakan bahwa kualitas audit Inspektorat masih kurang baik 

(http://portal.bandung.go.id/assets/download/LKIP2015/03_inspektorat/LKIP_Ins

pektorat_Kota_Bandung_2015.pdf:2014). 

 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/Kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan 

untuk kemajuan serta keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di 

lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di 

daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

(Budiansah:2015) 

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting 

audit 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) 

(Budiansah:2015). 
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Tabel 1.1 

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung 

Tahun 2009-2014 

No Tahun Opini BPK 

1 2009 Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 

2 2010 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

3 2011 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

4 2012 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

5 2013 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

6 2014 Wajar Dengan Pengecualian (Qualified opinion) 

Sumber: www.bandung.bpk.go.id 

 

 Dilihat dari tabel 1.1 tersebut diketahui bahwa 4 tahun terakhir 

Pemerintah Kota Bandung masih mendapatkan opini WDP dari BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat, masih dengan masalah yang sama yaitu dalam 

hal pengelolaan aset termasuk didalamnya terjadi masalah sengketa aset. Dari 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih 

memiliki kekurangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang baik karena belum mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP). 

 Kualitas audit adalah dasar untuk memeriksa keberadaan bukti tujuan dari 

proses yang ada, menaksir seberapa berhasil proses yang telah dilakukan, menilai 

efektivitas pencapaian target, menyediakan bukti terkait pengurangan dan 

penghapusan beberapa permasalahan, serta alat pegangan manajemen untuk 

mencapai peningkatan secara terus menerus dalam organisasi (Bastian:2010). 

 Auditors are expected by third parties to have academic training in 

accounting, taxation, auditing, and other areas related to their profession. In 

http://www.bandung.bpk.go.id/
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addition they should receive further training, both formal and informal, 

throughout their careers (Mansouri, Pirayesh, Salehi:2009). 

 Kompetensi audit diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. 

Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau 

pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam 

semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk 

mencapai tingkat kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang 

diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh 

Prinsip Etika (Mulyadi:2010). 

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 

Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN) tahun 2007 adalah semua hal 

yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan 

pemerika, 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. 

 Penelitian yang dilakukan Efendy (2010) menyatakan bahwa kompetensi 

dan independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit yang 

dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Gorontalo. Hasil dari penelitin tersebut 
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menyimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, 

sehingga semakin baik tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas audit 

yang dilakukannya.  Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Sudana 

(2013) yang meneliti Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Pada 

Kualitas Proses Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Hasil dari penelitian 

tersebut menyimpulkan kompetensi dan independensi auditor berpengaruh positif 

pada kualitas proses audit, sehingga semakin tinggi kompetensi dan independensi 

auditor maka semakin tinggi pula kualitas proses audit. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul : 

  “PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR 

INTERNAL TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN 

INSPEKTORAT” (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Apakah kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung. 

2. Apakah independensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan pada Inspektorat Pemerintah Kota Bandung. 

3. Apakah kompetensi dan independensi auditor internal berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada 

Inspektorat Pemerintah Kota Bandung. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah mencari, mengumpulkan, mengolah, 

dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran 

mengenai pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Hasil 

Pemeriksaan Aparat Inspektorat Pemerintah Kota Bandung. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan aparat inspektorat Pemerintah Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan aparat inspektorat Pemerintah Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi auditor 

berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan aparat inspektorat 

Pemerintah Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga 

informasi yang akurat dan relevan yang dapat digunakan oleh : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir, menambah 

kemampuan intelektual, dan memperdalam pengetahuan penulis 

berkenaan kualitas hasil pemeriksaan aparat inspektorat di Pemerintah 

Kota Bandung. 
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2. Bagi Instansi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

Pemerintah Kota Bandung untuk mengkaji kembali mengenai kompetensi 

dan independensi auditor agar dapat memperbaiki kualitas hasil 

pemeriksaan aparat inspektorat Pemerintah di masa yang akan datang. 

3. Bagi Pihak lain 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh pihak lain yaitu para 

pembaca sebagai referensi dan tambahan informasi yang dapat 

menambah ilmu pengetahuan, serta sebagai titik tolak bagi peneliti lain 

untuk mengkaji lebih lanjut tentang pemahaman kompetensi dan 

independensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan aparat Inspektorat. 

 

1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam 

penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Inspektorat 

Kota Bandung, yang terletak di Jalan Tera No.20 Bandung. Waktu 

dilaksanakannya penelitian ini yaitu pada bulan November 2015 sampai dengan 

selesai. 


