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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Auditing 

2.1.1 Pengertian Auditing 

 Menurut Halim (2015), Pengertian Auditing menurut ASOBAC (A 

Statement of Basic Auditing  Concepts) adalah suatu proses sistematis untuk 

menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi 

tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat 

kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan 

menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. 

Menurut Agoes (2012), Pengertian Auditing adalah suatu pemeriksaan 

yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap 

laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan 

pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008), Pengertian Auditing adalah 

proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai 

informasi untuk menentukan dan melaporkan tungkat kesesuaian antar informasi 

tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang 

kompeten dan independen. 
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Menurut Mulyadi (2010), Pengertian auditing adalah 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-pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada 

pemakai yang berkepentingan. 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(PERMENPAN) No. PER/05/M.PAN/03/2008, Pengertian Auditing adalah proses 

identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara 

independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai 

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa audit harus dilakukan oleh 

orang yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk 

memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis 

serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat 

setelah memeriksa bukti itu. Auditor juga harus mempunyai sikap mental yang 

independen. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada 

nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi 

bukti (Arens et.al:2008). 
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2.1.2 Tipe Auditor 

 Menurut Mulyadi (2010), Orang atau kelompok orang yang melaksanakan 

audit dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan: auditor independen, auditor 

pemerintah dan auditor intern.   

a. Auditor Eksternal 

Auditor eksternal adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya 

kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: 

kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah 

(terutama instansi pajak).  

b. Auditor Pemerintah 

 Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi 

pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas 

pertanggungjawaban keuangan yang disajikan unit-unit organisasi atau 

entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan 

kepada pemerintah. 

c. Auditor Internal 

 Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan 

Negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menetukan apakah 

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah 

dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan 

organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan 
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organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh 

berbagai bagian organisasi. 

  

2.2 Kompetensi Auditor Internal 

 Moeheriono (2012) mengutip definisi kompetensi dari Spencer, yakni 

kompetensi dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang 

berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau 

karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-

akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau 

superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. 

 Kompetensi adalah suatu kemampuan (skill&knowledge) untuk 

melaksanakan atau melakukan aktivitas/pekerjaan/tugas. Kompetensi juga 

merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku di dalam 

organisasi. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan, sikap, 

gaya kerja, kepentingan, kepercayaan dan gaya kepemimpinan  (Torang:2014). 

 Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-

hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh 

manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, 

legislasi dan teknik yang paling mutakhir (Mulyadi:2010). 

 Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Dalam semua 

penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan 
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upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa 

kualitas jasa yang diberikan memenuhi profesionalisme tinggi. Kompetensi 

menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan 

pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk 

memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan (Mulyadi:2010). 

 Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang 

digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang 

akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti 

itu. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya 

jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti 

(Arens et al:2008).  

  Menurut Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diatur 

dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 yang mengatur keahlian 

disebutkan bahwa Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan 

kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi 

teknis auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Oleh 

karena itu, pimpinan APIP wajib menciptakan kriteria yang memadai tentang 

pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi auditor di lingkungan APIP. 

 Menurut Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diatur 

dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 yang mengatur 

kompetensi teknis menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki auditor 

adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Di 
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samping wajib memiliki keahlian tentang Standar Audit, kebijakan, prosedur dan 

praktik-praktik audit, auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang 

lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani 

oleh APIP. APIP pada dasarnya berfungsi melakukan audit di bidang 

pemerintahan, sehingga auditor harus memiliki pengetahuan yang berkaitan 

dengan administrasi pemerintahan. 

Pernyataan standar umum pertama dalam Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN) 2007 paragraf 03 adalah:  

“Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang 

memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.” 

 Paragraf 04: Dengan pernyataan standar pemeriksaan ini semua organisasi 

pemeriksa bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan 

dilaksanakan oleh pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, 

keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. 

Oleh karena itu, 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 (BPK RI:2007). 

 Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara harus secara kolektif memiliki: 

Pengetahuan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan 

serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk 

menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan; 
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pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang 

diperiksa (obyek pemeriksaan); keterampilan berkomunikasi secara jelas dan 

efektif, baik secara lisan maupun tulisan; keterampilan yang memadai untuk 

pemeriksaan yang dilaksanakan (BPK RI:2007). 

 

2.2.1 Indikator Kompetensi Auditor 

 Dalam Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) 

Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 dan Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN) paragraf 03 sampai dengan 11 Tahun 2007 Indikator dalam 

kompetensi yaitu: 

a. Latar Belakang Pendidikan Auditor  

Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi 

lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. 

Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan 

kompetensi teknis auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan 

dilaksanakan. Oleh karena itu, pimpinan APIP wajib menciptakan kriteria 

yang memadai tentang pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi 

auditor di lingkungan APIP. Auditor APIP harus mempunyai tingkat 

pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) atau yang setara. Agar 

tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria 

tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, 

mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk 
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mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Untuk itu APIP 

juga harus mengidentifikasi keahlian yang belum tersedia dan 

mengusulkannya sebagai bagian dari proses rekrutmen. Aturan tentang 

tingkatan pendidikan formal minimal dan pelatihan yang diperlukan harus 

dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP (PERMENPAN Nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008). 

b. Pendidikan Berkelanjutan/Peningkatan Keahlian (SPKN paragraf 06 dan 

07) 

Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan 

harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional 

berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap pemeriksa yang melaksanakan 

pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan, setiap 2 tahun harus 

menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung 

meningkatkan kecakapan profesional pemeriksa untuk melaksanakan 

pemeriksaan. Sedikitnya 24 jam dari 80 jam pendidikan tersebut harus 

dalam hal yang berhubungan langsung dengan pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan 

pemerintah atau lingkungan yang khusus dan unik di mana entitas yang 

diperiksa beroperasi. Sedikitnya 20 jam dari 80 jam tersebut harus 

diselesaikan dalam 1 tahun  dari periode 2 tahun. Organisasi pemeriksa 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemeriksa memenuhi 

persyaratan pendidikan berkelanjutan tersebut dan harus 

menyelenggarakan dokumentasi tentang pendidikan yang sudah 

diselesaikan (BPK RI:2007). 

 

Berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang 

diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Auditor 

harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan 

mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (continuing 

professional education) Auditor wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan 
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sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya. 

Pimpinan APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan 

dan pelatihan serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Auditor wajib 

memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, 

metodologi, prosedur, dan teknik audit.  

c. Kemampuan/Keahlian Pemeriksa (SPKN paragraf 10 dan 11) 

Berdasarkan SPKN tahun 2007 pemeriksa yang ditugasi untuk 

melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus secara 

kolektif memiliki: 

 Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan 

terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar 

belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman untuk menerapkan 

pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan. 

 Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan 

yang diperiksa (obyek pemeriksaan). 

 Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif , baik secara 

lisan maupun tulisan. 

 Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan, 

misalnya: 

 Apabila pemeriksaan dimaksud memerlukan penggunaan sampling 

statistik, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang 

mempunyai keterampilan di bidang sampling statistik 
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 Apabila pemeriksaan melakukan reviu yang luas terhadap suatu 

sistem informasi, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa 

yang mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan atas teknologi 

informasi. 

 Apabila pemeriksaan meliputi reviu atas data teknik yang rumit, 

maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang 

tersebut. 

 Apabila pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan yang 

sangat khusus seperti penggunaan instrumen pengukuran yang 

sangat rumit, estimasi aktuaria atau pengujian  analisis statistik, 

maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang 

tersebut. 

Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki 

keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip 

akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang 

diperiksa (BPK RI:2007). 

 

2.3 Independensi Auditor Internal 

 Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga 

berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan 

adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Auditor harus independen dari setiap 
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kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dari perusahaan yang 

diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan 

sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang 

dapat mengakibatkan meragukan independensinya (Mulyadi:2010).  

 Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama. Nilai auditing 

sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Independensi 

dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak 

hanya independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. 

Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila auditor benar-benar 

mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan 

independensi dalam penampilan (independence in appearance) adalah hasil dari 

interpretasi lain atas independensi ini (Arens, et al:2008). 

 Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN paragraf 14 tahun 2007 

adalah: 

“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.” 

 

 Paragraf 15 dan 16: 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. Pemeriksa harus 

menghindar dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta 
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dan keadaan yang relevan menyimpulkan pemeriksa tidak dapat mempertahankan 

independesinya sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang objektif dan 

tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan 

hasil pemeriksaan   (BPK RI:2007). 

 Paragraf 17: Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan 

terhadap independensi, yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan atau organisasi. 

Apabila satu atau lebih dari gangguan independensinya tersebut mempengaruhi 

kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas 

pemeriksaannya, maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. 

Dalam keadaan pemeriksa yang karena suatu hal tidak dapat menolak penugasan 

pemeriksaan, gangguan yang dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada 

laporan hasil pemeriksaan (BPK RI:2007) 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No.60 Tahun 2008 pasal 

56  tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa 

aparat pengawas intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus 

independen dan obyektif. Yang dimaksud dengan independen adalah aparat 

pengawasan intern pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh 

pihak manapun. 

 Menurut Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang diatur 

dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 yang mengatur 

independensi dan obyektifitas disebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan 

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

pelaksanaan tugasnya. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari 
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intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi 

organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan 

pekerjaan dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan 

kerja yang baik dengan auditi terutama dalam saling memahami diantara peranan 

masing-masing lembaga. 

 Standar umum kedua dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

(2011:220.1) menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan 

perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 

Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah 

dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. 

Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun. 

Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan 

pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan 

kepercayaan atas laporan auditor independen. 

 Menurut Sawyer (2005) auditor internal yang profesional harus memiliki 

independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan opini yang 

objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, 

bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor internal 

harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya. 

 Menurut Mulyadi (2010) auditor seringkali menemui kesulitan dalam 

mempertahakan sikap mental independen. Keadaan yang sering kali mengganggu 

sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut: 



26 
 

 

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor 

dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut. 

2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk 

memuaskan keinginan kliennya. 

3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan 

lepasnya klien 

 

2.3.1 Indikator Independensi Auditor 

 Sawyer (2005) menyebutkan indikator-indikator dalam independensi 

yaitu: 

a. Independensi dalam program audit 

Independensi dalam program audit meliputi bebas dari intervensi 

manajerial atas program audit; bebas dari intervensi atas prosedur audit; 

bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit. 

b. Independensi dalam verifikasi 

Independensi dalam verifikasi meliputi bebas dalam mengakses semua 

catatan, memeriksa aktiva, dan  karyawan yang relevan dengan audit yang 

dilakukan; mendapat kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen 

selama verifikasi audit; bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha 

membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan 

bukti; bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit. 

c. Independensi dalam pelaporan 
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Independensi dalam pelaporan meliputi: bebas dari perasaan wajib 

memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan; 

bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam 

laporan audit; menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik 

secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan 

rekomendasi dalam interpretasi auditor; bebas dari segala usaha untuk 

meniadakan pertimbangan audutor mengenai fakta atau opini dalam 

laporan audit internal.  

 

2.4 Kualitas Hasil Pemeriksaan 

 Menurut UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

Keuangan Negara dalam Pasal 1 ayat 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi 

masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan 

professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan Negara. 

 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). 

 Standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas audit menurut 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
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PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan 

khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara (SPKN). Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam 

Standar Audit APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 meliputi audit kinerja dan audit 

investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk 

memberi opini atas kewajiban penyajian laporan keuangan wajib menggunakan 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan. 

 

2.4.1 Indikator Kualitas Hasil Pemeriksaan  

 Berdasarkan SPKN paragraf 03 sampai dengan 05 tahun 2007, indikator 

Kualitas Hasil Pemeriksaan adalah: 

a. Standar Pekerjaan Lapangan  

 Pada hal pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan 

tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan IAI, 

berikut ini: 

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya. 

b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh 

untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup 

pengujian yang akan dilakukan. 

c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, 

pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diauditi. 
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Tenaga asisten yang dimaksud dalam pernyataan standar ini adalah staf 

pemeriksaan yang harus di supervisi seperti anggota tim. 

Standar pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan berikut 

ini (paragraf 06 sampai dengan 08): 

a. Komunikasi Pemeriksa  

b. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya 

c. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan 

dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (fraud), 

serta ketidakpatuhan (abuse) 

d. Pengembangan temuan pemeriksaan 

e. Dokumentasi pemeriksaan 

b. Komunikasi Pemeriksa  

 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan pertama dalam Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara SPKN tahun 2007 paragraf 06 adalah: 

“Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan 

sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat 

keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang 

meminta pemeriksaan.” 

 

Paragraf 07: Standar Pemeriksaan mensyaratkan pemeriksa untuk 

memperoleh pemahaman mengenai entitas yang diperiksa dan melakukan 

komunikasi dengan entitas yang diperiksa. Standar Pemeriksaan memberi 

kesempatan untuk memperluas pihak yang akan diajak berkomunikasi 

tentang hal yang berkaitan dengan informasi tertentu selama perencanaan 

pemeriksaan, termasuk kemungkinan adanya pembatasan dalam pelaporan, 
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untuk mengurangi risiko salah interpretasi atas laporan hasil pemeriksaan 

(BPK RI:2007).  

Paragraf 08: Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya 

untuk menentukan bentuk, isi, dan intensitas komunikasi. Bentuk 

komunikasi tertulis adalah bentuk yang lebih baik. Pemeriksa dapat 

mengkomunikasikan informasi yang dipandang perlu dengan memuatnya 

dalam program pemeriksaan. Komunikasi yang dilakukan pemeriksa harus 

didokumentasikan (BPK RI:2007). 

Paragraf 10: Dalam mengkomunikasikan sifat pekerjaan pemeriksaan dan 

tingkat keyakinan, pemeriksa harus secara khusus menekankan pekerjaan 

pemeriksaan dan pelaporan yang berkaitan dengan pengujian pengendalian 

intern atas laporan keuangan, kepatuhan atas ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Selama tahap perencanaan pemeriksaan, pemeriksa 

harus mengkomunikasikan tanggung jawab mereka untuk menguji 

pengendalian intern atas laporan keuangan dan kepatuhan atas ketentuan 

perundang-undangan. Komunikasi ini harus mencakup pengujian 

pengendalian intern tambahan yang diminta atau dipersyaratkan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan (BPK RI:2007). 

c. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya 

 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan kedua SPKN paragraf 15 tahun 

2007 adalah : 

“Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta 

tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan 

tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan”. 
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Pemeriksa harus memperoleh informasi dan entitas yang diperiksa untuk 

mengidentifikasi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau studi lain yang sebelumnya telah 

dilaksanakan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang 

dilaksanakan (BPK RI:2007). Besarnya manfaat yang diperoleh dari 

pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang 

dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas 

penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Pemeriksa perlu 

memperhatikan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, manajemen dapat memperoleh sanksi bila tidak melakukan tindak 

lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya. Oleh sebab itu, 

pemeriksa harus menilai apakah manajemen telah menyiapkan secara 

memadai suatu sistem pemantauan tindak lanjut pemeriksaan yang 

dilakukan oleh berbagai pemeriksa, baik intern maupun ekstern, pada 

entitas tersebut (BPK RI:2007). 

d. Merancang Pemeriksaan untuk Mendeteksi terjadinya Penyimpangan dari 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kecurangan (Fraud). Serta 

Ketidakpatutan (Abuse) 

 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan ketiga SPKN paragraf 19 Tahun 

2007  adalah: 

a. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang 

disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material 

terhadap penyajian laporan keuangan.  
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b. Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi dan/atau 

peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau 

ketidakpatutan dan apabila timbul indikasi tersebut serta berpengaruh 

signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa 

harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan 

bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan telah terjadi dan 

menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan 

keuangan. 

Standar pemeriksaan pada dasarnya mensyaratkan bahwa pemeriksa harus 

menilai risiko salah saji material yang mungkin timbul karena kecurangan 

dari informasi dalam laporan keuangan atau data keuangan lain yang 

secara signifikan terkait dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus 

mempertimbangkan prosedur pemeriksaan yang harus dirancang untuk 

menilai salah saji material yang mungkin timbul karena kecurangan 

tersebut. Standar pemeriksaan juga mensyaratkan agar pemeriksa 

mempertimbangkan prosedur pemeriksaan yang harus dirancang untuk 

menilai salah saji material yang mungkin timbul karena ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika informasi tertentu 

menjadi perhatian pemeriksa, maka pemeriksa harus menerapkan prosedur 

tambahan untuk memastikan bahwa ketidakpatuhan telah  atau akan terjadi 

 

e. Pengembangan Temuan Pemeriksaan 

 Pernyataan standar pelaksanaan keempat paragraf 23 dan 24 adalah: 

“Pemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan 

untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan”. 

 

Temuan pemeriksaan, seperti kurang memadainya pengendalian intern, 

penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, 

serta ketidakpatutan biasanya terdiri dari unsur kondisi, kriteria, akibat dan 

sebab. Namun demikian, unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan 

pemeriksaan seluruhnya bergantung pada tujuan pemeriksaan tersebut. 

Jadi sebuah temuan atau sekelompok temuan pemeriksaan disebut lengkap 

sepanjang tujuan pemeriksaannya telah dipenuhi dan laporannya secara 

jelas mengaitkan tujuan tersebut dengan unsur temuan pemeriksaan (BPK 

RI:2007). 

f. Dokumentasi Pemeriksaan 

 Pernyataan standar pelaksanaan tambahan kelima paragraf 26 dan 27 

adalah: 

“Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi 

pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi 

pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan 
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pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk 

memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai 

hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa 

dokumentasi pemeriksaan tersebut daoat menjadi bukti yang mendukung 

pertimbangan dan simpulan pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan harus 

mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa. Dokumentasi 

pemeriksa harus mendukung opini, temuan, simpulan dan rekomendasi 

pemeriksaan”. 

 

Bentuk dan isi dokumentasi pemeriksaan harus dirancang sedemikian rupa 

sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing pemeriksaan. Informasi 

yang dimasukkan dalam dokumentasi pemeriksaan menggambarkan 

catatan penting mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa 

sesuai dengan standar dan simpulan pemeriksa, kuantitas, jenis, dan isi 

dokumentasi pemeriksaan didasarkan atas pertimbangan profesional 

pemeriksa (BPK RI:2007). 

 

 

2.5 Inspektorat 

2.5.1 Pengertian Inspektorat dan Peran Inspektorat 

 Salah satu Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang pengawasan 

adalah Inspektorat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota,bahwa: 

“Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. 

Inspektorat Kabupaten/Kota berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif 

mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota”. 

 Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum 

diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pasal 3 tersebut dinyatakan bahwa 

Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan 
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terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota 

dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Dalam pasal 4 

dinyatakan bahwa Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota 

mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; 

kedua, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; ketiga, pemeriksaan, 

pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 

 Susunan Organisasi Inspektorat secara umum diatur dalam Pasal 5 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam 

pasal 5 tersebut dinyatakan bahwa Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi, 

Kabupaten/Kota terdiri atas: Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu, dan 

Kelompok Jabatan Fungsional 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini akan disajikan beberapa rangkuman mengenai penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan judul dalam penelitian yaitu sebagai berikut 

(Tabel 2.1): 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

VARIABEL INDIKATOR HASIL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

PERBEDAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

 

Ranny Laila 

Rizky Fitriani 

(2014) 

 

Pengaruh 

Independensi 

Auditor dan 

Komitmen 

Organisasi 

terhadap 

Kinerja 

Auditor 

Pemerintah 

(Studi Kasus 

pada 

Inspektorat 

Provinsi Jawa 

Barat) 

Independensi 

Auditor (X1) 
 Independensi 

dalam 

program 

audit 

 Independensi 

dalam 

verifikasi 

  Independensi 

dalam 

pelaporan 

(Sawyer,2005

) 

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

independensi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

auditor pemerintah  

Variabel 

Independensi 

dan Indikator 

Independensi 

yang 

digunakan 

sama dengan 

penelitian yang 

akan 

dilakukan. 

 

Variabel 

Komitmen 

Organisasi, dan 

Variabel 

Kinerja Auditor 

Pemerintah 

tidak digunakan 

dalam 

penelitian yang 

akan dilakukan. 

Selain itu, Studi 

Kasus 

penelitian 

tersebut 

dilakukan pada 

Auditor 

Pemerintah di 

Inspektorat 

Provinsi Jawa 

Barat, 

sedangkan 

penelitian akan 

dilakukan di 

Inspektorat 

Kota Bandung. 

Komitmen 

Organisasi 

(X2) 

 Komitmen 

afektif 

(affective 

commitment) 

 Komitmen 

berkelanjutan 

(continuance 

commitment) 

 Komitmen 

normatif 

(normative 

commitment)  

(Allen & 

Meyer, 1997)   

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel komitmen 

organisasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

auditor pemerintah 

Kinerja 

Auditor 

Internal 

Pemerintah (y) 

 Kemampuan 

 Komitmen 

 Professional 

 Motivasi 

Kepuasan 

Kerja 

(Larkin, 

1999) 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

independensi dan 

komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

simultan terhadap 

kinerja auditor 

pemerintah 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

VARIABEL INDIKATOR HASIL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

PERBEDAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

Oki Pajar 

Budiansyah 

(2015) 

 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Independensi, 

Integritas, dan 

Objektifitas 

Terhadap 

Kualitas Hasil 

Pemeriksaan 

Aparat 

Inspektorat 

(Studi Empiris 

pada 

Inspektorat 

Kota Bandung 

dan Kabupaten 

Bandung) 

Kompetensi 

(X1) 
 Latar 

belakang 

pendidikan, 

 Kemampuan 

keahlian 

pemeriksa, 

 Peningkatan 

keahlian/pend

idikan 

berkelanjutan  

(SPKN, 2007 

dan 

PERMENPA

N No. 

Per/05/M.Pan

/03/2008) 

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

kompetensi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan 

aparat inspektorat 

Variabel 

Kompetensi, 

independensi, 

dan kualitas 

hasil 

pemeriksaan 

aparat 

inspektorat dan 

Indikator 

Kompetensi 

dan kualitas 

hasil 

pemeriksaan 

aparat 

inspektorat 

yang 

digunakan 

sama dengan 

penelitian yang 

akan 

dilakukan. 

 

Variabel 

Integritas, dan 

Objektifitas 

tidak digunakan 

dalam 

penelitian yang 

akan dilakukan. 

Dan Indikator 

Independensi 

yang digunakan 

dalam 

penelitian ini 

berbeda dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

Independensi 

(X2) 
 Gangguan 

pribadi, 

 Gangguan 

ekstern 

(SPKN, 2007 

dan 

PERMENPA

N 

No.Per/05/M.

Pan/03/2008) 

 

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

independensi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan 

aparat inspektorat. 

Integritas (X3)  Tanggung 

jawab 

pemeriksa 

(SPKN, 

2007) 

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel integritas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan 

aparat inspektorat 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

VARIABEL INDIKATOR HASIL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

PERBEDAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

 Objektifitas 

(X4) 
 Bebas dari 

benturan 

kepentingan 

 Pengungkapa

n kondisi 

sesuai fakta 

(Kode Etik 

APIP) 

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

objektifitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan 

aparat inspektorat 

 

 

Kualitas Hasil 

Pemeriksaan 

Aparat  

Inspektorat (y) 

 Standar 

pekerjaan 

lapangan 

 Komunikasi 

pemeriksa 

 Pertimbangan 

terhadap hasil 

pemeriksaan 

sebelumnya 

 Merancang 

pemeriksaan 

untuk 

mendeteksi 

terjadinya 

penyimpanga

n, 

kecurangan, 

dan 

ketidakpatuta

n 

 Pengembanga

n temuan 

pemeriksaan 

 Dokumentasi 

pemeriksaan  

(SPKN,2007) 

Secara simultan, 

hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

kompetensi, 

independensi, 

integritas dan 

objektifitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas hasil 

pemeriksaan aparat 

inspektorat 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

VARIABEL INDIKATOR HASIL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

PERBEDAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

Rahel Tiara 

Korompis 

(2012) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan

, Kompetensi, 

dan 

Kompleksitas 

Tugas 

Terhadap 

Kinerja 

Auditor 

Pemerintah 

(Studi Kasus 

pada 

Inspektorat 

Provinsi Jawa 

Barat) 

Gaya 

Kepemimpina

n (X1) 

 Hubungan 

antara atasan 

dan bawahan 

 Komunikasi 

antara atasan 

dan bawahan 

 Suasana/lingk

ungan kerja 

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel gaya 

kepemimpinan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

auditor pemerintah 

Variabel 

Kompetensi 

yang 

digunakan 

sama dengan 

penelitian yang 

akan 

dilakukan. 

Variabel Gaya 

kepemimpinan, 

kompleksitas 

tugas dan 

kinerja auditor 

pemerintah 

tidak digunakan 

dalam 

penelitian yang 

akan digunakan. 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

variabel 

kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Indikator 

kompetensi 

berbeda dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan. 

Selain itu, Studi 

Kasus 

penelitian 

tersebut 

dilakukan pada 

Inspektorat 

Provinsi Jawa 

Barat, 

sedangkan 

penelitian akan 

dilakukan di 

Inspektorat 

Kota Bandung 

Kompetensi 

(X2) 
 Mutu 

personal 

 Pengetahuan 

umum 

 Keahlian 

khusus 

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

kompetensi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

auditor pemerintah 

Kompleksitas 

Tugas (X3) 
 Tingkat 

keahlian 

 Tingkat 

kesabaran 

 Tingkat 

pemahaman 

struktur tugas 

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

kompleksitas tugas 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap kinerja 

auditor pemerintah 

Kinerja 

Auditor 

Pemerintah (y) 

 Pendidikan 

auditor 

 Pengalaman 

 Faktor Usia 

 Partisipasi 

Motivasi 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel gaya 

kepemimpinan, 

kompetensi dan 

kompleksitas tugas 

berpengaruh 

simultan terhadap 

kinerja auditor 

pemerintah 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

VARIABEL INDIKATOR HASIL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

PERBEDAAN 

DENGAN 

PENELITIAN 

TERDAHULU 

Muh.Taufiq 

Efendi (2010) 

 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Independensi 

dan Motivasi 

Terhadap 

Kualitas Audit 

Aparat 

Inspektorat 

Dalam 

Pengawasan 

Keuangan 

Daerah (Studi 

Empiris pada 

Pemerintah 

Kota 

Gorontalo) 

Kompetensi 

(X1) 
 Pengetahuan 

 Keahlian 

 Pengalaman 

(Harhinto, 

2004) 

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

kompetensi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

 

 

Variabel 

Kompetensi, 

Independensi 

yang 

digunakan 

sama dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

Indikator 

Kompetensi dan 

Independensi, 

berbeda dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan.  

Variabel 

dependen 

(terikat) yang 

digunakan 

berbeda dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan. 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan 

variabel 

kualitas hasil 

pemeriksaan. 

Selain itu, Studi 

Kasus 

penelitian 

tersebut 

dilakukan pada 

Pemerintah 

Kota Gorontalo, 

sedangkan 

penelitian akan 

dilakukan di 

Inspektorat 

Kota Bandung 

Independensi 

(X2) 
 Gangguan 

pribadi 

 Gangguan 

ekstern 

(SPKN, 

2007) 

Secara parsial hasil 

penelitian 

menunjukan bahwa 

variabel 

independensi tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kualitas hasil audit. 

 

Motivasi (X3)  Tingkat 

Aspirasi 

 Ketangguhan 

 Keuletan 

 Konsistensi 

 (Abin, 2003) 

Secara parsial 

variabel motivasi 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kualitas audit 

 

Kualitas Audit 

(y) 
 Kualitas 

proses 

 Kualitas hasil 

 Tindak lanjut 

hasil audit 

(Harhinto, 

2004) 

Secara simultan, 

kompetensi, 

independensi dan 

motivasi 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kualitas audit. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

2.7.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

 Pada hal memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan good governance, 

diperlukan adanya pemeriksaan. Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa 

pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki 

kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah 

telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Inspektorat kota merupakan auditor 

internal pemerintah daerah yang melakukan fungsi audit pada pemerintah daerah. 

 Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN tahun 2007 adalah 

pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai 

untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Pernyataan Standar Pemeriksaan ini 

mengharuskan semua organisasi pemeriksa bertanggungjawab untuk memastikan 

bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh 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. 

 Menurut Ahmad (2011) Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor 

untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam 

melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, 

intuitif, dan obyektif (Sari dan Sudana:2013). Oleh karena itu, dapat dipahami 

bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan 
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teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi 

persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai 

dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki 

dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan 

teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti 

organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah. 

 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. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan audit bisa sesuai dengan 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), sehingga hasil dari audit tersebut 

berkualitas. 

 

2.7.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

 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. Independensi merupakan sikap auditor 

yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah 

dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat 

atau simpulan, sehingga dengan demikian pendapat atau simpulan yang diberikan 

tersebut berdasarkan integritas dan objektivitas yang tinggi.  
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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. Maksud dari pernyataan diatas 

yaitu agar audit yang dilakukan dapat berkualitas dan terbebas dari setiap 

gangguan yang dapat mempengaruhi independensinya, sehingga dapat 

mempengaruhi hasil audit yang dihasilkan. 

 Menurut Alim, Hapsari dan Purwanti (2007), auditor harus memiliki 

kemampuan dalam mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap 

independen. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dan 

independensi menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh auditor.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah dan 

keterangan tersebut maka dapat digambarkan bahwa kerangka pemikirannya 

adalah sebagai berikut (Gambar 2.1): 
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Gambar 2.1 

Gambar Kerangka Pemikiran 

      H1 

       

      H3 

 

      H2 

 

 

2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Kompetensi Auditor Internal berpengaruh terhadap Kualitas Hasil 

Pemeriksaan 

H2 :  Independensi Auditor Internal berpengaruh terhadap Kualitas Hasil 

Pemeriksaan 

H3 : Kompetensi dan Independensi Auditor Internal secara simultan berpengaruh 

terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Aparat Inspektorat 

Kualitas Hasil 

Pemeriksaan Aparat 

Inspektorat 

(Y) 

Kompetensi 

(X1) 

Independensi 

(X2) 


