
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui 

apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana dan 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

 Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan pada praktiknya 

terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam 

suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang 

ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi 

tentang tindakan-tindakan perbaikan. 

 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem 

pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern dilaksanakan 

oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yaitu Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi 

dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian 

internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Fungsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 

melakukan audit diantaranya yaitu melakukan audit eksternal diantaranya 



 

 

pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, 

tugas pembantuan, desentralisasi dan pemeriksaan khusus (audit investigasi) 

untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan 

penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya dan 

pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri. 

 Dalam melakukan audit terkadang auditor menemui kendala dalam proses 

pelaksanaannya yaitu adanya rasa kekeluargaan, kekerabatan, kebersamaan, dan 

pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Selain itu, masalah lain yang 

dihadapi dalam peningkatan kualitas auditor adalah bagaimana meningkatkan 

sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan 

sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan 

efisien.  

 Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan 

dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan segala praktiknya seperti 

penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, 

pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara 

untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap 

sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan masyarakat akan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan 

nepotisme menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem 

pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan 

keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai 



 

 

dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa 

tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif. 

 Kasus yang terjadi pada BPKP akhir ini menjadi sorotan yaitu dengan 

adanya kasus dimana Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mulai mengurangi peran 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam audit kasus korupsi 

dan tugas ini akan diserahkan kepada tim audit internal Kejagung. Hal ini terjadi 

karena BPKP selaku lembaga resmi auditor keuangan negara juga bisa masuk 

angin artinya lambatnya perhitungan kerugian negara atas satu kasus tidak 

menutup kemungkinan karena ada permainan dari oknum-oknum di BPKP 

dengan memperlambat proses auditnya (sindonews.com, September 2012). 

 Adanya kasus tersebut berpengaruh tehadap pengguna laporan hasil audit 

yang dilakukan oleh auditor yang menginginkan adanya aparat pengawasan yang 

bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit 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. 

 Audit yang dilakukan oleh APIP selain mengacu kepada Standar Audit 

juga harus mematuhi Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Standar Audit. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku 

yang tidak etis agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan 

terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan 

kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit (Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008). Prinsip-



 

 

prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor salah satunya yaitu obyektivitas. 

Obyektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh 

tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit. 

 Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor 

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

melaksanakan audit. Standar umum dalam standar APIP menyebutkan bahwa : 

“dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para 

auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya”. 

 Pernyataan di atas mengandung arti bahwa independensi serta obyektivitas 

auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan auditor meningkat. Independensi 

merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat 

melakukan audit dengan baik, sedangkan obyektivitas adalah suatu kualitas yang 

memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh auditor. Prinsip obyektivitas 

mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak 

berprasangka atau bias, serta bebas dari benturangan kepentingan atau berada 

dibawah pengaruh pihak lain (Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia,  

2001). Tetapi dalam kenyataannya belum tentu auditor yang memiliki hal tersebut 

akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik karena tidak mudah 

menjaga independensi dan obyektivitas.  

 Standar pekerjaan lapangan ketiga dalam Standar Auditing (IAPI:2011), 

auditor diwajibkan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten 

sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. 

Cukup atau tidaknya bukti audit menyangkut kuantitas bukti yang harus diperoleh 

auditor dalam auditnya. Dalam mengumpulkan bukti audit, auditor harus 



 

 

diberikan ruang lingkup yang cukup untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pemberian opini. Auditor dapat memberikan pendapat wajar, dengan 

pengecualian, pendapat tidak wajar dan menolak memberikan pendapat apabila 

terdapat pembatasan lingkup audit. 

 Dalam praktik audit, terkadang auditor akan menghadapi risiko 

kemungkinan kesalahan yang akan berdampak pada tingkat materialitas suatu 

laporan keuangan yang berpengaruh terhadap kualitas audit yang dinamakan 

dengan  risiko audit. Risiko tersebut  diantaranya meliputi adanya ketidakpastian 

mengenai kelengkapan bahan bukti klien dan efektivitas struktur pengendalian 

intern klien. Dengan adanya pengalaman sebagai auditor dapat mengatasi 

terjadinya risiko audit. 

 Dalam kenyataannya, pengalaman kerja yang melekat pada diri auditor 

bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas auditnya karena tidak 

mudah seorang auditor untuk menjaga obyektivitas dan independensi serta 

menghindari terjadinya risiko audit. Oleh karena itu merupakan hal menarik untuk 

mengadakan penelitian tentang pengaruh faktor-faktor pengalaman audit, 

independensi, obyektivitas, lingkup audit dan risiko audit terhadap peningkatan 

kualitas audit. 

 Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik  

menyebutkan bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup 

dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis 

dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Sunarto, 

2003:41). Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang 



 

 

dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang 

dihasilkan. 

Terjadinya kasus seperti yang diuraikan di atas, auditor di tuntut untuk 

lebih dapat melaksanakan proses audit dengan baik sehingga tidak akan 

mengalami masalah yang lebih kompleks lagi. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini 

penulis tertarik untuk memilih judul: 

“Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi, Obyektivitas, Lingkup Audit 

dan Risiko Audit Terhadap Kualitas Audit “ 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pengalaman audit, independensi, obyektivitas, 

lingkup audit, dan risiko audit secara parsial terhadap kualitas audit. 

2. Bagaimana pengaruh pengalaman audit, independensi, obyektivitas, 

lingkup audit, dan risiko audit secara simultan terhadap kualitas audit. 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti pada auditor di 

BPKP Provinsi Jawa Barat. 



 

 

 Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalahuntuk mengetahui 

pengaruh pengalaman audit, independensi, obyektivitas, lingkup audit dan risiko 

auditor terhadap peningkatan kualitas audit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai 

berikut:  

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, dan 

kemampuan serta ilmu yang tidak didapatkan di bangku kuliah terutama 

dalam bidang auditing. 

2. Bagi BPKP Provinsi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi para auditor di BPKP Provinsi Jawa Barat sehingga dapat 

menjaga kualitas audit yang dihasilkan.  

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan 

sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) di provinsi Jawa Barat yang terletak di Bandung.Penelitian 

ini dilakukan pada bulan Agustus 2012 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 


