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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang Masalah 

Inspektorat merupakan auditor internal yang menyediakan jasa kepada 

pemerintah umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat 

oleh instansi pemerintah. tugas internal auditor adalah memeriksa dan 

memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh 

pemerintah berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan kuntan 

Indonesia (IAI) dan standar Akuntansi Pemerintah. 

Dalam menjalankan pekerjaannya Inspektorat beperan sebagai pembina 

instansi-instansi pemerintah dan unit unit kerja. Terutama dalam hal  pengamanan 

aset negara, efektifitas dan efisiensi dari operasional organisasi dan penjaminan 

terhadap laporan keuangan berjalan dan sesuai dengan standarnya, dan sekaliaan 

berperan sebagai auditor dan untuk itu  harus memperhatikan kualitas hasil 

pekerjaannya.  

Kualitas hasil kerja auditor adalah hasil kerja auditor yang independen, 

objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.dan memberikan informasi kepada 

pengguna laporan audit yang tepat waktu dan akurat serta jumlah respon yang 

benar yang diberikan seorang auditor dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan 

yang dibandingkan dengan standar hasil kerja atau kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya”. (Diani Mardisar dan Nia Nelly Sari 2007:11).  

Berdasarkan definisi tersebut maka inspektorat memiliki kewajiban 

menjaga kualitas audit yang dihasilkannya. Terlebih dengan adanya kasus 
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keuangan yang menimpa banyak instansi pemerintahan yang ikut melibatkan 

inspektorat, membuat inspektorat harus tampil profesional dan objektif serta 

mampu dalam memberikan koreksi-koreksi maupun pembinaan yang merupakan 

tindakan prefentif sehingga kasus-kasus keuangan di unit kerja akan di 

minimalisirkan (Standar Pemeriksaan Akuntan Publik) sehingga hasil audit 

menjadi berkualitas. Untuk itu auditor harus melakukan proses audit yang ter 

standar memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Karena dalam kualitas 

audit yang baik akan dihasilkan laporan audit yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dewasa ini banyak fenomena-fenomena yang menunjukkan 

kurangefektifnya jasa audit di dalam ataupun luar negeri yang berarti 

menunjukkankurangnya kualitas hasil kerja auditor. Suatu contoh kasus Kantor 

Akuntan Publik yang merupakan jasa audit independen yang tengah mendapat 

sorotan dari masyarakat banyak yakniseperti salah satu  kasus yang menimpa 

akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yangdiindikasi melakukan manipulasi 

dalam mengaudit laporan keuangan PT. GreatRiver Internasional, Tbk. Kasus 

tersebut muncul setelah adanya temuanauditor investigasi dari Badan Pengawas 

Pasar Modal (BAPEPAM) yangmenemukan indikasi penggelembungan account 

penjualan, piutang dan assethingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan 

Great River yangmengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas 

dan gagalmembayar utang.  

Sehingga berdasarkan investigasi tersebut BadanPengawas Pasar Modal 

menyatakan bahwa akuntan publik yangmemeriksa laporan keuangan Great River 

ikut menjadi tersangka. Olehkarenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak 
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tanggal 28 November 2006telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya 

Sidharta selama duatahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap 

Standar ProfesiAkuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas 

Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 

2003(http://wartawarga.gunadarma.ac.id).Dalam konteks skandal keuangan di 

atas,memunculkan pertanyaan dimana pertanggungjawaban akuntan publik 

dalammenghasilkan suatu kualitas hasil kerja. 

Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini 

kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan 

profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah 

didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor 

akuntan dan ada beberapa kasus di audit internal pemerintah yaitu inspektorat di 

provinsi maupun di kota belum mampu dalam meminimalisirkan temuan sehingga 

ada beberapa kasus di Indonesia yaitu temuan-temuan yang besar dijumpai oleh 

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) dan BPKP yang merupakan audit 

independen pemerintah walaupun sesungguhnya laporan keuangan pemerintah 

tersebut telah diaudit oleh inspektorat dan hasil auditnya bebas dsri salah saji yang 

material, namun kondisi ini terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil audit 

internal auditor pemerintah (inspektorat) dengan Badan Pemeriksa Keuangan 

yang merupakan audit independen dari pemerintah. Kondisi ini menggambarkan 

ada perbedaan yang besar walaupun setiap lembaga pemeriksaan tersebut 

mempunyai standar pemeriksaan yang sama. Salah satu contoh dari opini audit 

BPK menyatakan tidak wajar sedangkan sebelumnya inspektorat menyatakan 
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wajardari perbedaan yang besar tersebut timbul satu pertanyaan besar mana yang 

akan dipercaya masyarakat walaupun sesungguhnya inspektorat merupakan audit 

internal tetapi secara profesional harus tampil secara independen. Bahwa seorang 

auditor tidak hanya harus memiliki kecerdasan intelektual saja,melainkanharus 

memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, karena pada kasus diatas 

menggambarkan kurangnya kecerdasan emosional dan spiritual sehingga terjadi 

manipulasi laporan keuangan yang melibatkan auditor. 

Apabila ditinjau dari 3 kecerdasan tersebut, kecerdasan intelektual 

merupakan kecerdasan seorang auditor dalam menganalisis data-data yang otentik 

dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menganalisis laporan keuangan apakah 

telas bebas dari salah saji yang material. Sedangkan kemampuan emosional 

adalah bagaimana seorang auditor mempunyai komitmen dalam tetap pada garis 

profesionalisme dan menjunjung tinggi kejujuran. Kemampuan spiritual menuntut 

seorang auditor mengerjakan proses audit berdasarkan tingkat keimanan kepada 

ALLAH SWT dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Tuhan. 

Profesi auditor merupakan sebuah profesi yang hidup di dalam lingkungan 

bisnis, dimana eksistensinya dari waktu-kewaktu terus semakin diakui oleh 

masyarakat bisnis itu sendiri.Mengingat peranan auditor sangat dibutuhkan oleh 

kalangan dunia usaha, maka para auditor diharapkan untuk memiliki kemampuan 

(kecerdasan) yang mendukung dalam menjalankan profesinya. 

Penjelasan tersebut diatas secara langsung mengindikasikan dan 

membuktikan kepada kita semua, bahwa akuntan pemerintah maupun akuntan 

perusahaan khususnya auditor eksternal dan auditor internal di instansi 
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pemerintah maupun di perusahaan di Indonesia pada abad 21 perlu untuk 

mengembangkan aspek atau berbagai keterampilan dan keahlian khusus dalam 

menjalankan tugas dan pekerjaannya yang semakin komplek, termasuk 

didalamnya: keterampilan atau keahlian profesi, kecerdasan intelektual 

(Intelligence Quotient ),kecerdasan emosional (Emotional Quotient) dan 

kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient).  

Menurut Robins & Judge dalam Arie Pangestu (2009) bahwa kecerdasan 

intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai 

aktivitas mental berfikir,menalar,dan memecahkan masalah. 

Seorang auditor yang memiliki IQ tinggi dapat menghasilkan kinerja 

(kualitas kerja) yang lebih baik dibandingkan auditor yang memiliki IQ lebih 

rendah. Hal tersebut karena mereka yang memiliki IQ tinggi lebih mudah 

menyerap ilmu yang diberikan sehingga kemampuannya dalam memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya akan lebih baik . 

KecerdasanEmosional(Emotional 

Quotient) adalahkemampuanmengenaliperasaandirisendiridanperasaan orang lain, 

memotivasidirisendiri, 

sertamengelolaemosidenganbaikpadadirisendiridandalamhubungandengan orang 

lain. (GolemandalamAgusNggermanto(2008,p.166) 

Sehubungan dengan itu seorang auditor juga harus memiliki kematangan 

emosi dalam melaksanakan tugasnya.Tanpa adanya pengendalian atau 

kematangan emosi (EQ), sangat sulit bagi seorang auditor untuk dapat bertahan 

dalam menghadapi tekanan frustasi, stress, menyelesaikan konflik yang sudah 
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menjadi bagian atau resiko profesi, dan memikul tanggung jawab seperti apa yang 

disebutkan dalam Pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia karena seseorang yang 

memiliki kecerdasan emosional yang baik akan mampu untuk mengetahui serta 

menangani perasaan mereka dan orang lain dengan baik. 

Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient) adalah kecerdasan untuk 

menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas 

dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang 

lebih bermakna dibanding dengan yang lain (Zohar & Marshall dalam Ary 

Ginanjar (2008,p.46). 

Seorang auditor juga harus memiliki kecerdasan spiritual seperti 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (keimanan dan ketakwaan)sehingga 

auditor tidak menyalahgunakan kemampuan dan keahlian yang merupakan 

amanah yang dimilikinya kepada jalan yang tidak dibenarkan. Sehingga akan 

berpengaruh terhadap hasil kinerja mereka (mutu dan kualitas audit) atau 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan, kecurangan dan manipulasi terhadap 

tugas yang diberikan.  

Penelitian tentang kualitas hasil kerja auditor pernah dilakukan oleh Nadya 

Zulti (2012) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan dan Kecerdasan 

Emosional Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di 

Jakarta. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa akuntabilitas, pengetahuan 

dan kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja 

auditor. 
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Dalam penelitian ini,penulis mengembangkan salah satu variabel 

penelitian yang dilakukan oleh Nadya Zulti (2012) yaitu; variabel kecerdasan 

emosional. Disini penulis ingin mengembangkan fokus penelitian pada faktor 

kecerdasan lainnya yang mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor  

denganmenambahkan dua variabel kecerdasan yaitu kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan spiritual sebagai variabel yang mempengaruhi (independent) terhadap 

variabel yang dipengaruhi yaitu kualitas hasil kerja auditor(variabel dependent). 

Alasan penambahan dua variabel kecerdasan karna kecerdasan emosional 

tidak dapat berdiri sendiri, tanpa dibarengi dengan kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan spiritual. Hal ini dijelaskan oleh Rahma Safrinda (2010), bahwa 

ketigabentuk kecerdasan ini tidak dapat berdiri sendiri untuk meraih kesuksesan 

dalam bekerja dan kehidupan. Apabila diantara ketiga kecerdasan tersebut 

berjalan sendiri-sendiri dan tidak berkesinambungan maka akan berdampak pada 

perilaku disfungsional, sehingga pada akhirnya juga akan mempengaruhi kinerja 

seorang auditor. 

Kesuksesan paripurna adalah jika seseorang mampumenggunakan dengan 

baik ketiga kecerdasan ini, menyeimbangkannya, sertamengaplikasikannya dalam 

kehidupan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Dwi Sunar (2010:52) 

dalam bukunya edisi lengkap tes IQ,  EQ, dan SQ. Menyatakan  bahwa IQ, EQ, 

dan SQ adalah perangkat yang bekerja dalam satu kesatuan system yang saling 

terkait di dalam diri kita, sehingga tak mungkin juga kita pisah-pisahkan 

fungsinya. Berhubungan dengan orang lain tetap membutuhkan otak dan 
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keyakinan sama halnya dengan keyakinan yang tetap menggunakan otak dan 

perasaan. 

Berdasarkan uraian fenomena diatas peneliti tertarik mengambil objek 

penilitian yaitu auditor internal pemerintah dikarenakan standar kerja auditor 

pemerintah dan auditor independen (KAP) mempunyai prosedur dan standar kerja 

yang sama.dan hasil kerja yang sama yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Untuk 

itu penulis tertarik untuk meneliti auditor pemerintah khususnya inspektorat pada 

tingkat Provinsi dengan judul :”PENGARUH KECERDASAN 

INTELEKTUAL, KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN 

SPIRITUAL TERHADAP KUALITAS HASIL KERJA AUDITOR PADA 

KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI RIAU”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat pengaruh kecerdasan intelektual secara parsial terhadap 

kualitas hasil kerja auditor pada Inspektorat Provinsi Riau? 

2. Apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional secara parsial terhadap 

hasil kerja auditor pada Inspektorat Provinsi Riau? 

3. Apakah terdapat pengaruh kecerdasan spiritual secara parsial terhadap 

hasil kerja auditor pada Inspektorat Provinsi Riau? 

4. Apakah terdapat pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 

dan kecerdasan spiritual auditor bila diuji secara bersama-sama (simultan) 

terhadap kualitas hasil kerja auditor pada Inspektorat Provinsi Riau? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui  pengaruh kecerdasan intelektual secara parsial 

terhadap kualitas hasil kerja auditor pada Inspektorat Provinsi Riau. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional secara parsial 

terhadap kualitas hasil kerja audit pada Inspektorat Provinsi Riau. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual secara parsial terhadap 

kualiitas hasil kerja audit pada Inspektorat Provinsi Riau. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual,emosional,spiritual 

secara simultan terhadap kualitas hasil kerja audit pada Inspektorat 

Provinsi Riau. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk Penulis : Manfaat penilitian bagi penulis adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai auditing. 

2. Untuk Objek Penelitian : Bagi objek penilitian khusunya inspektorat 

provinsi riau sebagai dasar (rujukan) dalam meningkatkan kemampuan 

auditor sehingga hasil kualitas hasil kerja auditor pemerintah baik. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya : Untuk peneliti selanjutnya sebagai rujukan 

dalam meneliti diluar dari ataupun dalam variabel yg sama 
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1.5 Sistematika Penulisan Penelitian 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang ditulisnya karya ilmiah ini, perumusan 

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

penelitian 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, 

hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pembentukan hipotesa (hipotesis penelitian). 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, 

penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel 

penelitian, definisi operasionalisasi variabel, metode analisis data dan 

hipotesa. 

BAB IV: GAMBARAN UMU OBJEK PENELITIAN 

Berisikan gambaran umum objek/tempat penelitian dilakukan seperti 

sejarah singkat berdirinya instansi, visi dan misi, struktur organisasi dan 

aktivitas instansi. 
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BAB V: PEMBAHASAN  

Berisikan analisa penelitian, membahas tabulasi frekuensi pengaruh 

pengujian instrumen kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual 

terhadap kualitas hasil kerja auditor. 

BAB VI: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi 

implikasi,keterbatasan dan saran. 

 


