
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangPenelitian

Negara yang dikelolah oleh pemerintah mencakup dana yang cukup

besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas pengguna dana untuk

penyenglenggaraan pemerintah seharusnya didukung dengan suatu

pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendustrian dana yang merata

pada semua sektor publik sehingga efektifvitas dan efisiensi penggunaan dana

bias dipertanggung jawabkan. 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.

Kondisi pengawasan terhadap aset-aset Negara saat ini banyak mulai

diperhatikan.Tingkat penyelewangan dan penyalahgunaan asset-aset yang

dimilikioleh Negara sangat tinggi, ini terbukti dari banyaknya parapejabat

yang tertangkap karena terlibat kasus-kasus penyelewengan dan penyalah

gunaan aset-aset negara.

Inspektorat merupakan auditor pemerintah yang merupakan suatu

profesi bersifat cukup sensitif, inspektorat provinsi atau dulunya disebut

Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) merupakan salah satu auditor internal

yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pemerintahan di daerah provinsi. Dalam lingkungan pemerintah, kegiatan

monitoring fungsi internal organisasi yang dilakukan oleh satuan kerja audit
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internal yang dinamakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan bahwa

salah satu peran APIP yang efektif adalah memelihara dan meningkatkan

kualitas tata kelolah penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pengawasan internal pemerintah merupakan salah satu fungsi

manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintah yang baik (good governance) berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab. Sebagaimana diatur dalam  Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.pan/03/2008, Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok

dan fungsi pelaksanaan pengawasan yang terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang

benrtanggung jawab kepada Presiden.

2. Inspektorat Jendral bertanggung jawab kepada Menteri

3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur

4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada

Bupati/Walikota.

Dalam fungsinya sebagai pengawas dan konsultan intern pemerintah,

tentu kualitas hasil kerja auditor ini secara tidak langsung juga akan

memepengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil serta

mempengaruhi kualitas hasil auditnya. Berkualitas atau tidaknya pekerjaan

auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak
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langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan

diambil oleh pihak luar perusahaan. Sehingga auditor dituntut harus memiliki

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan

pekerjaannya dan memiliki sifat profesinalisme, agar dapat mengurangi

pelenggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi pada prosess pengauditan,

sehingga akuntabilitas dan profesionalisme merupakan elemen penting  yang

harus dimiliki oleh seorang auditor.

Menurut Diani dan Ria (2004) kualitas dari hasil pekerjaan auditor

dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang

dimiliki auditor dalam menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggung

jawabkan kepada lingkungannya. Dalam Pernyataan Standar Audit (PSA)

No.02 SA Seksi 110 dijelaskan bahwa auditor bertanggungjawab untuk

merencanakan audit dan memperoleh keyakinan yang memadai tentang

apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik yang

disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Menurut Mulyono (1994) dalam

Reni (2010) akuntabilitas (kebertanggungjawaban) merupakan bagian dari

tanggungjawab profesi auditor yaitu selama menjalankan tugas auditor harus

senantiasa melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab serta wajib

menjalankan kemahiran jabatannya dengan seksama, sehingga akan diperoleh

hasil kerja yang memuaskan.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat

akuntanbilitas individu dalam melakukan suatu pekerjaan menentukan

bagaimana sebuah informasi di proses. Hasil dari informasi yang diproses
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tersebut, akan mempengaruhi respon, keputusan ataupun tindakan yang akan

diambil.

Selain menjadi seorang yang bertanggung jawab, auditor harus

memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung

pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Seseorang yang

melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki akan

memberikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak memiliki

pengetahuan yang cukup dalam tugasnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan

auditor, maka akan semakin banyak pelatihan yang diikuti dan semakin luas

pengetahuan audit yang dimiliki auditor sehingga akan meningkatkan kualitas

hasil kerja auditor.

Menurut Mardisar dan Sari (2007:20), akuntabilitas memiliki interaksi

dengan pengetahuan untuk menghasilkan kualitas hasil kerja auditor yang baik

sehingga pengujian yang dilakukan menghasilkan pengaruh yang

signifikanterhadapkualitashasilkerja auditor tersebut..

Menurut Arens (2008:42) standar umum yang pertama biasanya

diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan

formal di bidang auditing dana kuntansi, pengalaman praktik yang memadai

bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan

professional yang berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan audit dalam melakukan sebuah

pekerjaan akan mempengaruhi auditor dalam menyeleksi kesalahan dan
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mendekteksi risiko-risiko yang akan terjadi selam proses audit. Hasil yang

diperoleh akan mempengarhi keputusan yang akan diambil.

Kualitas hasil kerja auditor juga sangat penting dipengaruhi oleh

karakteristik individu masing-masing akuntan. Karakteristik individu tersebut

salah satunya adalah jenis kelamin atau Gender. Menurut Jamilah (2007:2),

gender diduga menjadi salah satu faktor level individu yang turut

mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor internal seiring dengan terjadinya

perubahan pada kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap

etika.

Temuan riset literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga

menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses

informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan

dibandingkan dengan pria. Rueggerdan King (1992) dalam Jamilah (2007:2)

menyatakan wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang

lebih tinggi dari pada pria. Sedangkan menurut hasil penelitian triningsi

(2003) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan atau keseteraan

komitmen organisasional, komitmen profesional, motivasi dan kesempatan

kerja antara auditor pria dan wanita. Artinya antara auditor pria dan wanita

memiliki komitmen yang sama dalam melakukan suatu pekerjaan audit tetapi

memiliki kepuasan yang berbeda dalam menghasilkan sebuah hasil kerja yang

berkualitas.

Integritas juga merupakan aspek yang penting dalam kualitas audit

yaitu yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi
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anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan

seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan

bertanggungjawab dalam melaksanakan audit. Sunarto (2003) dalam Sukriah

(2009) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak

disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima

kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat

meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP, 2005).

Integritas adalah kepatuhan tanpa kompromi untuk kode nilai-nilai

moral, dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan, atau kedangkalan

apapun. Pentingnya integritas berasal dari ide bahwa profesi adalah

"panggilan" dan membutuhkan profesional untuk fokus pada gagasan bahwa

mereka melakukan pelayanan publik. Auditor harus menjaga kualitas laporan

auditnya supaya tidak menyesatkan para pemakainya dalam mengambil

keputusan. Kualitas  laporan hasil audit adalah terjaminnya kredibilitas dan

keandalan informasi yang tersaji dalam laporan audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aina Salsabila

(2011). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah

penelitian ini menambahkan Integritas sebagai salah satu variabel independen,

karena Integritas merupakan salah satu kode etik yang harus dimiliki oleh

seorang auditor. Dan juga perbedaan terhadap lokasi penelitiannya. Sesuai

dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Akuntabilitas,

Pengetahuan Audit, Gender, dan Integritas Terhadap Kualitas Hasil

Kerja Audit Internal (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Pekanbaru)”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas,

maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa bersar Akuntabilitasberpengaruhterhadapkualitashasilkerja audit

internal?

2. Seberapa besar Pengetahuan auditberpengaruhterhadapkualitashasilkerja

audit internal?

3. Seberapa besar Gender berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja audit

internal?

4. Seberapa besar Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja audit

internal?

5. Seberapa besar Akuntabilitas,Pengetahuan audit, Gender, dan Integritas

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja audit

internal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara empiris apakah Akuntabilitas berpengaruh

signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor internal?

2. Untuk mengetahui secara empiris apakah Pengetahuan audit berpengaruh

signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor internal?

3. Untuk mengetahui secara empiris apakah Gender berpengaruh signifikan

terhadap kualitas hasil kerja auditor internal?

4. Untuk mengetahui secara empiris apakah Integritas berpengaruh signifikan

terhadap kualitas hasil kerja auditor internal?
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5. Untuk mengetahui secara empiris apakan Akuntabilitas, Pengetahuan

audit, Gender, Integritas secara bersamaan berpengaruh signifikan

terhadap kualitas hasil kerja auditor internal?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu

sumber informasi bagi pihak-pihak terkait, misalnya dalam peningkatan

kinerja

2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tempat mengaplikasikan

ilmu yang selama ini didapat di bangku pekuliahan dan dijadikan sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

3. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam menambah literatur tentang faktor perilaku auditor yang

mempengaruhi kualitas hasil kerja auditor bagi pihak yang akan

melakukan penelitian dengan masalah, atau variabel yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberiksn gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam

penulisan skripsi ini perlu juga dibuat sistematika penulisannya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian

dan sistematika penulisan.



8

BAB II : TINJAUAN PUSATAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membuat tentang

landasan teori, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan

penelitian serta pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi objek penelitian dan penetuan sampel, jenis dan

sumberdata, spesifikasi variabel, alat pengukuran dan pengujian

hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini mengurai tentang keadaan geografis kantor Inspektorat

Kota Pekanbaru, dan struktur organisasi Inspektorat Kota

Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa hasil

penelitian mencakup pengawasan pemeriksaan auditor internal

pemerintah yang ada di Inspektorat Pekanbaru sehingga akan

dapat menjawab secara ilmiah permasalahan yang dikaji dalam

penelitian ini.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil

permasalahan penelitian serta saran sebagai solusi terhadap

masalah yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Pekanbaru.


