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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Banyaknya ditemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi saat ini

seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membuat kepercayaan masyarakat

kepada kinerja aparat birokrasi menurun. Terungkapnya banyak kasus-kasus

korupsi baik di level pusat maupun daerah menjadi penyebab utama hilangnya

kepercayaan masyarakat. Pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah

diperlukan dalam aktivitas pengendalian untuk mencegah terjadinya perilaku

tidak etis yang dilakukan manajemen dan kecurangan akuntansi. Aparat

Inspektorat dituntut harus memiliki kompetensi, independensi motivasi, dan

profesionalisme yang mempengaruhi kualitas audit dan pengawasan keuangan

daerah untuk mewujudkan good governance dan clean governance.

Sawyer’s (2005 : 10), audit internal adalah sebuah penilaian yang

sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan

kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1)

informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko

yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir; (3) peraturan

eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah

diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya

telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah

dicapai secara efektif-semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan

dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan
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tanggung jawabnya secara efektif. Inspektorat kabupaten/ kota merupakan

salah satu dari auditor internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Perbedaan Inspektorat dengan BPKP dan BPK yaitu Inspektorat

merupakan aparat pemeriksaan intern pemerintah dan pembangunan yang

berada dibawah walikota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap

urusan pemerintah baik wajib atau pilihan. BPKP adalah aparat pemeriksa

pemerintah dan pembangunan berada dibawah instruksi kepresidenan yang

memiliki tugas sebagai pemeriksaan dan pengawasan atas pelaksanaan

pemerintahan, pembangunan dan program-program. BPK adalah aparat

pemeriksaan independen tingkat dengan lembaga tinggi negara berada

dibawah instruksi kepresidenan yang tugasnya melakukan pemeriksaan atas

pelaksanaan pemerintah dan pembangunan secara keseluruhan yang bersifat

indenpenden.

Berdasarkan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) pada Pemerrintahan Kabupaten Kampar tahun 2012, Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau memberikan Opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Kampar tahun 2012.

Opini WDP yang diberikan oleh BPK tersebut didasarkan adanya pos-pos

laporan keuangan yang dikecualikan karena adanya salah saji pada pos-pos

laporan keuangan sebagai dampak dari adanya kelemahan, yakni (1) Saldo

persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 merupakan persediaan 16 SKPD

dari 57 SKPD. Dari 16 SKPD yang menyajikan nilai persediaan tersebut,

hanya RSUD Bangkinang yang telah melakukan penatausahaan persediaan
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secara memadai; (2) Saldo investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2012

dan 2011, terdiri dari nilai penyertaan modal kepada PDAM Tirta Kampar

yang tidak didukung dengan rincian dokumen yang lengkap dan memadai; (3)

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011, diantaranya terdiri dari

Aset Tetap hasil pengadaan sampai dengan 2007 dan mutasi tahun 2012 yang

belum dicatat dengan Konsep Harga Perolehan. BPK RI juga menemukan

permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya

adalah (1) Penganggaran Belanja Modal Tidak Sesuai ketentuan Pengelolaan

Keuangan; (2) Nilai Persediaan yang Disajikan pada Neraca Per 31 Desember

2012 Belum Menggambarkan Seluruh Saldo Persediaan; (3) Penyajian Nilai

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PD Kampar Aneka

Karya, PDAM Tirta Kampar dan BMT tidak berdasarkan dokumen sumber

yang memadai; dan (4) Penatausahaan Aset Tetap seluruh SKPD tidak

memadai, sehingga nilai asset tetap pada neraca per 31 desember 2012 tidak

dapat diyakini kewajarannya. (Pekanbaru.bpk.go.id/?p=15251,2012).

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah

Kabupaten Kampar yang menghasilkan Opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP), menyebabkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor aparat

inspektorat masih menjadi perhatian masyarakat. Hal ini disebabkan oleh

beberapa kasus yang menjadi temuam BPK yang tidak ditemukan oleh

inspektorat sebagai auditor internal di Kabupaten Kampar.

Kedudukan, tugas dan fungsi Inspektorat kabupaten/kota secara umum

diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2007 tentang

pedoman teknis organisasi dan tata kerja pedoman teknis organisasi dan tata
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kerja Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan

bahwa Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawas fungsional yang

berada dibawah dan pertanggungjawab kepada bupati/walikota. Ayat (3)

menyebutkan bahwa Seksi Pengawasan adalah pejabat struktural yang

melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah didaerah. Ayat (4)

menyebutkan bahwa kelompok jabatan fungsional adalah pelaksaan

pemeriksaan atau audit keuangan. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa

Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Pasal 4 menyebutkan bahwa Inspektorat provinsi dan inspektorat

kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan

2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, InspektoratKabupaten

Kampar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok

tersebut adalah untuk: pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang

pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program di bidang pengawasan;

ketiga, melakukan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat,

melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.



5

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat

Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan

pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang

pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang

khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau

sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga

fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten; dan keempat,

penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat

Kabupaten.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik (good governance) maka

dibutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun

masyarakat, karena good goverment yang efektif menuntut adanya kesinergian

yang baik, integritas, profesionalisme dan etos kerja serta moral yang tinggi

dari semua elemen. Dengan demikian konsep good goverment dalam

penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya merupakan tuntutan dan harapan

masyarakat, tetapi juga merupakan tantangan tersendiri. Tuntutan untuk

menciptakan good governance yang terbebas tindakan korupsi, kolusi dan

nepotisme, penciptaan sistem pemerintahan yang lebih berimbang diantara

eksekutif, judikatif dan legislatif. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksanaan manajemen keuangan

daerah dan adanya penyempurnaan secara terus-menerus dari instansi yang

berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

daerah sebagai bagian dari kepemerintahan yang baik (good governance)

dapat menjadi kenyataan.
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DeAngelo dikutif dari Piter simanjuntak (2008:15), mendefinisikan

kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat

mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi

dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan

auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman

pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Menurut UU No. 34 tahun 1954 dalam standar umum audit menurut

Mulyadi (2008:25), mengatur persyaratan keahlian auditor dalam menjalankan

profesinya yaitu:

1. Akuntan harus sarjana lulusan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri

atau mempunyai ijazah yang disamakan.

2. Akuntan tersebut terdaftar dalam register Negara yang diselenggarakan

oleh departemen keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar

akuntan dari departemen tersebut.

3. Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan,

biro akuntan atau nama lain yang memuat nama akuntan atau akuntansi

hanya diizinkan pemimpin kantor atau biro dipegang oleh seorang atau

beberapa orang akuntan.

Muh. Taufiq Efendy (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh

Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Inspektorat

Dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. Penelitian  ini dilakukan pada

Inspektorat Kota Gorontalo sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh

Aparat Inspektorat. Analisis data yang dilakukan adalah dengan mengunakan

metode regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel kompetensi,
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independensi, dan motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat

Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

ST. Nur Irawati (2011) melakukan penelitian pengaruh kompetensi dan

independensi auditor terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh auditor pada

kantor akuntan publik di makassar. Variabel penelitian yang digunakan yaitu

kompetensi auditor dan independensi auditor sebagai variabel independen, dan

kualitas audit sebagai variabel dependen. Dari hasil penelitian yang dilakukan

menunjukkan bahwa ada pengaruh secara parsial antara kompetensi dan

independensi auditor terhadap kualitas audit serta ada pengaruh secara

simultan antara kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit.

Nungki Nurmalita Sari (2011) meneliti pengaruh pengalaman kerja,

independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan etika terhadap kualitas

audit. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengalaman kerja,

independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan etika berpengaruh

positif terhadap kualitas audit.

Zakiyah (2012) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi,

Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat

dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. Penelitian ini dilakukan pada

Inspektorat Kota Pekanbaru sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh

Aparat Inspektorat. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan

metode regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel kompetensi,

independensi, dan motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat

Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zakiyah (2012).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu  variabel

dan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini menambahkan dua variabel

independen yaitu professionalisme dan objektivitas, sedangkan objek

penelitian ini adalah seluruh Pemeriksa Inspektorat kota Bangkinang. Oleh

karena itu, penulis tertarik untuk mengevaluasi kompetensi, independensi,

motivasi, professionalisme, dan objektivitas aparat Inspektorat serta cara

pandangnya dalam pengawasan keuangan daerah.

Dari latar belakang dan fenomena masalah yang telah diuraikan diatas,

maka hai ini menjadi alasan bagi peneliti untuk mengambil judul “Pengaruh

Kompetensi, Independensi, Motivasi, Professionalisme, dan Objektivitas

Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan

Keuangan Daerah”

1.2.Perumusa Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat

dalam pengawasan keuangan daerah?

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit aparat

Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah?

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit aparat Inspektorat

dalam  pengawasan  keuangan daerah?
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4. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit aparat

Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah?

5. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit aparat

Inspektorat dalam  pengawasan keuangan daerah?

6. Apakah kompetensi, independensi, motivasi, profesionalisme, dan

objektivitas berpengaruh  terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam

pengawasan keuangan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan yang dikemukakan diatas, penelitian ini mempunyai

tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit aparat

Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

2. Menganalisa pengaruh independensi terhadap kualitas audit aparat

Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

3. Menganalisa pengaruh motivasi terhadap kualitas audit aparat Inspektorat

dalam pengawasan keuangan daerah.

4. Menganalisa pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit aparat

Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

5. Menganalisa pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit aparat

Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

6. Menganalisa pengaruh kompetensi, independensi, motivasi,

profesionalisme, dan objektivitas terhadap kualitas audit aparat

Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
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1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor

yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan

keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya

peningkatan kualitas audit Inspektorat.

2. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan

otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan

keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan good governance.

Sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang

berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.

3. Bagi akademis, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi

sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di

sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah

referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi

sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan diharapkan akan dapat

memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.
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1.5. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari pembahasan penulisan ini, maka akan

diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang teori auditing, tipe dan prinsip etika

auditor, peran dan standar profesional akuntan publik,

pengelolaan keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah,

kualitas audit, kompetensi, independensi, motivasi,

profesionalisme, objektivitas, pandangan islam,penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi tentang dan waktu penelitian,

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa

data.

BAB IV   : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan pada

inspektorat yang diawali dengan sejarah singkat inspektorat,

struktur organisasi, Visi misi inspektorat.
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BAB V    : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan

mengenai pengaruh kompetensi, independensi, motivasi,

profesionalisme, dan objektivitas terhadap kualitas audit

inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

BAB VI   : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan

memberikan saran yang diharapkan bagi inspektorat.


