
1  PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Pada dasarnya setiap organisasi mempunyai tujuan tertentu yang 
menunjukkan apa yang ingin dicapai. Demikian pula dengan pemerintah daerah, 
sebagai organisasi publik, mempunyai tujuan di dalam pelaksanaan fungsi 
pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan (Rasyid, 1997). Untuk mencapai 
tujuan organisasi maka diperlukan pengelolaan fungsi manajemen yang salah 
satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran yang akan 
merugikan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar 
eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang 
dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen 
dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, sedangkan 
pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang 
memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa 
apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
Adapun audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan 
informasi yang terdapat antara manajemen dan para pemegang saham dengan 
menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan 
keuangan (Nini dan Estralita, 2009). Menurut Alfred (1988) dalam Suseno (2010), 
tujuan pengawasan adalah menjamin pekerjaan mengikuti rencana, mencegah 
kekeliruan, memperbaiki efisiensi, mewujudkan ketertiban pada pekerjaan, 
menjajaki dan memperbaiki kekeliruan secara lebih mudah dan meyakinkan, 
mengenali dan menggambarkan prestasi yang maksimal, dan memperbaiki 
kualitas manajemen secara keseluruhan. 

Dalam PP 79 Tahun 2005 Pasal 24 untuk pengawasan terhadap urusan 
pemerintah di daerah dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah yang terdiri 
dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di Inspektorat Jenderal 
Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 
bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala LPND, Inspektorat Provinsi yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang 
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota 

Salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah 
daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas 
menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain 
yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat daerah sama 
dengan auditor internal, menurut Stewart dan Subramaniam (2009) audit internal 
adalah independen, memberikan jaminan yang objektif, dan aktivitas konsultasi 
yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini 
membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa sistematis, disiplin 
pendekatan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, 
pengendalian, dan proses tata kelola. 
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Auditor internal diharapkan dapat lebih memberikan sumbangan bagi 
perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. 
Salah satu tugas auditor dalam menjalankan profesinya adalah menyediakan 
informasi yang berguna bagi publik untuk pengambilan keputusan ekonomi 
(Carolita dan Rahardjo, 2012). Berbeda dengan Akuntan Publik yang berada 
diluar organisasi serta berfungsi memberikan jasa assurance yang merupakan jasa 
utama yang digunakan oleh publik sebagai bahan pertimbangan penting dalam 
pengambilan keputusan ekonomi (Siregar dan Nasution, 2011). Dengan demikian, 
auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam 
proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolan keuangan di daerah. 
Peran dan fungsi inspektorat provinsi, kabupaten dan kota secara umum diatur 
dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan 
tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten/kota 
mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; 
kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, 
pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan 

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan 
good governance. Namun demikian, prakteknya sering jauh dari yang diharapkan. 
Mardiasmo (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit 
pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang 
memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat 
maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena 
output yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. 

Inspektorat Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah  
Kabupaten Bogor  No. 21 Tahun 2011 sebagai pelaksana pengawasan fungsional 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Bogor 
adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di dalam 
lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor di mana kedudukan Inspektorat Kabupaten 
Bogor sejajar dengan dinas atau badan di Pemerintah Kabupaten Bogor yang 
dipimpin oleh Pejabat Eselon II/b. 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemeriksa internal 
Pemerintah Kabupaten Bogor, Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan 
pemeriksaan secara rutin terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di 
Kabupaten Bogor. Pemeriksaan yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat 
Kabupaten Bogor hanya sebatas pemberian saran kepada kepala daerah terhadap 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa, sedangkan untuk implementasi 
dari saran-saran tersebut merupakan hak prerogatif kepala daerah, selain dari pada 
itu pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP dalam pelaksanaannya terkadang 
menemui kendala karena adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan 
pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol (Kisnawati, 2012). 

Kualitas hasil pemeriksaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 
berkualitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan tidak berkualitas (tidak dapat 
dipertanggungjawabkan). Diani dan Ria (2006) menyatakan bahwa pengetahuan 
auditor memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. 
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nizarul dan Trisni (2006) 
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menyimpulkan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas audit.  

Tan dan Alison (1999) melihat ada tiga indikator yang dapat digunakan 
untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa besar motivasi mereka 
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kedua, seberapa besar usaha atau daya 
pikir yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.  

Menurut Kamus Kompetensi LOMA (1998) dalam Nizarul, Trisni, dan Lilik 
(2007) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja 
yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi 
ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan 
dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan 
menghasilkan kinerja 

Menurut Taylor dan Glezen (1997), ada dua aspek independensi, yaitu : 
Independensi sikap mental, independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran 
pemeriksa untuk bertindak dan bersikap independen dan Independensi 
penampilan, independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap 
independensi pemeriksa. 

Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara 
individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam 
perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan 
hasil pemeriksaan. Sedangkan independensi profesi berhubungan dengan kesan 
masyarakat terhadap profesi pemeriksa 

Fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Bogor pada 
kenyataannya belum bisa diharapkan efektifitasnya dilihat dari pengaruh 
pengawasan Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap opini audit BPK – RI, dalam 
hal ini masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini disebabkan 
kemampuan dari para pemeriksa yang kurang dapat diandalkan karena rendahnya 
realisasi program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya pemeriksa, keberadaan Inspektorat Kabupaten Bogor yang belum dapat 
diterima sebagai mitra kerja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang 
berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, kurangnya independensi dari 
staf Inspektorat Kabupaten Bogor dikarenakan Laporan Hasil Pemeriksaan 
Inspektorat Kabupaten Bogor hanya sebatas pemberian saran kepada Kepala 
Daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa, 
sedangkan untuk implementasi dari saran-saran tersebut merupakan hak prerogatif 
Kepala Daerah dan adanya proses politik yang mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan (Freeman dan Shoulders, 2003). 

Ketidakefektifan peran Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ini dapat dilihat dari kurang berkualitasnya 
temuan yang dihasilkan, menurut Peraturan Kepala BPK-RI No 1 Tahun 2007 
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bahwa dalam melaporkan 
kelemahan auditan, pemeriksa harus mengidentifikasi kondisi yang dapat 
dilaporkan secara wajar dan dapat ditindaklanjuti oleh auditan, namun kondisi 
ideal tersebut belum dapat berjalan dengan baik sehingga SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) yang diperiksa tidak dapat melakukan tindakan perbaikan 
sesuai dengan rekomendasi. Akibat dari kurang optimalnya fungsi Inspektorat 
Kabupaten Bogor ini maka BPK-RI memberikan opini Wajar Dengan 
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Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Bogor pada 
tahun anggaran 2013. 

Setiap tahap dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan suatu 
penguatan pada sisi pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh auditor 
Inspektorat pemerintah daerah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-
masing. Peran auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sangat 
besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan 
keuangan daerah secara ekonomis, efesiensi, efektif, transparan dan akuntabel. 
Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam 
pengelolaan keuangan daerah dari pengawasan auditor Inspektorat, yaitu masih 
rendahnya peranan Inspektorat daerah dalam keseluruhan proses atau siklus 
pengelolaan keuangan daerah baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 
penatusahaan, dan pelaporan. 

Atas dasar fenomena tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut 
mengenai pengaruh Akuntabilitas, Keahlian, Independensi, Kepatuhan Terhadap 
Kode Etik, Kecermatan Profesional, dan Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan 
Tanggung Jawab Pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat 
Kabupaten Bogor. 
 

Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka masalah penelitian 
dirumuskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Akuntabilitas Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil 
Pemeriksaan? 

2. Pengaruh Keahlian Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan? 
3. Pengaruh Independensi Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil 

Pemeriksaan? 
4. Pengaruh Kepatuhan Terhadap Kode Etik Pemeriksa terhadap 

Kualitas Hasil Pemeriksaan? 
5. Pengaruh Kecermatan Profesional Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil 

Pemeriksaan? 
6. Pengaruh Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab 

terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan? 
7. Pengaruh Akuntabilitas, Keahlian, Independensi, Kepatuhan Terhadap 

Kode Etik, Kecermatan Profesional, dan Visi, Misi, Tujuan, 
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemeriksa secara simultan 
terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan? 

 
Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah, maka tujuan dari penelitian adalah memberikan bukti empiris: 
1. Pengaruh Akuntabilitas Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil 

Pemeriksaan 
2. Pengaruh Keahlian Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 
3. Pengaruh Independensi Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil 

Pemeriksaan 
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4. Pengaruh Kepatuhan Terhadap Kode Etik Pemeriksa terhadap 
Kualitas Hasil Pemeriksaan 

5. Pengaruh Kecermatan Profesional Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil 
Pemeriksaan 

6. Pengaruh Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab 
terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

7. Pengaruh Akuntabilitas, Keahlian, Independensi, Kepatuhan Terhadap 
Kode Etik, Kecermatan Profesional, dan Visi, Misi, Tujuan, 
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemeriksa secara simultan 
terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

 
Manfaat Penelitian 

 
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi: 
1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman 

kemampuan intelektual tentang Akuntabilitas, Keahlian, 
Independensi, Kepatuhan Terhadap Kode Etik, Kecermatan 
Profesional, dan Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung 
Jawab Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. 

2. Bagi Inspektorat Kabupaten Bogor, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran tentang kualitas pemeriksa dan 
kualitas hasil pemeriksaan, tuntutan kompetensi yang dapat 
meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor di masa yang 
akan datang dan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor penelitian ini 
diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan yang baru bagi 
jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memahami fungsi, peran, 
tanggung jawab dan tugas Inspektorat Kabupaten Bogor. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan memperkaya hasil 
penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang meneliti hal 
yang sama dengan menambah variabel lainnya. 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

 
Auditor dalam tugasnya mengaudit memiliki posisi yang strategis dalam 

lingkungan manajemen, yakni diantara kepala daerah yang merupakan pemakai 
laporan hasil pemeriksaan dan pihak instansi yang diaudit. Kepala daerah, dalam 
hal ini Bupati menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya 
keadaan yang ada pada instansi yang diaudit, sedangkan pihak yang diaudit ingin 
supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata kepala daerah. Dari uraian tersebut 
terlihat adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai 
laporan keuangan , kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan juga 
akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas hasil pemeriksaannya. 

Kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan 
keuangan menunjukan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian 
Auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap entitas yang diperiksa. 
Akuntabilitas, Kompetensi dan Independensi Pemeriksa merupakan aspek penting 
bagi profesionalisme auditor khususnya dalam membentuk integritas pribadi yang 
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tinggi. Untuk memfokuskan penelitian, mempersingkat waktu dan tenaga, penulis 
memfokuskan ruang lingkup pada Auditor dengan batasan penelitian yaitu : 

1. Penelitian ini dibatasi pada auditor di Inspektorat Kabupaten Bogor. 
2. Penelitian ini dibatasi pada  aspek Akuntabilitas, Keahlian, Independensi, 

Kepatuhan Terhadap Kode Etik, Kecermatan Profesional, dan Visi, Misi, 
Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemeriksa Terhadap Kualitas 
Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Bogor. 

 
 

2  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN 
 
 

Landasan Teori 
 

Auditing adalah proses pengumpulan atas pengevaluasian bahan bukti 
tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang 
dilakukan oleh seorang yang berkompeten dan independen untuk dapat 
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kiteria-
kriteria yang telah ditetapkan (Dalmy, 2009). Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan 
evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan 
standar pemeriksaan, untuk dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan 
keandalan informasi mengenai, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan 
negara. 

Auditor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam menghimpun dan 
menafsirkan bukti pemeriksaan (Arens dan Loebbecke, 2000), dapat dibedakan 
menjadi : 
a. Auditor Internal, yaitu auditor yang bekerja pada suatu perusahaan untuk 

melakukan audit bagi kepentingan manajemen. 
b. Auditor Eksternal, yaitu auditor yang memberikan jasa profesionalnya kepada 

pihak ekstern diluar perusahaan. 
c. Auditor Pemerintahan, yaitu auditor yang bekerja bagi kepentingan 

pemerintahan yaitu melaksanakan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah Daerah. 

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk 
menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan 
rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan good governance dan clean 
government, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan 
bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaran 
pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan 
masyarakat, dan pengawasan fungsional (Inpres 15 Tahun 1983). 

Menurut Mardiasmo (2004), terdapat tiga aspek utama yang mendukung 
terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, 
pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan 
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