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ABSTRAK 

 

Pengaruh Akuntabilitas, Obyektifitas, Integritas, Pengalaman Kerja, Kompetensi, 

Independensi dan Motivasi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan 

Pada Inspektorat Kabupaten Lumajang 

 

Khoirul Anam 

Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, obyektifitas, 

integritas, pengalaman kerja, kompetensi, independensi dan motivasi pemeriksa 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Lumajang. 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, diperoleh 30 orang anggota 

staf yang dijadikan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data 

primer yang diperoleh dari responden secara langsung melalui penyebaran kuesioner 

kepada anggota staf Inspektorat Kabupaten Lumajang.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, obyektifitas, integritas, 

pengalaman kerja, kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan. 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Integritas, Independensi, Kompetensi, Kualitas 

Pemeriksaan, Motivasi, Obyektifitas, Pengalaman Kerja. 
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ABSTRACT 

 

Effefct of accountability, objectivity, integrity, experience working, competence, 

independepence and motivation of The examiner for quality Renault of Inspection at 

Inspektorat Kabupaten Lumajang 

 

Khoirul Anam 

Bachelar degree in Accounting Department, Economic Faculty of Jember University 

 

The Study aimed to examine the effect of accountability, objectivity, integrity, work 

experience, competence, independence and motivation examiner to quality 

examination results on InspektoratKabupatenLumajang. Research using purposive 

sampling method, obtained 30 members of staff were sampled. Data used in the study 

is primary data obtained from respondents directly by distributing questionnaires to 

InspektoratKabupatenLumajang. 

The results showed that accountability, integrity, work experience, competence 

significant effect on the quality of the results of the examination. Motivation while no 

significant effect on the quality of the results of the examination. 

Keywords: Accountability, Competence, Experience Working, Independence, 

Integrity, Motivation, Quality Result Of Inspection 
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap  organisasi  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  menunjukkan  apa  yang

ingin dicapai.  Demikian pula  dengan pemerintah daerah,  setiap organisasi  publik,

mempunyai  tujuan  di  dalam  pelaksanaan  fungsi  pelayanan,  pemberdayaan  dan

pembangunan  (Sibero,  2010).  Untuk mencapai  tujuan  organisasi  maka  diperlukan

pengelolaan  fungsi  manajemen  yang  salah  satunya  adalah  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.

PP 79 Tahun 2005 untuk pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah

dilakukan oleh Pejabat Pengawas yang terdiri  dari  APIP (Aparat  Pengawas Intern

Pemerintah)  di  Inspektorat  Jenderal  Departemen,  Unit  Pengawasan Lembaga  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.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah

No.17 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Lumajang Pasal 2 menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Lumajang merupakan

unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat  mempunyai  tugas  melakukan  pengawasan  terhadap  urusan

pemerintah  kabupaten,  pelaksanaan  pembinaan  atas  penyelenggaraan  pemerintah

desa  dan  pelaksanaan  urusan  pemerintah  desa.  Sesuai  dengan  tugas  pokok  dan

fungsinya  sebagai  pemeriksa  internal  Pemerintah  Kabupaten  Lumajang,  staf

Inspektorat  Kabupaten  Lumajang  melakukan  pemeriksaan  secara  rutin  terhadap

Satuan  Kerja  Perangkat  Desa  (SKPD)  yang  ada  di  Kabupaten  Lumajang.

Pemeriksaan  yang  dilakukan  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  Laporan  Hasil

Pemeriksaan (LHP).  Laporan Hasil  Pemeriksaan Inspektorat  Kabupaten Lumajang

hanya  sebatas  pemberian  saran  kepada  Kepala  Daerah  terhadap  Satuan  Kerja
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Perangkat  Daerah yang diperiksa,  sedangkan untuk implementasi  dari  saran-saran

tersebut merupakan hak prerogatif Kepala Daerah.

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good

governance di  Indonesia semakin meningkat.  Tuntutan ini  wajar,  karena beberapa

penelitian  menunjukkan  bahwa  terjadinya  krisis  ekonomi  di  Indonesia  ternyata

disebabkan  oleh  buruknya pengelolaan  dan birokrasi  (Sunarsip,  2001:2).  Menurut

Mardiasmo  (2005:76),  aspek-aspek  kepemerintahan  yang  baik  yaitu  pengawasan,

pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

pihak  luar  eksekutif,  yaitu  masyarakat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah

(DPRD)  untuk  mengawasi  kinerja  pemerintahan.  Pengendalian  adalah  mekanisme

yang  dilakukan  oleh  eksekutif  untuk  menjamin  bahwa  sistem  dan  kebijakan

manajemen  dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  tujuan  organisasi  dapat  tercapai.

Sedangkan  pemeriksaan  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.

Menurut  Sukriah,  dkk  (2009),  prinsip-prinsip  perilaku  yang  berlaku  bagi

auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar

auditor  dapat  bertindak  jujur  dan  tegas  dalam  melaksanakan  audit.  Obyektifitas

diperlukan  agar  auditor  dapat  bertindak  adil  tanpa  dipengaruhi  oleh  tekanan  atau

permintaan  pihak  tertentu  yang  berkepentingan  atas  hasil  audit  serta  kompetensi

auditor  didukung  oleh  pengetahuan  dan  kemampuan  yang  diperlukan  untuk

melaksanakan tugas.

Kualitas  hasil  pemeriksaan  sebagai  proses  dimana  seorang  auditor  harus

menemukan  dan  melaporkan  pelanggaran  dalam  sistem  akuntansi  dengan

pengetahuan  dan  keahlian  auditor  (Kusharyanti,  2005:25).  Untuk  menghasilkan

kualitas hasil pemeriksaan yang baik, seorang auditor harus memiliki kompetensi dan

juga  independensi.  Seorang auditor  harus  memiliki  pengetahuan yang diukur  dari

seberapa tinggi  pendidikan seorang auditor,  karena dengan demikian auditor  akan

semakin  mempunyai  banyak  pengetahuan  (pandangan)  mengenai  bidang  yang

digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam. Seorang
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auditor  juga  harus  berpengalaman  dalam melakukan audit.  Semakin  lama  auditor

melakukan pemeriksaan maka semakin banyak pengetahuan yang dimiliki  sebagai

seorang auditor. Pengalaman kerja sebagai auditor hendaknya memiliki keunggulan

dalam mendeteksi  kesalahan,  memahami  kesalahan secara mendalam dan mencari

penyebab masalah tersebut.  Selain kompetensi yang ditinjau dari  pengetahuan dan

pengalaman, seorang auditor juga harus memiliki sikap independensi yang tinggi. 

Badjuri (2012) menyatakan independensi yang berarti adanya kejujuran dalam diri

auditor  dalam  mempertimbangkan  fakta  dan  adanya  pertimbangan  yang  obyektif

tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh

seorang  auditor  untuk  dapat  melakukan  audit  dengan  baik.  Namun  belum  tentu

auditor memiliki kedua hal tersebut akan memiliki komitmen untuk melakukan audit

dengan baik.  Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2003),  hanya dengan adanya

motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih

tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong

seorang termasuk auditor untuk berprestasi,  berkomitmen terhadap kelompok serta

memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Luthans (2006) menyatakan motivasi

adalah  proses  yang  dimulai  dengan  definisi  fisiologis  atau  psikologis  yang

menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan.

Penelitian  ini  menggunakan  kombinasi  variabel-variabel  independen

penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  untuk  dianalisa  pengaruhnya

terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan pada auditor intern

pemerintah.  Penelitian  mengenai  kualitas  hasil  pemeriksaan  penting  agar  mereka

dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan dan

dapat  meningkatkan  kualitas  hasil  pemeriksaan yang dihasilkannya.  Tidak  mudah

menjaga  akuntabilitas,  independensi,  integritas  serta  obyektifitas  auditor.

Kompetensi,  motivasi  dan  pengalaman  kerja  yang  melekat  pada  auditor  bukan

jaminan  bahwa  auditor  dapat  meningkatkan  kualitas  hasil  pemeriksaannya.  Oleh

karena  menarik,  peneliti  mengadakan  penelitian  tentang  pengaruh  akuntabilitas,

obyektifitas,  integritas,  kompetensi,  independensi,  pengalaman  kerja  dan  motivasi
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pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini penting untuk menilai

sejauh mana auditor  pemerintah dapat  konsisten menjaga kualitas  jasa audit  yang

diberikannya.

Terkait  dengan  banyak  topik  yang  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti

sebelumnya, peneliti ini merupakan replikasi dari penelitian Sibero (2010). Penelitian

kali ini ada beberapa kesamaan, diantaranya bahwa penelitian saat ini menggunakan

variabel yang sama pada peneliti sebelumnya yaitu variabel akuntabilitas, kompetensi

dan  independensi.  Sedangkan  perbedaan  dalam  penelitian  ini  dengan  penelitian

sebelumnya  terdapat  pada  tambahan  variabel  independen  lain  yaitu  obyektifitas,

integritas, pengalaman kerja dan motivasi serta pada survei penelitiannya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan audit telah dilakukan

oleh Mardisar dan Ria (2006) yang menyatakan bahwa pengetahuan auditor memiliki

pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Penelitian yang dilakukan

oleh  Alim,  dkk  (2007)  menyimpulkan  bahwa  kompetensi  dan  independensi

berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil  pemeriksaan. Cloyd (1997) meneliti

pengaruh  akuntabilitas  terhadap  kualitas  hasil  kerja  auditor  membuktikan  bahwa

akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit

yang dimiliki tinggi. Septiari dan Sujana (2012) menyatakan bahwa kompetensi yang

ditinjau  dari  pengetahuan  auditor  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  hasil

pemeriksaan  sedangkan  kompetensi  yang  ditinjau  dari  pengalaman  auditor  tidak

berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan,  serta  independensi

auditor  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan.  Penelitian  yang

dilakukan  oleh  Queena  dan  Rohman  (2012)  menyimpulkan  bahwa  independensi

auditor  dan pengalaman kerja  auditor  tidak mempunyai  pengaruh yang signifikan

terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan,  sedangkan  obyektifitas,  pengetahuan  dan

integritas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Badjuri (2012) menyatakan bahwa integritas dan kompetensi auditor sektor

publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang

dihasilkan sedangkan pengalaman kerja audit, independensi dan obyektifitas auditor

sektor publik tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian yang
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dilakukan oleh Ayuningtyas dan Pamudji (2012) menyimpulkan bahwa pengalaman

audit dan independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas

hasil audit sedangkan obyektifitas, integritas dan kompetensi mempunyai pengaruh

yang  signifikan  terhadap  kualitas  hasil  audit.  Menurut  Sukriah,  dkk  (2009)

menyimpulkan  bahwa  independensi  dan  integritas  tidak  berpengaruh  signifikan

terhadap kualitas  hasil  pemeriksaan.  Selain itu,  Sukriah juga membuktikan bahwa

obyektifitas, kompetensi serta pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas

hasil pemeriksaan.

Rinaldi,  dkk  (2012)  menyatakan  bahwa  secara  simultan,  kompetensi,

independensi  dan  motivasi  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas  hasil

pemeriksaan.  Secara  parsial,  kompetensi  dan  motivasi  berpengaruh  signifikan

terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan,  sedangkan  independensi  memiliki  pengaruh

yang tidak signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian yang dilakukan

oleh Efendy (2010) menyimpulkan bahwa kompetensi,  independensi  dan motivasi

secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan.  Secara  parsial,

kompetensi  dan motivasi  berpengaruh positif  terhadap kualitas  hasil  pemeriksaan,

sedangkan independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil

pemeriksaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rosnidah (2010) yang menyimpulkan

bahwa  motivasi  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Herliansyah (2006) membuktikan bahwa pengalaman

mengurangi  dampak  informasi  tidak  relevan  terhadap  judgement auditor  dan

meningkatkan  keahlian.  Walaupun  menurut  Budi  (2004)  yang  tidak  menemukan

pengaruh  pengalaman  kerja  dalam  hubungannya  dengan  komitmen  profesional

maupun pengambilan keputusan etis.

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, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Walaupun pada kenyataannya
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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, penatausahaan dan pelaporan.

Kenyataannya,  bahwa  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  Inspektorat

Kabupaten  Lumajang  belum  bisa  diharapkan  efektifitasnya.  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 Lumajang yang belum dapat diterima

sebagai mitra kerja oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah lainnya yang berada pada

lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Lumajang,  kurangnya  independensi  dari  staf

Inspektorat  Kabupaten  Lumajang  dikarenakan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan

Inspektorat  Kabupaten  Lumajang  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.

Hasil  audit  akan  memberi  dampak  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan,

maka  aparat  pengawasan  fungsional  intern  selaku  auditor  yang  melaksanakan

pemeriksaan pengelolaan keuangan dan kinerja operasional pemerintah daerah harus

memiliki  profesionalitas  yaitu  persyaratan  kemampuan/keahlian,  independensi  dan

penggunaan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

Atas dasar fenomena tersebut menarik dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai

pengaruh  akuntabilitas,  obyektifitas,  integritas,  kompetensi,  independensi,

pengalaman kerja dan motivasi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada

Inspektorat Kabupaten Lumajang.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut  maka  masalah  penelitian

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan?

2. Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan?

3. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan?

4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan?

5. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan?

6. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan?

7. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai

berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil

pemeriksaan.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh obyektifitas terhadap kualitas hasil

pemeriksaan.

3. Untuk menguji  dan  menganalisis  pengaruh  integritas  terhadap kualitas  hasil

pemeriksaan.

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas

hasil pemeriksaan.

5. Untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  motivasi  terhadap  kualitas  hasil

pemeriksaan.

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil

pemeriksaan.

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas hasil

pemeriksaan,
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Bagi  Inspektorat  Kabupaten  Lumajang,  penelitian  ini  diharapkan  dapat

memberikan  sumbangan  pemikiran  tentang  kualitas  pemeriksa  dan  kualitas

hasil  pemeriksaan,  tuntutan  kompetensi  yang  dapat  meningkatkan  kinerja

Inspektorat  Kabupaten  Lumajang.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  berguna

sebagai  bahan  masukan  yang  baru  bagi  jajaran  Pemerintah  Kabupaten

Lumajang  dalam  memahami  fungsi,  peran,  tanggung  jawab  dan  tugas

Inspektorat Kabupaten Lumajang.

2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  penelitian  ini  diharapkan  memperkaya  hasil

penelitian dan sebagai  bahan referensi  yang meneliti  hal  yang sama dengan

menambah variabel yang lain.
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