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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring perkembangan 

otonomi daerah. Sejak masa reformasi di Indonesia pada tahun 1998 terjadi 

perubahan sistem pemerintahan yaitu, perubahan sistem  yang telah diatur 

sebagaimanarupa dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 

Perubahan sistem tersebut berdasarkan prinsip–prinsip dekonsentralisasi, 

desentralisasi dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan dengan 

menitikberatkan otonomi daerah pada kabupaten/kota, sebagai berikut : 

1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 

2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. 

3. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar 

daerah. 

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, dibutuhkan sistem corporate 

governance yang baik. Sehingga, mampu menerapkan prinsip profesionalisme, 

akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektif, dan dapat diterima oleh masyarakat 

menyeluruh. 

Upaya untuk mewujudkan good governance di Indonesia dinilai masih 

rendah. Hal ini disebabkan masalah tingginya tingkat korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN). Dewasa ini, kasus KKN telah mengakar 
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hampir di seluruh lapisan masyarakat, baik sektor swasta maupun sektor publik. 

Menurut Rahaditya dan Darsono (2015) Tata pemerintahan yang baik 

dapat terwujud apabila pemerintah berhasil menyelenggarakan sistem 

pemerintahannya. Tata pemerintahan yang baik dapat tercapai apabila sistem 

pengawasannya mampu berfungsi dengan efektif dan efisien, sehingga sistem 

pengawasan mempunyai peran yang sentral dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.  

Menurut Mardiasmo (2005) menyatakan terdapat tiga aspek utama yang 

mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu 

pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Di dalam pemerintahan, pengawasan 

intern memegang peran yang sangat penting berkaitan dengan fungsi manajemen. 

Pelaksanaan pengawasan intern akan memudahkan pengendalian terhadap instansi 

pemerintahan karena kegiatan yang dijalankan oleh instansi tersebut dapat 

dipantau sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian dengan tugas dan fungsi yang 

telah ditetapkan maka dapat segera terdeteksi. Melalui pengawasan ini pula dapat 

diketahui apakah segala aktivitasnya telah dilakukan secara efisien dan efektif, 

serta sejalan dengan kebijakan dan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan 

intern ini juga diperlukan untuk dapat mendukung terwujudnya good governance 

dan clean goverment. Selain itu, tuntutan masyarakat akan adanya akuntabilitas 

publik pun dapat dipenuhi melalui pengawasan intern. Dengan demikian, melalui 

pengawasan intern ini diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang lebih 

efektif dan efisien, serta terbebas dari segala praktik kecurangan yang mungkin 

terjadi. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, auditor pemerintah memiliki peran yang 

sangat penting untuk dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Standar Audit Internal Pemerintahan Indonesia 

dalam Sari dan Haryanto (2016) menyatakan Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintahan (APIP) sebagai pelaksana fungsi pengawasan audit internal pada 

sektor publik di Indonesia, termasuk diantaranya inspektorat. Secara umum, 

inspektorat merupakan instansi sektor publik yang bertugas untuk mengawasi 

pemerintah dalam pelaksanaan program kerja, anggaran dan sistem pemerintahan. 

Efektivitas berkaitan dengan tujuan Mardiasmo (2009). Efektivitas 

merupakan suatu ukuran untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan oleh 

sebuah organisasi dapat dicapai. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila 

dapat mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, suatu organisasi harus menentukan cara-cara apa saja yang akan 

ditempuh. Cara tersebut harus sesuai agar apa yang dilakukannya dapat tepat 

sasaran. Efektivitas menjadi sebuah aspek utama agar tujuan yang telah disepakati 

dapat tercapai. Keefektifan dikatakan efektif ketika tujuan atau sasaran yang telah 

ditemukan sebelumnya dapat tercapai. Sari dan Haryanto (2016) mengatakan 

bahwa sebuah organisasi telah berjalan secara efektif apabila tercapainya tujuan 

dalam sebuah organisasi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

keefektifan audit internal merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu sistem audit 

internal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai macam 

pilihan cara yang mungkin ditempuh. 
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Dengan tercapainya tujuan dari pemerintah yang berkaitan dengan 

pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan-kepentingan 

pembangunan masyarakat, hal tersebut merupakan cerminan dari keefektifan 

dalam tata kelola organisasi sektor publik. Menurut UNDP dalam Mardiasmo 

(2009), menyatakan bahwa karakteristik good governance ditandai dengan adanya 

partisipasi, kerangka hukum yang adil, transparansi, sikap cepat tanggap dalam 

melayani stakeholder, sikap berorientasi pada kepentingan masyarakat, sikap adil, 

efisiensi dan efektivitas akuntabilitas serta memiliki visi kedepan. 

Di dalam Standar Audit APIP poin 2220 menyatakan agar audit dapat 

berjalan dengan baik auditor harus memiliki kompetensi dan juga keahlian yang 

memadai. Standar tersebut menyatakan bahwa auditor harus mempunyai 

pengetahuan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan 

tanggung jawabnya. Pengalaman auditor dalam melakukan pekerjaan auditnya 

sangat berpengaruh terhadap keefektifan auditor internal. Hal ini disebabkan 

semakin banyaknya pengalaman dalam mengaudit membuat auditor semakin 

paham dalam melakukan audit agar semakin efektif dan efisien dalam 

pelaporannya dan memberikan rekomendasi yang berkualitas. 

Pendidikan auditor pun menjadi salah satu fokus utama agar pekerjaan 

audit semakin efektif. Para auditor harus memiliki tingkat pendidikan formal 

minimal Strata Satu (S1) atau yang setara. Sehingga, auditor lulusan S1 akuntansi 

dapat menganalisis apabila terjadi kesalahan material dalam laporan keuangan 

lebih baik dari pada lulusan SMA/SMK. Pendidikan formal auditor adalah salah 

satu penentu awal terhadap keefektifan audit internal dalam melakukan pekerjaan 
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auditnya. Rahadhitya dan Darsono (2015) menyatakan tingkat pendidikan dapat 

menjadi tolak ukur kualitas auditor secara individu, bahkan dapat menjadi 

pertimbangan lain bagi manajemen untuk mempromosikan auditor ke jabatan 

yang lebih tinggi. 

Kaswan (2011) dalam Rahadhitya dan Darsono (2015) menyatakan 

pelatihan merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

karyawan. Pelatihan yang diikuti oleh auditor juga menjadi sangat berpengaruh 

terhadap keefektifan audit internal. Dengan semakin banyaknya auditor mengikuti 

pelatihan dalam bidang auditing akan semakin menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan auditor internal. Sehingga diharapkan auditor yang mengikuti pelatihan 

dapat menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan dan membuat pekerjaan audit 

mereka semakin efektif. 

Pada poin 2110, Standar Audit APIP menyatakan bahwa para auditornya 

harus bersikap independen dalam setiap pelaksanaan tugas. Independensi auditor 

internal sangat diperlukan dalam mencapai keefekttifan audit internal. Sikap 

independensi auditor internal yang tepat dilakukan dengan cara menjalankan 

tanggungjawab tanpa campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah sebagai 

pelaku penentu kebijakan, menghindari konflik kepentingan, memiliki akses yang 

tak terbatas terhadap catatan keuangan instansi, serta tidak melakukan pekerjaan 

lain selain pekerjaan audit. Sikap independensi sangat menentukan hasil audit 

yang berkualitas, dengan adanya sikap independensi auditor internal melakukan 

penilaian secara objektif sehingga hasil audit tersebut dapat memberikan 
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rekomendasi bagi manajemen untuk perbaikan tata kelola organisasi agar lebih 

baik lagi. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi keefektifan auditor internal diantaranya, dalam penelitian Alzeban 

dan Gwilliam (2014) menunjukan adanya keterkaitan independensi auditor 

internal terhadap keefektifan audit internal sektor publik. Penelitian yang lain 

Badara dan Saidin (2014) menunjukan adanya keterkaitan pengalaman audit 

terhadap keefektifan audit internal. Penelitian selanjutnya Rahadhitya dan 

Darsono (2015) menunjukan adanya keterkaitan pengalaman auditor, pendidikan, 

pelatihan terhadap kefektifan audit internal. Penelitian selanjutnya Dellai dan 

Omri (2016) menunjukan adanya keterkaitan independensi auditor internal dan 

pelatihan terhadap keefektifan audit internal. Penelitian selanjutnya Sari dan 

Haryanto (2016) menunjukan adanya keterkaitan independensi auditor internal 

terhadap keefektifan auditor internal. Santoso dan Suryanto (2016) menunjukan 

adanya keterkaitan pengalaman auditor terhadap keefektifan audit internal. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan menguji kembali pengaruh 

pengalaman auditor, pendidikan, pelatihan dan independensi terhadap keefektifan 

audit internal. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahadhitya dan 

Darsono (2015) dengan tambahan satu variabel. Variabel independensi dari 

penelitian Mustika (2015); Sari dan Haryanto (2016). 

Penelitian ini berjudul “PENGARUH PENGALAMAN, PENDIDIKAN, 

PELATIHAN DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP 

KEEFEKTIFAN AUDIT INTERNAL PADA INSPEKTORAT PROVINSI 



7 
 

 
 

JAWA TENGAH” sebagai judul penelitian ini. Judul ini dipilih untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keefektifan audit internal 

pada sektor publik khususnya pemerintah di Provinsi di Jawa Tengah. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

bermaksud untuk menguji apakah auditor internal pada Pemerintahan Daerah di 

Provinsi Jawa Tengah sudah berlangsung dengan efektif. Perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap keefektifan audit 

internal ? 

2. Apakah pendidikan berpengaruh positif terhadap kefektifan audit internal ? 

3. Apakah pelatihan yang diikuti berpengaruh positif terhadap keefektifan 

audit internal ? 

4. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap keefektifan audit 

internal ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukanan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis secara empiris pengaruh pengalaman terhadap keefektifan 

audit internal. 
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2. Menganalisis secara empiris pengaruh pendidikan terhadap keefektifan 

audit internal. 

3. Menganalisis secara empiris pengaruh pelatihan terhadap keefektifan audit 

internal. 

4. Menganalisis secara empiris pengaruh independensi terhadap keefektifan 

audit internal. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Manfaaat Teoritis 

a. Bagi peneliti selanjutnya, dihrapkan penelitian ini dapat menjadi 

referensi dan bahan penelitian selanjutnya. Khususnya tentang 

efektivitas auditor di Pemerintahan Daerah. 

b. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan, ilmu, dan 

pengetahuan dalam sistem pengendalian internal pemerintahan daerah. 

Khususnya tentang auditor di Pemerintahan Daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintahan pusat dan daerah, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi untuk menjadi suatu bahan referensi dalam 

meningkatkan kualitas dan mutu audit internal di pemerintahan dan 

membantu pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dengan 

prinsip good governance. 

b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat dijadikn 

sebagai pembuktian empiris mengenai tingkat efektivitas audit di 

Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Gambar dibawah ini menunjukan konseptual yang dibuat dalam model 

penelitian mengenai pengalaman auditor, pendidikan, pelatihan, dan  

independensi  auditor terhadap keefektifan audit internal. 

             Variabel Independen (X)             Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi keefektifan audit internal. Faktor-faktor yang digunakan 

adalah pengalaman auditor, pendidikan, pelatihan, independensi dan 

objektivitas. 

Dalam variabel pengalaman yang dimliki oleh seorang auditor  

mampu untuk meningkatkan keefektifan audit internal. Karena saat auditor 

memiliki banyak pengalaman, maka semakin banyak ilmu yang dimiliki 

H1 (+) = Pengalaman Auditor 

H4 (+) = Independensi Auditor  

H3 (+) = Pelatihan 

Keefektifan Audit 

Internal 

H2 (+) = Pendidikan 
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oleh auditor sehingga apabila menghadapi masalah atau tugas yang pernah 

ia lakukan, maka auditor cenderung lebih cepat dalam menyelesaikannya. 

Dalam variabel pendidikan, jika semakin tinggi pendidikan yang 

dimiliki auditor minimal S1 akan meningkatkan kualitas individu auditor 

tersebut untuk melakukan pekerjaan audit dan kualifikasi yang baik maka 

pencapaian dan perwujudan tujuan akan mudah terealisasi. 

Dalam variabel pelatihan, jika semakin banyak pelatihan yang 

diikuti oleh auditor maka keterampilan, ilmu pengetahuan serta wawasan 

auditor akan semakin meningkat maka semakin efektif pula auditor dalam 

melakukan pekerjaan audit.  

Dalam variabel independensi, jika semakin tinggi sikap 

independensi yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin efektif 

pula auditor tersebut dalam menjalankan tugasnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I       PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi 

penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab 

ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
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Bagian ini menjelaskan teori  dan konsep setiap variabel dependen dan 

independen yang digunakan sebagai dasar dari riset penelitian. Teori dan konsep 

tersebut akan digunakan untuk mengembangkan hipotesis yang akan digunakan 

untuk mengembangkan hipotesis yang akan digunakan untuk menjelaskan 

fenomena riset. 

 

 

BAB II  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai metode penelitian mencakup 

variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data, 

serta metode analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis. 

BAB IV  HASIL ANALISIS 

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, analisis data dan 

menginterprestasikan hasil pengujian hipotesis sesuai dengan model empiris yang 

telah ditetapkan. Hasil dan pembahasan bertujuan untuk menjawab setiap 

perumusan masalah dalam penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Kesimpulan menunjukan keberhasilan tujuan dari riset dan menjelaskan 

hipotesis apa saja yang didukung oleh penelitian sebelumnya. Selain itu, juga 

dijelaskan mengenai keterbatasan dan saran bagi peneliti berikutnya serta 

implikasi penelitian bagi pembaca.  


