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ABSTRAK 
 

PENGARUH  LATAR BELAKANG PENDIDIKAN,PENGALAMAN 

KERJA DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS HASIL 

PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT DI PROVINSI KEPULAUAN 

RIAU 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

Kualitas Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan 

Riau dan Inspektorat Kota Tanjungpinang. Penelitian ini penting untuk dilakukan 

karena semakin meningkatnya tuntutan pengguna laporan keuangan atas laporan 

audit yang berkualitas dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan akuntabel. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode penyebaran 

kuesioner yang dibagikan kepada auditor/pemeriksa di Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau dan Inspektorat Kota Tanjungpinang. Teknik pengambilan 

Sampel yaitu dengan teknik Purposive Sampling didalam pengumpulan data. 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (Independent) Latar Belakang 

Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Integritas berpengaruh terhadap Kualitas 

Hasil Pemeriksaan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistik 

deskriptif uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian 

hipotesis dengan bantuan SPSS 20.0. 

Berdasarkan hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) variabel independen 

yaitu variabel Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Integritas 

berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Sedangkan 

secara parsial, Latar Belakang Pendidikan dan Integritas berpengaruh secara 

parsial terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan, sedangkan untuk variabel 

Pengalaman Kerja tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Hasil 
Pemeriksaan. 

Kata Kunci  : Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja, Integritas, 

Kualitas Hasil Pemeriksaan. 
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PENDAHULUAN 

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah : “Otonomi daerah 

adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Hal ini tentunya membawa perubahan juga terhadap pengelolaan keuangan 

(fiskal) negara sehubungan dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengatur sendiri 

mengenai pengelolaan keuangan daerahnya. 

Disamping itu tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas 

sektor publik untuk mewujudkan good governance semakin meningkat. Akuntansi 

sektor publik memiliki peran strategik dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (accounting for governance) yaitu melalui perwujudan 

transparansi, akuntabilitas, dan upaya efisiensi dan aktivitas pengelolaan 

keuangan publik (Mahmudi; 2011). 

Namun dalam prakteknya peraturan pemerintah tersebut dirasakan masih 

belum bisa maksimal mengingat masih minimnya sumber daya manusia yang 

berkompeten dibidang pemeriksaan, sehingga tidak hanya berlatar belakang 

pendidikan akuntansi, administrasi pemerintahan yang melaksanakan tugas 

pemeriksaan melainkan latar belakang pendidikan sosial, teknik dan lainnya  

dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah. Untuk 

meminimalisir latar belakang pendidikan yang beragam dan agar terwujudnya 
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kompetensi aparat pengawas yang diinginkan maka aparat diberikan pelatihan-

pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan jenjangnya agar memberikan kualitas hasil 

pemeriksaan yang baik. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat di setiap organisasi 

pemerintahan diatur didalam :  

- Undang-UndangDasar 1945 pasal 23 ayat (1) E yang menyatakan : untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara 

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, maka 

kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Negara Pemeriksa 

Keuangan Negara perlu dimantapkan dengan memperkuat peran dan 

kinerjanya. 

- Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 Pasal 30 danPasal 31 Tentang 

Keuangan Negara. 

- Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara. 

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaandan TanggungjawabKeuangan Negara. 

- Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara.  

 

Dengan segala keterbatasan yang ada di daerah maka penulis tertarik untuk 

meneliti dengan judul “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman 

Kerja dan Integritas terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat 

di Provinsi Kepulauan Riau”. 
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RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

penelitian dirumuskan sebagai berikut :  

a. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan pada Inspektorat di Provinsi Kepulauan Riau? 

b. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan pada Inspektorat di Provinsi Kepulauan Riau? 

c. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

pada Inspektorat di Provinsi Kepulauan Riau? 

d. Apakah latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan integritas 

berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat di 

ProvinsiKepulauan Riau? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

a. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan pada Inspektorat di Provinsi Kepulauan 

Riau; 

b. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan pada Inspektorat di Provinsi Kepulauan Riau; 

c. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan pada inspektorat di Provinsi Kepulauan Riau; 
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d. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan, pengalaman 

kerja dan integritas terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada 

Inspektorat di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan 

manfaat yang berarti yaitu : 

a. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan referensi dalam 

melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui 

keterbatasan-keterbatasan yang ada; 

b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan mengenai variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan;  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pemeriksaan merupakan bagian dari akhir siklus pengelolaan keuangan. 

Pemeriksaan/audit dianggap penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik 

(good governance). Pemeriksaan keuangan adalah suatu proses mengidentifikasi  

masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan 

profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku, yang tujuannya untuk 

menilai apakah laporan penggunaan kekayaan Daerah sudah benar dan sesuai.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.179/U/2001 

yang menetapkan mengenai penyelenggaraan pendidikan akuntansi dan               

bergelar Akuntan (Ak.). Auditor pada suatu badan atau KAP sebaiknya memiliki 
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sertifikasi tersebut, karena hal itu merupakan salah satu investasi juga pada 

auditor. Cheng et al. (2009) menyatakan bahwa disamping pencapaian pendidikan 

dan pengalaman kerja pada auditor, tingkat kualifikasi juga dapat mempengaruhi 

kualitas auditor agar lebih baik. 

Pengertian pengalaman dalam kehidupan sehari-hari adalah kejadian   

yang pernah dialami baik yang sudah lama atau baru saja terjadi. Pengalaman  

bisa berupa hal yang penting dari pengalaman adalah hikmah atau pelajaran    

yang bisa diambil (Cempaka 2012). Pengertian pengalaman dalam lingkungan 

kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode 

suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas 

pekerjaan. Jika auditor tersebut memiliki pengalaman kerja sebelumnya, maka 

akan memberikan nilai tambah terhadap dirinya. Pengalaman dapat diukur dari 

tahun sejak auditor bekerja dibidang audit menjadi auditor (Manulang, 2005). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yaitu untuk melihat hubungan 

beberapa variabel yang belum pasti, Umar (2008) menyebutkan desain kausal 

berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel 

lain, dan juga berguna pada penelitian yang bersifat eksperimen, dimana variabel 

independennya diperlakukan secara terkendali oleh peneliti untuk melihat 

dampaknya pada variabel dependen secara langsung. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah 
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terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor atau 

pemeriksa pada Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Tanjungpinang sebagai 

responden dalam penelitian ini. 

Penelitian dilakukan di Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota 

Tanjungpinang. Ruang lingkup dalam penelitian dibatasi pada 3 (tiga) variabel 

independen yang diperkirakan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

yaitu Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Integritas. 

Populasi adalah kelompok yang akan dikenakan atau ditetapkan dalam 

penelitian (Sunyoto, 2011:17). Kerangka populasinya adalah Inspektorat Provinsi 

dan Inspektorat Kota Tanjungpinang. 

Sampel adalah bagian yang diambil dari suatu populasi yang 

karakteristiknya diteliti dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan 

(Sunyoto, 2011: 18). 

Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak jumlah 

populasi yaitu 33 kuesioner. Karena jumlah populasi kurang dari 100 responden, 

maka metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, yaitu 

penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Umum Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pejabat Inspektorat yang ada di Provinsi 

Kepulauan Riau yang diantaranya Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan 

Inspektorat Kota Tanjungpinang. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 



8 
 

sebanyak 33 orang, yang seluruhnya dijadikan sampel.Berdasarkan data yang 

telah dikumpulkan, maka diperoleh deskripsi responden dalam penelitian ini yang 

ditunjukan pada tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Latar Belakang Pendidikan 33 5.00 10.00 6.9697 1.04537 

Pengalaman Kerja 33 28.00 40.00 33.2424 3.29801 

Integritas 33 51.00 70.00 60.4848 5.37425 

kualitas Hasil Pemeriksaan 33 39.00 50.00 44.0303 3.61840 

Valid N (listwise) 33     

Sumber : Data diolah 
 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatukuesioner. Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai correlated item. 

Total correlation dengan kriteria sebagai berikut : jika nilai r hitung lebih besar 

dari tabel dan nilainya positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut 

dikatakan“valid” (Ghozali, 2006). Namun sebaliknya, jika nilai r hitung lebih 

kecil dari tabel, maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “tidak valid”. Dalam 

penelitian ini uji validitas dapat dijelaskan pada tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 Uji Validitas 

No Variabel Butir 

Instrumen 

Korelasi (r) r-

Tabel 

Keterangan 

1. Latar Belakang 

Pendidikan 

(X1) 

LBP1 

LBP2 

0,483 

0,837 

0,3388 

0,3388 

Valid 

Valid 

2. Pengalaman Kerja 

(X2) 

PK1 

PK2 

0,739 

0,704 

0,3388 

0,3388 

Valid 

Valid 
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PK3 

PK4 

PK5 

PK6 

PK7 

PK8 

0,539 

0,772 

0,665 

0,732 

0,765 

0,568 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

3. Integritas  

(X3) 

IN1 

IN2 

IN3 

IN4 

IN5 

IN6 

IN7 

IN8 

IN9 

IN10 

IN11 

IN12 

IN13 

IN14 

0,692 

0,698 

0,660 

0,637 

0,672 

0,817 

0,602 

0,803 

0,589 

0,672 

0,781 

0,786 

0,744 

0,698 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

4. Kualitas Hasil 

Pemeriksaan 

(Y) 

K1 

K2 

K3 

K4 

K5 

K6 

K7 

K8 

K9 

K10 

0,664 

0,742 

0,621 

0,519 

0,689 

0,687 

0,736 

0,771 

0,752 

0,724 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

0,3388 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid  

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut diatas menunjukkan bahwa item pertanyaan 

variable-variabel penelitian mempunyai nilai korelasi ( r ) yang lebih besar dari r-

tabel yaitu 0,3388. Item pertanyaan variabel-variabel penelitian yang valid dapat 

digunakan pada analisis selanjutnya. 

Berdasarkan hasil pengujian data telah digambarkan pada table 4.3 

dibawah ini : 
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Tabel 4.3 Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha 

Croncbach,s 

Batas 

Reliabilitas 

Keterangan 

Latar Belakang Pendidikan 0,746 0,6 Reliabel 

Pengalaman Kerja 0,833 0,6 Reliabel 

Integritas 0,917 0,6 Reliabel  

Kualitas Hasil Pemeriksaan 0,872 0,6 Reliabel  

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat nilai Asynp. Sig. adalah > 0,05 

yang berarti bahwa hasil pengujian menunjukan residual berdistribusi normal. 

Tabel 4.4 Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Latar Belakang 
Pendidikan 

Pengalaman 
Kerja Integritas 

Kualitas Hasil  
Pemeriksaan 

N     

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 6.9697 33.2424 60.4848 44.0303 

Std. Deviation 1.04537 3.29801 5.37425 3.61840 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .276 .196 .105 .167 

Positive .276 .196 .105 .167 

Negative -.269 -.141 -.104 -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.587 1.126 .603 .960 

Asymp. Sig. (2-tailed) .070 .159 .860 .315 

a. Test distribution is Normal. 

 

Hasil ujimultikolonieritas pada tabel 4.5 dibawah ini menunjukkan nilai 

VIF di bawah 10 dan nilaitolerance tidak < 0,1 sehingga dapat disimpulkan model 

regresi tidak terdapat multikolinearitas. 
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Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Colenearity Statistic 

Keterangan 
Tolerance VIF 

 

Latar Belakang 

Pendidikan (X1) 

Pengalaman Kerja (X2) 

Integritas (X3) 

 

0,960 

0,464 

0,451 

 

1,041 

2,157 

2,218 

 

Tidak Multikolinearitas 

Tidak Multikolinearitas 

Tidak Multikolinearitas 

Sumber : Data diolah 

. Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua variabel, nilai signifikansinya 

diatas 5% sehingga dapat disimpulkan tidak terjadiheteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.6 Uji Glejser 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.891 7.528  2.432 .154 

Latar Belakang Pendidikan -.478 .282 -.269 -1.698 .143 

Pengalaman Kerja -.234 .265 -.213 -.882 .385 

Integritas .328 .165 .487 3.985 .057 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai 

berikut : 

Y  =  β0+β1X1+β2X2+β3X3+ е 

Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Uji Hipotesis (Model Summary) 

 

Untuk mengukur pengaruh variabel independen secara simultan terhadap 

variabel dependen dapat dilihat dari analisis tabel ANOVA berikut : 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .463
a
 .214 .133 3.36985 
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Tabel 4.9 Uji Simultan (Uji F) 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 89.648 3 29.883 6.631 .003
a
 

Residual 329.322 29 11.356   

Total 418.970 32    

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Latar Belakang Pendidikan dan Integritas berpengaruh secara parsial 

terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Dengan kata lain semakin tinggi 

Latar Belakang Pendidikan auditor atau pemeriksa maka Kualitas Hasil 

Pemeriksaan juga akan semakin baik pula. Begitu juga dengan 

Integritas, semakin tinggi Integritas setiap pemeriksa, maka Kualitas 

Hasil Pemeriksaan juga akan semakin baik. Sedangkan Pengalaman 

Kerjatidak berpengaruh secaraparsial terhadap Kualitas HasilP 

emeriksaan. 

2. Secara simultan Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Kerja dan 

Integritas berpengaruh simultan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. 

Dengan demikian semakin tinggi Latar Belakang Pendidikan dan 

semakin banyak Pengalaman Kerja pemeriksa yang didukung dengan 

Integritas pemeriksa, maka Kualitas Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan 

juga akansemakin baik pula. 
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Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang 

menyebabkan kurang sempurnanya hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan  

ini diantaranya adalah : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Inspektorat Kota Tanjungpinang 

danInspektorat Provinsi Kepulauan Riau, hal ini disebabkan 

keterbatasan waktu peneliti dalam penyebaran kuesioner. 

2. Kuesioner ini diberikan kepada responden yang menilai dirimereka 

sendiri untuk sebuah penelitian yang berkaitan dengan kinerja mereka, 

sehingga pemberian nilai yang tidak sewajarnya merupakan 

kemungkinan yang dapat saja terjadi, karena pengisian kuesioner yang 

mengharapkan kejujuran dari responden itu sendiri sangatlah sulit. 

3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) variable independen 

yang diharapkan dapat mempengaruhi variable dependen yaitu Kualitas 

Hasil Pemeriksaan. Sedangkan sebenarnya masih banyak lagi variabel-

variabel lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap Kualitas Hasil 

Pemeriksaan. 

Saran 

Dari keterbatasan penelitian diatas, peneliti memberikan saran kepada para 

peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang Kualitas Hasil Pemeriksaan 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan penelitian berikutnya melakukan penelitian di seluruh 

Inspektorat se-Kepulauan Riau, yaitu Inspektorat Provinsi Kepulauan 
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Riau, Inspektorat Kota Batam, Inspektorat Kota Tanjungpinang, 

Inspektorat Kabupaten Bintan, Inspektorat Kabupaten Karimun, 

Inspektorat Kabupaten Lingga, Inspektorat Kabupaten Natuna, dan 

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, agar mendapatkan hasil 

yang lebih baik dan dapat dijadikan bahanpertimbangan oleh 

Inspektorat-inspektorat itu sendiri. 

2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan selain dengan penyebaran 

kuesioner yang di isi oleh responden alangkah lebih baik bila didukung 

juga dengan data historis, seperti hasil laporan pemeriksaan itu sendiri. 

3. Dan untuk peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel 

lain yang berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. 

  

 


