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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat 

Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah 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 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah keahlian, independensi 

dan etika auditor. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas 

auditor . Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari 
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penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh auditor Inspektorat Provinsi 

Kepulauan Riau dan Inspektorat Kota Tanjungpinang. 

Hasil penelitian ini menunjukan keahlian, independensi dan etika auditor 

berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap kualitas auditor. Sedangkan 

secara persial keahlian, independensi dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap 

kualitas auditor. 

Kata Kunci : Keahlian, Independensi, Dan Etika Auditor 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dalam keuangan negara. 

Penglibatan keuangan Negara dalam pembangunan, pengawasan serta  

pemeriksaan keuangan Negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu 

pemeriksaan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana 

untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya suatu pengawasan yang 

cukup andal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada 

semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa 

dipertanggungjawabkan. 

 Peran pengawasan Inspektorat Jenderal dimaksudkan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri, 

sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning) 

terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan 

kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. 

Dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap 
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penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih 

yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang 

berada di bawah langsung kepala daerah dan diharapkan independen dari 

pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai tingkat 

kabupaten/kota, tingkat propinsi, dan tingkat departemen. Inspektorat melakukan 

pemeriksaan dan pengawasan khusus pada SKPD yang ada pada setiap kabupaten, 

kota dan propinsi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selain memberikan rekomendasi juga 

melaporkan hasil kerjanya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan bedasarkan 

standar audit aparat pengawasan intern pemerintah. Rekomendasi dan laporan 

hasil kerja aparat pengawasan intern pemerintah harus berkualitas, untuk 

mengetahui kualitas hasil kerja dapat dinilai dari laporan hasil pemeriksaan. APIP 

Perda adalah bagian langsung dari organisasi Pemerintah Daerah dasarnya SOTK 

lembaga teknis. 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

Per/04/M.PAN/03/2008, tentang kode etik Apatat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Integritas Auditor harus 

memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan 

bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi 

pengambilan keputusan yang andal. Obyektivitas Auditor harus menjunjung 
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tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan 

memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas 

semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau 

orang lain dalam mengambil keputusan. Kerahasiaan Auditor harus menghargai 

nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan 

informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan. Kompetensi Auditor harus memiliki pengetahuan, 

keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas.  

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana yang tercantum dalam dictum 

kedua menegaskan bahwa standar audit APIP wajib dipergunakan sebagia acuan 

bagi seluruh APIP untuk melaksanakan audit sesuai dengan mandar audit masing-

masing, dalam rangka peningkatan kualitas auditor pada saat melakukan 

pemeriksaan  

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang sekarang ini lebih 

dipopulerkan dengan sebutan Inspektorat Provinsi/Kota (selanjutnya di singkat 

dengan Inspektorat) merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan 

pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, atau kota, memainkan peran 

yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah 

daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam 
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menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

Dari penjelasan penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “ Pengaruh Keahlian, Independensi dan Etika Auditor terhadap 

Kualitas Auditor “ 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang 

akan diangkat sebagai objek penelitin adalah: 

1. Apakah keahlian berpengaruh terhadap kualitas auditor? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualits auditor? 

3. Apakah etik auditor berpengaruh terdapap kualitas auditor? 

4. Apakah keahlian, independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap 

kualitas auditor? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh keahlian terhadap kualitas auditor 

2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas auditor 

3. Untuk mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas auditor 

4. Untuk mengetahui pengaruh keahlian, independensi dan etika auditor 

terhadap kualitas auditor 
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MANFAAT PENELITIAN 

1. Sebagai bahan pertimbangan khususnya Provinsi Kepulauan Riau dalam 

memahami fungsi, peran, tanggungjawab dan tugas Inspektorat 

Propinsi/Kabupaten/Kota. 

2. Sebagai bahan kajian berupa sumbangan pemikiran tentang kualitas 

auditor dan pelatihan yang dibutuhkan agar dapat meningkatkan kinerja 

auditor Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau di masa yang akan datang. 

3. Untuk menambah dan memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis 

tentang apa yang telah penulis lakukan dan sebagai refensi untukpenelitian 

selanjutnya 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut  Arres and  Loebbecke (2005) auditing adalah suatu kegiatan 

pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang menjadi pendukung informasi 

kuantitatif suatu entitas untuk menentukan  dan melaporkan sejauhmana 

kesesuaian antara informasi kuantitatif dengan criteria yang telah diterapkan. 

Audit harus dilakukan oleh institusi atau orang yang kompeten dan independen. 

 Menurut Leo Hebert (2005) audit adalah suatu proses kegiatan selain 

bertujuan untuk mendeteksi kecurangan atau penyelewengan dan membuktikan 

simpulan atas kewajaran penyajian akuntabilitas, juga menjamin kataatan terhadap 

hukum kebijaksanaan dan peraturan melalui pengujian apakah aktivitas dan 

program dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif. 
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 Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran 

dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang 

sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens, 2005). 

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksaan 

(examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau 

organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan 

tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi,2002). 

 Kualitas auditor adalah kemampuan auditor untuk memastikan bahwa 

kecurangan tidak terjadi (setidaknya secara material) dan "berani" melaporkan 

adanya kecurangan tersebut. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kausal, 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 dependennya secara langsung. Peneliti menggunakan 

desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis keahlian, 

independensi dan etika sebagai variabelindependen dan kualitas auditor sebagai 

variabel dep enden pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah 

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). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat dan Auditor 

Inspektorat  Provinsi dan Inspektorat kota Tanjungpinang yang ikut dalam tugas 

pemeriksaan, yaitu sebanyak 40 orang. Alasan pemilihan Inspektorat Provinsi dan 

Inspektorat kota Tanjungpinang  sebagai lokasi penelitian adalah karena kualitas 

audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota 

Tanjungpinang. 

Jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak 

jumlah populasi yaitu 40 kuesioner. Karena jumlah populasi kurang dari 100 
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responden, maka metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode sensus, 

yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Pengujian validitas instrument dengan perangkat lunak SPSS, nilai 

validitas dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Jika angka 

kolerasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik ( r hitung > dari r table) 

maka instrument tersebut dikatakan  

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Auditor  

Item Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r table Keterangan 

Kualitas Auditor1 0.817 0.3338 Valid 

Kualitas Auditor2 0.865 0.3338 Valid 

Kualitas Auditor3 0.531 0.3338 Valid 

Kualitas Auditor4 0.929 0.3338 Valid 

Kualitas Auditor5 0.802 0.3338 Valid 

   Sumber: Data Primer yang diolah, 2015 

Variabel Kualitas Auditor terdiri dari 5 item pertayaan, dari ke-5 item 

pertanyaan tersebut semua item pertanyaan untuk kualitas auditor adalah valid (r 

hitung > r table ). Maka item-item kuesioner untuk kualitas auditor dapat 

dipergunakan untuk penelitian berikutnya. 

Table dibawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel Keahlian 

dengan 33 sample responden. 

Tabel 4.6 
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Hasil Uji Validitas Variabel Keahlian 

Item 

Pertanyaan 

Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 

Keahlian1 0.480 0.3338 Valid 

Keahlian2 0.653 0.3338 Valid 

Keahlian3 0.734 0.3338 Valid 

Keahlian4 0.696 0.3338 Valid 

Keahlian5 0.574 0.3338 Valid 

Keahlian6 0.776 0.3338 Valid 

            Sumber: Data primer yang diolah, 2015  

Variabel Keahlian terdiri dari 6 item pertanyaan, dari ke-6 item pertanyaan 

tersebut adalah valid ( r hitung > r table ). Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji 

validitas dari variabel independensi dengan 33 sample responden. 

 

Hasi;l Uji Validitas Independensi 

Item Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 

Independensi1 0.835 0.3338 Valid 

Independensi2 0.789 0.3338 Valid 

Independensi3 0.820 0.3338 Valid 

Independensi4 0.750 0.3338 Valid 

Independensi5 0.809 0.3338 Valid 

Independensi6 0.651 0.3338 Valid 

           Sumber: Data primer yang diolah, 2015  
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Variabel Independensi terdiri dari 6 item pertanyaan, dari ke- 6 item 

pertanyaan tersebut adalah valid ( r hitung > r table ). Tabel dibawah ini menunjukkan 

hasil uji validitas dari variabel etika auditor dengan 33 sampel responden. 

Hasil Uji Validitas Variabel Etika Auditor 

Item Pertanyaan Nilai r hitung Nilai r tabel Keterangan 

Etika Auditor1 0.180 0.3338 TidakValid 

Etika Auditor2 0.494 0.3338 Valid 

Etika Auditor3 0.280 0.3338 Tidak Valid 

Etika Auditor4 0.266 0.3338 Tidak Valid 

Etika Auditor5 0.716 0.3338 Valid 

Etika Auditor6 0.726 0.3338 Valid 

Etika Auditor7 0.535 0.3338 Valid 

Etika Auditor8 0.698 0.3338 Valid 

Etika Auditor9 0.642 0.3338 Valid 

Etika Auditor10 0.791 0.3338 Valid 

Etika Auditor11 0.859 0.3338 Valid 

Etika Auditor12 0.586 0.3338 Valid 

Etika Auditor13 0.632 0.3338 Valid 

      Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Variabel Etika Auditor terdiri dari 13 item pertanyaan, dari ke-13 item 

pertanyaan tersebut adalah terdapat 3 kuesioner yang tidak valid. Yaitu nilai r 

hitung < dari nilai r Tabel. Dan 10 kuesioner valid ( r hitung > r table ).Dari hasil uji 

validitas diatas dapat disimpulkan bahwa nilai kolerasi r hitung > r table sehingga 

setiap butir pertanyaan dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa 10 dari 

instrument pertanyaan dalam kuesioner ini mampu untuk menggungkapkan 
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sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2006:45). Sedangkan 

instrument pertanyaan yang tidak valid harus dibuang, yang berarti tidak layak 

untuk digunakan lagi dalam penelitian berikutnya. 

Berdasarkan hasil pengujian data telah digambarkan pada table 4.3 

dibawah ini :  

Hasil Uji Realibilitas 

Variabel Penelitian Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kualitas Auditor 0.843 Reliabel 

Keahlian 0.721 Reliabel 

Independensi 0.860 Reliable 

Etika Auditor 0.826 Reliable 

        Sumber data : Data yang diolah 2015 

 Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

Hasil ujimultikolonieritas pada  dibawah ini menunjukkan nilai VIF di 

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

tidak terdapat multikolinearitas. 

Uji Multikolinearitas 

                                                                   Coefficientsa 

CC Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)    
Keahlian .722 1.386 Tidak Multikolinearitas 

Independensi .636 1.573 Tidak Multikolinearitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .31012749 

Most Extreme Differences 

Absolute .098 

Positive .098 

Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z .566 

Asymp. Sig. (2-tailed) .906 
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Etika Auditor .787 1.271 TIdak Multikolinearitas 

         Sumber Data : Data Primer yang diolah 2015 

. Pada tabel uji glejser menunjukkan bahwa semua variabel, nilai signifikansinya 

diatas 5% sehingga dapat disimpulkan tidak terjadiheteroskedastisitas. 

Uji Glejser 

 
Dependent Variable: Kualitas Auditora 
Sumber Data : Data yang diolah 2015 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan sebagai 

berikut : 

Y  =  β0+β1X1+β2X2+β3X3+ е 

Ringkasan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat berikut ini. 

 

 

 

 

 

Untuk mengukur pengaruh variabel independen secara simultan terhadap 

variabel dependen dapat dilihat dari analisis tabel ANOVA berikut : 

 

 

 Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B  Std. Error Beta 

1 

(Constant) .030 .859  .035 .973 

Keahlian .430 .180 .331 0.393 .163 

Independensi .604 .159 .560 0.798 .077 

Etika Auditor .035 .194 .054 .182 .857 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .774a .599 .558 .32577 

a. Predictors: (Constant), Etika,  Independensi 

b. Dependent Variable: Kualitas Auditor 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.605 3 1.535 14.463 .000b 

Residual 3.078 29 .106   

Total 7.682 32    



14 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Secara simultan keahlian, independensi dan etika secara bersama 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas auditor 

2. Keahlian secara parsial berpengaruh terhadap kualitas auditor. 

3. Independensi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor. 

4. Etika secara parsial berpengaruh terhadap kualitas auditor.  

Saran 

1. Penelitian ini hanya melibatkan dua institusi di pemerintahan Provinsi 

Kepulauan Riau, yaitu Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan 

Inspektorat Kota Tanjungpinang, kesimpulan yang diambil mungkin hanya 

berlaku pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dan tidak dapat 

digeneralisasikan ke Inspektorat se Indonesia. Disarankan peneliti 

berikutnya untuk menambah lingkup wilayah penelitian. 

2. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan kuesioner, sehingga 

masih ada kemungkinan kelemahan – kelemahan yang ditemui, seperti 

jawaban yang tidak cermat, tidak serius dan responden yang menjawab 

tidak jujur karena responden menilai kemampuan diri sendiri. Serta 

pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden. 

Disarankan data didukung dengan laporan atau data historis dalam bentuk 

hasil pemeriksaan. 
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3.  Variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruhnya terhadap kualitas 

auditor pada penelitian ini hanya sebatas pengaruh keahlian, independensi 

dan etika sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 

Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) sehingga masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kualitas auditor. Disarankan untuk peneliti berikutnya untuk 

menambahkan variabel lain yang dianggap mempengaruhi atau 

berhubungan dengan penilaian Kualitas Auditor. 

  

 


