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ABSTRAK

KINERJA APARATUR INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

DALAM PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

(STUDI KASUS KOMPETENSI AUDITOR DAN KUALITAS AUDIT)

Oleh

ANDRE RIKO SADOVI

NPM. 1526021002

Masalah penelitian ini yaitu masih rendahnya kinerja  Inspektorat provinsi
Lampung dalam pengasawan intern, dilihat dari kompetensi auditor dan
kualitas audit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Kinerja
Aparatur Inspektorat Provinsi Lampung dalam pengawasan intern yang
dimana menganalisis Kompetensi Auditor (pengetahuan, keahlian,
keterampilan, pendidikan) dan Kualitas hasil Audit (lama waktu dan jumlah
audit); Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; (1) wawancara;
(2) dokumentasi dan (3) observasi Untuk teknik pengolahan data, dilakukan
dengan berbagai teknik, yaitu (1) pengumpulan (2) reduksi (3) kesimpulan.
Pada tahapan cek keabsahan mengunakan (trianggulasi) , Hasil penelitian
menunjukan bahwa kinerja inspektorat provinsi lampung dalam pengawasan
intern yang dilihat dari kompetensi dan hasil audit belum berfungsi secara
secara maksimal, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti (1) Pada tahapan
kinerja input : minimnya jumlah auditor, minimnya sarana dan prasarana
dalam pemeriksaan dan keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeriksaan
pada tahapan kinerja prose : banyaknya rekrutmen audior yang sulit untuk
lulus menjadi auditor; pada kinerja output terdapat hambatan: rendahnya
kesadaran terkait tugas dan fungsi, suasana tempat kerja kurang kondusif (2)
kompetensi auditor: terdapat 54 orang yang masih belum mengikuti jenjang
pendidikan auditor, kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi terhadap
audien yang di periksa, minimnya auditor lulusan dari sarjana akutansi, teknik
dan hukum. Sedangkan dalam hal (3) hasil audit terdapat keterlambatan
pembuatan hasil laporan pemeriksaan (LHP), temuan setiap tahunnya
semakin menurun, pada tahun 2015 - 2017, terakhir kali inspektorat mampu
menemukan temuan keuangan pada tahun 2015, hal ini karena minimnya
kemampuan auditor dalam menemukan temuan keuangan.
Kata Kunci : Kinerja Aparatur, Kompetensi Auditor dan Kualitas Audit
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ABSTRACT

PERFORMANCE OF THE LAMPUNG PROVINCE INSPECTORATE

APPARATUS IN INTERN GOVERNMENT SUPERVISION

(CASE STUDY OF AUDITOR COMPETENCE AND AUDIT QUALITY)

By

ANDRE RIKO SADOVI
NPM. 1526021002

The problem of this research is the low performance of the Lampung Province
Inspectorate in internal carers, seen from the auditor's competence and audit
quality. The purpose of this study is to analyze the implementation of Lampung
Province Inspectorate Apparatus Performance in internal supervision which
analyzes Auditor Competence (knowledge, expertise, skills, education) and
Quality of Audit results (length of time and number of audits); The approach used
in this study is a qualitative approach. Data collection techniques are carried out in
a way; (1) interview; (2) documentation and (3) observation For data processing
techniques, it is carried out by various techniques, namely (1) collection (2)
reduction (3) conclusion. At the validity check stage (triangulation), the results
showed that the performance of the Lampung provincial inspectorate in internal
supervision which was seen from the competence and audit results had not
functioned optimally, this was due to several factors such as (1) the input
performance stage: the lack of auditors , the lack of facilities and infrastructure in
the examination and the limited budget to conduct an inspection at the process
performance stage: the number of audior recruitments that are difficult to pass into
auditors; in the performance of output there are obstacles: low awareness related
to tasks and functions, workplace atmosphere is less conducive (2) auditor
competence: there are 54 people who still do not follow the level of auditor
education, lack of communication skills to the audience being examined, lack of
graduates from undergraduate auditors accounting, engineering and law. Whereas
in the case of (3) the results of the audit there were delays in the results of the
audit report (LHP), the findings each year decreased, in 2015 - 2017, the last time
the inspectorate was able to find financial findings in 2015, this was due to the
auditor's lack of ability to find findings. finance.
Keywords: Apparatus Performance, Auditor Competence and Audit Quality
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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)

yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7)

Allah tidak membebani seseorang melaikan sesuai kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah 286)

“waktu bagaikan pedang, jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia
akan memanfaatkan kita”

(Andre Riko Sadovi)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pesatnya persaingan di kalangan Auditor dan berkembangnya profesi

tersebut menuntut seorang Auditor untuk selalu meningkatkan kinerjanya,

sehingga diyakini mampu menjadi Auditor yang berkualitas dan mampu

menghasilkan produk audit yang berkualitas tinggi. Auditor memiliki peran

penting dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai penilai kecukupan

struktur pengendalian intern, penilai efektivitas struktur pengendalian intern

dan penilai kualitas kerja. Auditor akan efektif dan optimum apabila kinerja

Auditor ditentukan oleh perilaku dan kualitas audit tersebut. Perilaku dan

kualitas audit tersebut dapat terlihat dari komitmennya pada organisasi dan

motivasi yang tinggi juga kompetensi kerja untuk meningkatkan kinerjanya

sendiri.

Pekerjaan yang dilakukan seorang Auditor dikerjakan secara

berkelompok, disinilah kemampuan dalam bekerja secara kelompok

ditunjukkan. Jika masing - masing Auditor dapat bekerja secara berkelompok,

tentu kinerja Auditor yang dihasilkan pun memuaskan. Untuk kepentingan

tersebut, kemudian membentuk satuan pengawas internal yang diwadahi

dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang kemudian

dikenal dengan Inspektorat Daerah atau Badan Pengawas Daerah ( Bawasda

), yang berfungsi sebagai Auditor atau Pemeriksa bagi Pemerintah Provinsi
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maupun Kabupaten / Kota yang bertanggungjawab kepada Gubernur / Bupati

/ Walikota. Menurut Falah ( 2005 ), menyatakan bahwa Inspektorat Daerah

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah

daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah sehingga dalam tugasnya

inspektorat sama dengan Auditor.

Auditor Internal Pemerintah pada Inspektorat memiliki kewenangan

untuk melakukan 3 ( tiga ) hal yaitu : Pertama, Pengawasan yaitu dapat

berupa pencegahan terhadap kesalahan pelaporan dan pertanggungjawaban

terhadap kelalaian pegawai daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur

untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang yang

dilakukan oleh pejabat SKPD. Kedua, Pemeriksaan adalah proses sistematis

untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dengan

kriteria yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik

kesalahan dalam penyajian angka maupun kesalahan akibat dilanggarnya

prosedur - prosedur tertentu. Ketiga, Pembinaan yaitu memberikan petunjuk

teknis tentang pengelolaan keuangan yang benar menurut aturan perundangan

yang berlaku dengan azas akuntabilitas dan transparansi.

Keahlian Auditor menurut Tampubolon ( 2005 ), dapat diperoleh melalui

pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai

dalam melaksanakan audit. Selain keahlian audit, seorang auditor internal

juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat

memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh

dari pihak yang berkepentingan. Kinerja aparatur yang tinggi dapat

mendorong Auditor untuk meningkatkan semangat kerja yang pada akhirnya
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akan melahirkan kompetensi Auditor dan kualitas audit terhadap kinerja

Auditor yang tinggi dan pencapaian visi dan misi yang menjadi sasaran

organisasi atau instansi dapat dicapai dengan baik. Bila seseorang Auditor

termotivasi untuk bekerja dengan baik maka ia akan berusaha untuk

mengeluarkan kemampuannya didalam mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan dan diberikan kesempatan bekerja sesuai dengan kemampuannya

maka akan tercipta suatu kompetensi Auditor dan kualitas audit terhadap

kinerja yang baik agar dapat mendukung perilaku Auditor penuh dengan

semangat dan giat dalam bekerja serta antusias untuk mencapai hasil yang

optimal.

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya

Good Governance di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah telah

mendorong bentuk akuntabilitas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (

PP ) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP )

dan juga Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 8

Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berbagai peraturan perundang -undangan itu diharapkan mampu

meningkatkan akuntabilitas publik yang menjadi kebutuhan dalam

pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Mardiasmo ( 2005 : 189 ), terdapat tiga

aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik ( good

governance ), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif,
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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 professional

untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar

yang ditetapkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi, Azwar Abubakar, pada Tahun 2012 mengatakan bahwa : dari 4,7

juta Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), sebanyak 95% PNS tidak kompeten dan

hanya 5% memiliki kompetensi dalam pekerjaannya ( Harian Umum Pikiran

Rakyat, Kamis 01 Maret 2012 ). Sejalan dengan itu, upaya reformasi

birokrasi kompetensi aparat sipil negara dilakukan dengan mengedepankan

kompetensi keahlian sesuai dengan jabatan yang akan diemban, sebagaimana

berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, dimana pada Pasal 233 Ayat ( 1 ) menyatakan bahwa :

“ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat

Daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan

sosial kultural ”.

Kompetensi yang sesuai akan menjadi tolak ukur dalam penilaian dan

penentuan pengisian jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional pada

birokrasi. Salah satu unit yang melakukan audit / pemeriksaan terhadap
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pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah ( 2005 : 5 ),

inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan

umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah,

sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan Auditor internal. Audit

internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan

bagian dari organisasi yang diawasi ( Mardiasmo, 2005 : 193 ).

Menurut Boynton, dalam Rohman ( 2007 : 49 ), fungsi Auditor internal

adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu

fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan

mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, Auditor internal

diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi

dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan

demikian Auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat

penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

keuangan di daerah.

Inspektorat Provinsi Lampung merupakan salah satu Perangkat Satuan

Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dari Pemerintah Provinsi Lampung yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun

2013, tentang Perubahan atas, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12

Tahun 2009 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Lampung. Berdasarkan Perda tersebut, Tugas Pokok Inspektorat Provinsi

Lampung adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
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Pemerintah di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintah

di daerah Kabupaten / Kota.

Hal ini menunjukkan Inspektorat sebagai unit kerja bidang pengawasan

di daerah mempunyai peran yang cukup besar. Hasil pemeriksaan yang

dilaksanakan Inspektorat Provinsi Lampung hanya dapat memberikan saran

kepada Gubernur Provinsi Lampung yang masing - masing bidang

pengawasan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) untuk memberikan

sanksi dari temuan penyalahgunaan wewenang pada SKPD - SKPD terkait.

Tindakan yang dilakukan merupakan hak mutlak Gubernur Provinsi

Lampung.

Aparatur Inspektorat dituntut untuk memiliki dan meningkatkan

kemampuan atau keahlian yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi,

fungsi, program dan kegiatan pemerintah. Keberadaan Auditor pada

Inspektorat Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan

memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan

tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan tentu akan selalu

menemui kendala dalam pelaksanaan tugas tersebut. Sehingga bagaimanapun

berat tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, mereka seharusnya

tetap memiliki motivasi dan kompetensi kerja untuk memberikan kinerja yang

baik dalam melakukan pemeriksaan ( audit ). Berkaitan dengan peran dan

fungsi tersebut, Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Lampung Nomor : 8 Tahun 2016 , mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di
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bidang pengawasan. Tugas pokok tersebut adalah untuk : pertama,

merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengawasan; kedua, menyusun

rencana dan program di bidang pengawasan; ketiga, melaksanakan

pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat, melaksanakan

koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi

mempunyai kewenangan sebagai berikut : pertama, pelaksanaan pemeriksaan

terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan

pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua,

pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu - waktu

dari setiap unit / satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional

pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten / Kota; dan kempat,

penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat

Provinsi. Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Provinsi

dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal,

diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat

Provinsi demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab yang diembannya.

Kinerja dari Inspektorat Provinsi sangat penting, oleh karena dengan adanya

kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga dapat diketahui

seberapa jauh pula tugas yang telah diemban melalui tugas dan wewenang

yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Inspektorat Provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

memiliki peran sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga memiliki

posisi dan peran yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi
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manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program

pemerintah daerah. Dari segi fungsi dasar manajemen mempunyai kedudukan

yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan, sedangkan

dari segi pencapaian visi dan misi serta program - program pemerintah,

Inspektorat Provinsi menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas

sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang

tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

Dalam hal melaksanakan tugasnya Inspektur selaku kepala Inspektorat

dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV serta

kelompok jabatan fungsional. Unsur pengawas tersebut mempunyai peran

dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap 43

Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Pemerintahan Provinsi Lampung, 7

Lembaga pemerintah lainnya, dan 15 penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten

/ Kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan turun lapangan sementara terdapat data bahwa, komposisi

pejabat fungsional Inspektorat Provinsi Lampung pada tahun 2017 adalah

sebanyak 38 Auditor. Dari jumlah tersebut bahwa, Perbandingan antara

jumlah pejabat fungsional dengan obyek yang diperiksa lebih dari 1 : 1

artinya satu orang pejabat fungsional menangani 1 obyek pemeriksaan. Dari

perbandingan tersebut pejabat fungsional harus bekerja keras secara efektif

dan efisien dalam menghasilkan hasil pemeriksaan berupa temuan dan

rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh obyek yang diperiksa.
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Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Provinsi

Lampung saat ini masih menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan

audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai Auditor internal,

akan tetapi ditemukan oleh Auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa

Keuangan ( BPK ). Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah ( LKPD ) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, terdapat 4 (

empat ) temuan. Temuan - temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang - undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan dalam

pelaporan keuangan. Dengan adanya temuan BPK tersebut berarti kualitas

audit aparat Inspektorat Provinsi Lampung masih kurang maksimal.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam

penegakkan Good Government. Namun demikian, prakteknya sering jauh dari

yang diharapkan. Mardiasmo dalam Bastian ( 2005 : 126 ) menjelaskan

bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia,

di antaranya 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

yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran

kualitas audit masih menjadi perdebatan. Kualitas audit menurut De Angelo

yang dikutip Alim dkk. ( 2007 : 2 ) adalah sebagai probabilitas bahwa

Auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi

klien. Dalam sektor publik, Government Accountability Office ( GAO ),

mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar pofesi dan
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ikatan kontrak selama melaksanakan audit Lowenshon, et al, dalam Efendy (

2010 : 5 ). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia ( IAI ), yaitu bahwa audit yang dilakukan Auditor dikatakan

berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (

Elfarini, 2005 : 62 ).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor

PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan,

khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN ) yang tertuang dalam Peraturan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007.

Pernyataan standar umum pertama SPKN adalah : “ Pemeriksa secara kolektif

harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan

tugas pemeriksaan ”. Dengan pernyataan standar pemeriksaan ini semua

organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap

pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki

pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk

melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus

memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan,

dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam

mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai Auditor. Auditor harus

memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit
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serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi,

program, dan kegiatan pemerintahan. Keahlian Auditor menurut Tampubolon

( 2005 : 68 ) dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang

berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit.

Peningkatan kompetensi Auditor melalui sertifikasi APIP menjadi

kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan

pasal 1 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Pengendalian kompetensi dalam bentuk sertifikasi yang terdiri dari sertifikasi

jabatan : sertifikasi Auditor terampil, ahli dan sertifikasi peran : ketua tim,

pengendali teknis dan pengendali mutu. Kompetensi dan karakter Auditor

menjadi karakteristik kinerja aparatur pengawasan, hal tersebut dapat dinilai

dari beberapa aspek. Aspek yang paling menonjol adalah latar belakang

pendidikan, sertifikasi dan pengalaman bekerja atau angka kredit terkait

kegiatan pengawasan, yang didapat dari masing - masing Auditor tersebut.

Dalam Chen et al. ( 2004 ) disebutkan bahwa peraturan mengenai Auditor

dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada

asumsi bahwa semakin lama hubungan antara Auditor dengan kliennya akan

mengurangi independensi Auditor, Hal inilah yang membuat kualitas audit

semakin meningkat karena adanya peningkatan kompetensi Auditor yang

diperoleh seiring dengan semakin lamanya jangka waktu penugasan Auditor.

Oleh karena itu, kualitas audit tergantung pada mana yang lebih dominan

antara pengaruh dari kenaikan atau penurunan kompetensi. Dengan demikian

diharapkan kualitas audit yang dilakukan oleh Auditor - Auditor Inspektorat
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bisa meningkat atau paling tidak bisa dipertahankan. Standar umum pertama

Ikatan Akuntansi Indonesia ( IAI, 2011 ) menyebutkan bahwa audit harus

dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan

teknis yang cukup sebagai Auditor. Tingginya kemampuan seseorang dalam

bidang lain, termasuk bisnis dan keuangan, tidak dapat memenuhi persyaratan

yang dimaksudkan dalam standar auditing, jika tidak memiliki pendidikan

dan pengalaman yang memadai dalam bidang auditing.

Menurut Arens, et al. ( 2012 ), Auditor harus memiliki kualifikasi untuk

memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui

jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan

yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Dalam Tuanakotta (2011),

kompetensi merupakan keahlian auditor yang diperoleh dari pengetahuan,

pengalaman dan pelatihan. Dimana setiap Auditor harus memenuhi

persyaratan tertentu untuk menjadi auditor dalam melakukan penelitian,

apakah ada pengaruh kompetensi Auditor dan kualitas audit inspektorat yang

dihasilkan serta proses pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia

baik secara kualitas maupun kuantitas aparat pengawas yang ada di

Inspektorat Provinsi Lampung sebagai lembaga yang melakukan fungsi

pengawasan perlu diperhatikan. Karena sesuai dengan fakta bahwa jumlah

aparat pengawas yang melakukan fungsi pengawasan masih kurang dan

minim tidak sebanding dengan jumlah objek yang akan diawasi dilingkungan

Provinsi Lampung. Kondisi ini tentunya menjadi kendala dan masalah yang

harus dihadapi oleh aparat pengawas yang ada di Inspektorat Provinsi

Lampung.
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas bahwa kinerja auditor yang

dilihat dari kompetensi dan hasil audit, merupakan salah satu penentu untuk

menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) yang efektif, maka untuk

hal tersebut penelitian terhadap kompetensi Auditor dan kualitas audit ini

sangat penting dapat dilaksanakan.

Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk meneliti : “ Kinerja

Aparatur Inspektorat Provinsi Lampung Dalam Pengawasan Intern

Pemerintah ( Studi Kasus Kompetensi Auditor dan Kualitas audit di

Inspektorat Provinsi Lampung ) ”.

B. Rumusan Masalah

Dalam studi ini berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka dapat

diidentifikasikan rumusan masalah yaitu : “ Bagaimana kinerja aparatur

Inspektorat Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan intern

pemerintah ( studi kasus kompetensi Auditor dan kualitas audit di Inspektorat

Provinsi Lampung ) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan

diatas, maka tujuan penelitian dapat di kemukakan sebagai berikut : “ Untuk

mengetahui kinerja aparatur jabatan fungsional Auditor dalam melakukan

pengawasan intern pemerintah ( studi kasus kompetensi Auditor dan Kualitas

Audit di Inspektorat Provinsi Lampung ).”
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D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengawasan intern, sehingga berguna

bagi peneliti - peneliti yang akan datang.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan dan bahan informasi kepada pihak Inspektorat

Provinsi Lampung tentang Kompetensi Auditor dan Kualitas Audit serta

kinerja aparatur jabatan fungsional Auditor.



II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep yang ada

relevansinya dengan penelitian penulis. Selanjutnya konsep dan teori yang

sifatnya mendukung dan berkaitan dengan penelitian penulis akan disajikan guna

memperkuat penelitian.

A. Kinerja Aparatur

1. Pengertian Kinerja

Kinerja aparatur pada dasarnya terbentuk setelah aparatur merasa adanya

kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi dengan kata lain apabila kebutuhan

aparatur belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak

akan tercapai dan pada hakikatnya kinerja aparatur akan sulit terbentuk.

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Pengertian menurut Wirawan adalah :

“ Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang

padanannya dalam bahasa inggris adalah performance sering di

Indonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan

oleh fungsi - fungsi atau indikator - indikator suatu pekerjaan atau suatu

profesi dalam waktu tertentu ”. ( Wirawan, 2009 : 5 ).

Menurut Mangkunegara ( 2005 ), istilah kinerja sendiri berasal dari kata

job performance yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
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Hasil kerja yang dicapai oleh aparatur suatu instansi dalam menjalankan

tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output,

outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat

mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja

yang dicapai oleh aparatur dengan penuh tanggung jawab akan tercapai

peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Mahsun (

2006 : 25 ) kinerja ( performance ) adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam

strategic planning suatu organisasi.

Tika ( 2006 : 121 ) mengemukakan bahwa 4 ( empat ) unsur - unsur yang

terdapat dalam kinerja adalah hasil - hasil fungsi pekerjaan, faktor - faktor

yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan, pencapaian tujuan organisasi

dan periode waktu tertentu. Dalam instansi pemerintah, penilaian kinerja

sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan,

memotivasi para birokrat pelaksana, serta memonitor pemerintah agar lebih

memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan

dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu, informasi mengenai kinerja tentu

sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh

organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan

melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki

kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Disamping itu, dengan adanya informasi kinerja maka membandingkan

dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa
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diciptakan. Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul

karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur,

tetapi juga bersifat multi dimensional sebagai akibat banyaknya kepentingan

yang sering berbenturan satu sama lain.

Lebih lanjut menurut Lenvine mengemukakan tiga indikator utama

mengukur kinerja pemerintahan, yaitu :

1) Responsivitas
adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan para
pegawai, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta
mengembangkan program -program pelayanan masyarakat sesuai
kebutuhan dari aspirasi masyarakat;

2) Responsibilitas
adalah menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan
pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mencapai
misi dan tujuannya;

3) Akuntabilitas
adalah pengukuran sejauhmana para aparatur pemerintah dalam
memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sedangkan menurut Engko ( 2006 ), Kinerja dibedakan menjadi dua yaitu

kinerja individual dan kinerja organisasi. Kinerja individual mengacu pada

prestasi kerja individu yang diatur berdasarkan standar atau kriteria yang

telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Kinerja individual yang tinggi dapat

meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Goodhue dan Thompson

( 1995 ) dalam Engko ( 2006 ) menyatakan bahwa pencapaian kinerja

individual berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas - tugas individu.

Menurut Tantina ( 2004 ), kinerja diukur dengan instrumen yang dapat

dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam ukuran kinerja secara
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umum, selanjutnya diterjemahkan ke dalam penilaian prilaku secara mendasar

yang meliputi : ( 1 ) Kualitas kerja, ( 2 ) Kuantitas kerja, ( 3 ) Pengetahuan

tentang pekerjaan, ( 4 ) Pendapat atau pernyataan yang disimpulkan, ( 5 )

Perencanaan kerja.

Kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seorang dalam

melaksanakan pekerjaannya atau untuk kerjanya. Kinerja yang meningkat

akan turut mempengaruhi atau meningkatkan prestasi organisasi tempat yang

bersangkutan bekerja, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat

dicapai.

2. Pengertian Aparatur

Aparatur adalah orang - orang yang menjalankan roda pemerintahan.

Aparatur memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengelenggarakan

tugas -tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pengertian mengenai

aparatur pemerintahan disebutkan oleh Dharma Setyawan Salam dalam buku

yang berjudul Manajemen Pemerintahan Indonesia yang menjelaskan bahwa

“ Aparatur pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah untuk

melaksanakan tugas - tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan

kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku ” ( Tugiman, 2006 ).

Menurut A.W.Widjaja dalam bukunya “Administrasi Kepegawaian ”

mengemukakan bahwa : “ Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia

rohaniah dan jasmaniah ( mental dan fikiran ) yang senantiasa dibutuhkan dan

oleh karena itu menjadi modal salah satu pokok dalam usaha kerja sama

untuk mencapai tujuan tertentu ( organisasi ) ”. ( Widjaja, 2006 ).
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B. Kompetensi Auditor

1. Pengertian Kompetensi

Menurut Trotter dalam Saifuddin ( 2004 : 46 ) mendefinisikan bahwa

seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan keterampilannya

mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau

tidak pernah membuat kesalahan. Boyatzis dalam Hutapea dan Thoha ( 2008 :

79 ) Kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa

membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh

pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu

mencapai hasil yang diharapkan, sedangkan menurut Rivai dan Sagala ( 2009

: 308 ), Kompetensi merupakan keinginan untuk memberikan dampak pada

orang lain dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui strategi

membujuk dan mempengaruhi.

Menurut Dinata ( 2006 ) kompetensi merupakan kualifikasi yang

dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar yang juga

bermanfaat untuk menjaga objektivitas dan integritas auditor. Kompetensi

adalah keseluruhan pengetahuan, kemampuan atau keterampilan dan sikap

kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki seseorang. Kompetensi

harus dievaluasi melalui prosesyang mempertimbangkan perilaku pribadi dan

kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh

melalui pendidikan, pekerjaan, pengalaman pelatihan Auditor dan

pengalaman audit.

Menurut Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary dalam Lastanti

( 2005 : 85 ) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli.



20

Di mana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat

keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu

yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Menurut Byars dan Rue (

1997 : 210 ) kompetensi didefinisikan sebagai suatu sifat atau karakteristik

yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan

jabatan dengan baik, atau juga dapat berarti karakteristik / ciri - ciri seseorang

yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, keahlian dan perilaku yang

memungkinkan untuk berkinerja. Pertimbangan kebutuhan kompetensi

mencakup :

1) Permintaan masa mendatang berkaitan dengan rencana dan tujuan
strategis dan operasional organisasi;

2) Mengantisipasi kebutuhan pergantian manajemen dan karyawan;
3) Perubahan pada proses dan teknologi dan peralatan organisasi;
4) Evaluasi kompetensi karyawan dalam melaksanakan kegiatan dan

proses yang ditetapkan.

Kompetensi merupakan kombinasi dari pengetahuan ( knowledge ),

keterampilan ( skill ), dan perilaku ( ability ) yang dapat diamati dan

diterapkan secara kritis untuk meningkatkan prestasi dan kontribusi pribadi

karyawan terhadap organisasi yang akan menunjang kesuksesan sebuah

organisasi Wyatt ( 2003 : 106 ).

Usman ( 1994 : 1 ) mengemukakan kompentensi berarti suatu hal yang

menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif

maupun yang kuantitatif. Diyakini Robotham ( 1996 : 27 ), kompetensi yang

diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan

formal maupun pengalaman.
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Berdasarkan uraian di atas maka kompetensi merupakan perpaduan

kemampuan pengetahuan sebagai aspek pendidikan, keterampilan sebagai

aspek teknis dan prilaku sebagai aspek non teknis. Analisa kompetensi

disusun sebagian besar untuk pengembangan karier, tetapi penentuan tingkat

kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektitas tingkat kinerja yang

diharapkan.

2. Konsep Kompetensi Auditor

Pernyataan standar umum kedua dalam Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara ( 2007 : 21 ) adalah : “ Pemeriksa secara kolektif harus memiliki

kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan

”. Dengan pernyataan standar pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa

bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan

oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian dan

pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh

karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen,

pengangkatan, pengembangan berkelanjutan dan evaluasi atas pemeriksa

untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa

yang memiliki kompetensi yang memadai.

Kompetensi Auditor adalah pengetahuan, kemampuan dan berbagai

disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat

dan pantas ( Tugiman, 2006 : 27 ). Kompetensi Auditor dapat tercapai apabila

dalam melaksanakan pemeriksaan, seorang Auditor internal memiliki
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keahlian dalam menerapkan kecermatan profesional, serta meningkatkan

kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.

Standar Profesi Audit Internal SA 1230 ( SPAI, 2004 ), menyatakan

bahwa Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

kompetensinya melalui pengembangan professional berkelanjutan. Auditor

internal harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan

berkelanjutan ( Hiro Tugiman, 1997 : 31 ). Dalam Standar Audit APIP

dikemukakan bahwa Auditor internal pemerintah yang melaksanakan

pemeriksaan harus mempertahankan kompetensinya, Auditor internal wajib

mengikuti pendidikan dan pelatihan professional berkelanjutan ( PPL ) serta

pimpinan APIP wajib memfasilitasi untuk mengikuti ujian sertifikasi jabatan

pengawasan fungsional.

Menurut Libby dan Frederick ( 1990 ) kompetensi Auditor yang

diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan berperan penting dalam

meningkatkan kualitas audit. Pengalaman yang dimiliki Auditor akan

mempengaruhi kualitas auditnya, mereka menemukan bahwa semakin banyak

pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam

menjelaskan temuan audit. Pengalaman audit dapat ditunjukkan dari

bagaimana auditor melakukan prosedur audit, sehingga seorang Auditor

memiliki pengalaman yang berbeda - beda. Hal tersebut akan berpengaruh

terhadap cara berpikir seorang Auditor dalam melakukan pekerjaan audit dan

dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa.

Menurut Tubbs ( 1992 ) dalam Mayangsari ( 2003 ) Auditor yang

berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal : ( 1 ) mendeteksi kesalahan,
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( 2 ) memahami kesalahan secara akurat, ( 3 ) mencari penyebab kesalahan.

Hasilnya menunjukkan bahwa semakin berpengalaman Auditor, mereka

semakin peka dengan kesalahan. Semakin peka dengan kesalahan yang tidak

biasa dan semakin memahami hal - hal yang terkait dengan kesalahan yang

ditemukan. Penelitian yang dilakukan Wright ( 1982 ) dalam Kusharyanti (

2003 ) menemukan bahwa Auditor yang berpengalaman mempunyai

pemahaman yang lebih baik.

Kompetensi merupakan salah satu tuntutan perilaku yang harus dimiliki

Auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Dalam audit pemerintahan,

Auditor dituntut  untuk  memiliki  dan  meningkatkan  kemampuan  atau

keahlian  bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal

yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, program, dan kegiatan

pemerintah. Hal ini diatur dalam Prinsip - Prinsip Perilaku Auditor yang

tercantum dalam Standar Audit APIP ( 2008 ), bahwa dalam melaksanakan

tugasnya, Auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian,

pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Dalam standar audit APIP ( 2008 : 16 ), Auditor internal pemerintah harus

memiliki kompetensi yang meliputi :

1. Pengetahuan
Auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
hukum, administrasi pemerintahan, dan pengetahuan lain yang
diperlukan untuk mengidentifikasi indikasi adanya penyimpangan.

2. Keahlian
Auditor harus memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan,
prosedur dan praktik-praktik audit serta lingkungan pemerintahan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh APIP.
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3. Keterampilan
Auditor wajib memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan
orang lain dan mampu berkomunikasi secara efektif, terutama dengan
auditan juga memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan
dan tulisan.

4. Pendidikan
Auditor wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Lapangan ( PPL )
dan mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor ( JFA ) yang
sesuai  dengan jenjangnya.

3. Standar Kompetensi Auditor

Undang - Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada

Pasal 1 Nomor ( 10 ) kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap

individu yang mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standar kompetensi adalah

bentuk ketrampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki seseorang untuk

dapat melaksanakan suatu tugas tertentu sesuai standar kompetensi adalah

pernyataan - pernyataan mengenai pelaksanaan tugas di tempat kerja yang

digambarkan dalam bentuk hasil output.

Kompetensi profesional, menurut Mulyadi dalam Mulyono ( 2009 : 18 )

dapat dibagi atas 2 ( dua ) fase :

1. Pencapaian kompetensi profesional yaitu pada awalnya memerlukan

standar   pendidikan   umum   yang   tinggi,   diikuti pendidikan

khusus, pelatihan dalam subyek - subyek yang relevan dan

pengalaman kerja.
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2. Pemeliharaan kompetensi profesional yang meliputi :

a. Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk

belajar dan untuk melakukan peningkatan profesional secara

berkesinambungan.

b. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk

terus mengikuti perkembangan profesi akuntan, termasuk

diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing dan

peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang

relevan.

Dalam standar kompetensi Auditor merujuk pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008

tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, disebutkan bahwa :

“ Pemeriksa / Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan

keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ”. Kode etik tersebut

juga menjelaskan tentang kompetensi dalam aturan perilaku yaitu :

a.  Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;

b. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan

kualitas hasil pekerjaan;

c. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan

pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah ( APIP ), dalam standar umum yang berkaitan dengan kompetensi

teknis menegaskan bahwa : “ Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh

pemeriksa / Auditor adalah auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan

dan komunikasi. Di samping wajib memiliki keahlian tentang Standar Audit,
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kebijakan, prosedur dan praktik - praktik pemeriksaan / audit, pemeriksa /

Auditor harus memiliki keahlian yang memadai tentang lingkungan

pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit yang dilayani oleh

APIP ”. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 46A Tahun

2003 Tanggal 21 November 2003 juga menyebutkan bahwa Kompetensi

adalah : “ Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai

Negeri Sipil  berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri

Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan

efisien.”

C. Kualitas Audit

Audit merupakan pengendalian manajemen serta pendukung utama untuk

tercapainya pengendalian internal dalam suatu organisasi. Selama

melaksanakan kegiatannya, audit harus bersikap objektif dan kedudukannya

dalam organisasi harus bersifat independen. Kualitas Audit menurut Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor

Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah Auditor yang

melaksanakan tupoksi dengan efektif dengan cara mempersiapkan kertas

kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian

efektifitas tindak lanjut audit serta konsistensi laporan audit.

Menurut De Angelo ( dalam Alim dkk, 2007 : 17 ) mendefinisikan

kualitas audit sebagai probabilitas bahwa Auditor akan menemukan dan

melaporkan kesalahan pada sistem akuntansi auditee. Sedangkan Deis dan
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Groux ( dalam Alim dkk, 2007 : 18 ) menjelaskan bahwa probabilitas untuk

menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis Auditor dan

probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi Auditor.

Menurut Deis dan Groux ( 1992 : 462 ) melakukan penelitian tentang

empat hal dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu ( 1 )

lama waktu Auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan

( tenure ), semakin lama seorang Auditor telah melakukan audit pada klien

yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah, ( 2 )

jumlah auditan, semakin banyak jumlah auditan maka kualitas audit akan

semakin baik karena auditor dengan jumlah auditan yang banyak akan

berusaha menjaga reputasinya

Menurut Widagdo et al. ( 2002 : 560 ) melakukan penelitian tentang

atribut -atribut kualitas audit oleh kantor akuntan publik yang mempunyai

pengaruh terhadap kepuasan klien. Terdapat 12 atribut yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu ( 1 ) pengalaman melakukan audit, ( 2 ) memahami

industri klien, ( 3 ) responsif atas kebutuhan klien, ( 4 ) taat pada standar

umum, ( 5 ) independensi, ( 6 ) sikap hati - hati, ( 7 ) komitmen terhadap

kualitas audit, ( 8 ) keterlibatan pimpinan KAP, ( 9 ) melakukan pekerjaan

lapangan dengan tepat, ( 10 ) keterlibatan komite audit, ( 11 ) standar etika

yang tinggi, dan ( 12 ) tidak mudah percaya. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa ada 7 atribut kualitas audit yang berpengaruh terhadap kepuasan klien

antara lain pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, responsif

atas kebutuhan klien, taat pada standar umum, komitmen terhadap kualitas

audit dan keterlibatan komite audit. Sedangkan 5 atribut lainnya yaitu
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independensi, sikap hati – hati dalam melakukan pekerjaan lapangan dengan

tepat, standar etika yang tinggi dan tidak mudah percaya, tidak berpengaruh

terhadap kepuasan klien.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan

keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN ). Dalam lampiran 3 SPKN

disebutkan bahwa : “ Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan

pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau

rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang

ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa

bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan

dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status

tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak

memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar

manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.

Perhatian secara terus - menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material

beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin

terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan ”. ( paragraf 17 ).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

nomor Per/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah, kualitas dari laporan hasil audit mengharuskan laporan

auditnya tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan

seringkas mungkin untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. AAA
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Financial Accounting Standard Committee ( 2000 ) menyatakan bahwa : “

Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi ( keahlian ) dan

independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan

secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna

laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka

atas independensi dan keahlian auditor ” Dengan diskusi -diskusi di atas,

dapat disimpulkan bahwa kualitas audit paling tepat didefinisikan oleh

DeAngelo ( 1981b ), yaitu bahwa auditor yang berkualitas bisa menemukan

pelanggaran dan melaporkan pelanggaran tersebut. Penelitian – penelitian di

atas masih menunjukkan bahwa kualitas audit memang berhubungan dengan

kompetensi Auditor.

Indikator - indikator kualitas audit yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kualitas audit menurut Deis dan Groux , Kualitas yang baik dilihat dari

proses audit yang dilakukan auditor internal dan efektifitas audit internal.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mengukur kualitas audit dengan

pendekatan jumlah temuan tahunan inspektorat. Hal tersebut terkait dengan

pengertian bahwa salah satu penentu kualitas audit adalah seberapa mampu

auditor internal inspektorat menemukan dan kemauan untuk melaporkan

temuan audit yang diperoleh pada saat pemeriksaan. Sehingga diperkirakan

bahwa kualitas audit sejalan dengan jumlah temuan yang dilaporkan secara

jujur oleh auditor dalam laporan hasil pemeriksaan.
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D. Tinjauan Tentang Pengawasan Intern

1. Pengertian Pengawasan Intern

Pengertian pengawasan intern dalam arti luas dapat dibagi dua yaitu

pengawasan administrasi dan pengawasan akuntansi. Pengawasan

administrasi meliputi rencana organisasi dan semua cara serta prosedur -

prosedur yang berhubungan dengan efisiensi usaha dan ketaatan terhadap

kebijakan pimpinan perusahaan. Pengawasan akuntansi meliputi rencana

organisasi dan semua cara serta prosedur - prosedur yang berhubungan

dengan pengamanan harta milik perusahaan serta dapat dipercayanya laporan

keuangan.

Pengawasan internal sangat penting dalam perkembangan operasi

perusahaan, karena masalah - masalah yang timbul sangat kompleks. Dengan

demikian, diperlukan suatu pengawasan internal yang baik dan memadai.

sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dunia usaha,

istilah pengawasan internal pun mengalami perkembangan tidak hanya untuk

mengawasi kecermatan dari pembukuan, tetapi mempunyai arti luas yaitu

meliputi seluruh organisasi atau perusahaan.

Menurut Boynton, dkk ( 2003 : 373 ), Pengawasan intern adalah suatu

proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel

lainnya entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang

pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan, (b)

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan (c) efektivitas

dan efisiensi operasi. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan tujuan
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dilakukan Pengawasan intern adalah sebagai berikut :

a. Keandalan pelaporan.
Auditor bertanggung jawab menyediakan laporan hasil auditnya
kepada auditan dan pemakai lainnya baik secara hukum maupun
professionalnya untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut disajikan
secara wajar dengan prinsip audit yang berlaku umum.

b. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan.
Dalam akuntansi tidak semua hukum dan undang - undang
berhubungan dengan akuntansi. Hukum dan peraturan yang tidak
berhubungan dengan akuntansi yaitu perlindungan terhadap
lingkungan. Sedangkan hukum dan peraturan yang berhubungan
dengan akuntansi yaitu peraturan tentang perpajakan.

c. Keefektifan dan Efisiensi Operasi.
Pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan alat untuk
mengurangi kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu serta
mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.
Bagian penting lain dari efektivitas dan efisiensi adalah penggunaan
keuangan daerah maupun keuangan negara dan catatan fisik auditan
yang dapat dicuri, disalahgunakan atau dirusak apabila tidak
dilindungi oleh pengendalian yang memadai. Kondisi yang sama juga
berlaku untuk barang non fisik seperti piutang usaha, dokumen
dokumen kontrak dan sebagainya.

Pengawasan intern merupakan suatu proses, ini berarti alat untuk

mencapai suatu akhir, bukan akhir itu sendiri, pengawasan intern terdiri dari

serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dengan tidak

ditambahkan kedalam infrastruktur suatu entitas. Pengawasan dapat

diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai bukan

keyakinan yang mutlak kepada auditan, suatu entitas karena keterbatasan

yang melekat dalam semua sistem pengawasan intern dan perlunya

mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari pengadaan pengawasan.

Pengawasan intern diarahkan pada pencapaian tujuan dalam kategori -
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kategori yang saling tumpang tindih dari pelaporan keuangan kepatuhan dan

operasi.

2. Mekanisme Pengawasan Intern

Menurut BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Pembangunan)

(2008) mekanisme pengawasan daerah oleh inspektorat daerah atas

penyelenggaraan pemerintahan bahwa:

a. Penyusunan Rencana Pengawasan

Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan desa

disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan. Rencana pengawasan

sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

b. Pelaksanaan Pengawasan

1. Pejabat Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Provinsi dalam

melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan

desa berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) dan berkoordinasi dengan kepala SKPD.

2. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan

sebagaimana dimaksud wajib mematuhi norma pengawasan dan

kode etik.

3. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai spt (surat perintah tugas

) untuk pengawasan kabupaten di tandatangani oleh sekda dan

untuk pengawasan skpd di tandatangani oleh Inspektur.

c. Hasil pengawasan.

1. Pemeriksaan dilakukan 7 hari kerja dan pengawas auditor wajib

melaporkan hasil pemeriksaan dalam bentuk hasil laporan
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pemeriksaan paling lambat 3 hari setelah pemeriksaan

dilaksanakan.

2. Hasil temuan pengawasan yang terdapat temuan keuangan yang

menimbulkan kerugian daerah / negara dilimpahkan kepada aparat

penegak hukum (APH) yang berwenang, dan untuk temuan

administratif agar SKPD yang menjadi objek memenuhi

kekurangan administratif.

3. Tujuan Pengawasan Intern

“Pengawasan Internal” Pemerintah ( APIP ), “Inspektorat Daerah”

memiliki”peran” dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek

fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta

program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia

mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi

pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program

pemerintah,”Inspektorat Daerah” menjadi pilar yang bertugas sebagai

“pengawas” sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD).Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan “Pengawasan” di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan

“Daerah” tahun 2012 pada Point Penajaman “Pengawasan” angka 4

menetapkan perumusan “tujuan pengawasan ” dari “Inspektorat Daerah”

Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara
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dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan

menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

4. Prinsip - Prinsip Pengawasan Intern

Menurut Weygandt dkk ( 2007 : 455 ) “ Prinsip - prinsip Pengawasan

intern meliputi pembentukan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur

dokumentasi, pengendalian fisik, mekanik dan elektronik, verifikasi internal

independent dan pengendalian lainnya ”.

Penjelasan prinsip - prinsip tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan tanggung jawab;

Karakteristik penting dalam pengendalian internal adalah penyerahan

tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Pengendalian akan paling

efektif jika hanya seseorang yang bertanggung jawab pada sebuah

pekerjaan tertentu.

b. Pemisahan tugas merupakan hal yang tak terelakkan dalam sistem

pengendalian internal. Ada dua penerapan yang umum dari prinsip ini:

1) Aktivitas - aktivitas terkait seharusnya ditugaskan ke orang yang

berbeda - beda;

2) Penciptaan akuntabilitas ( dengan pencatatan ) atas asset yang

seharusnya terpisah dari penjagaan fisik asset tersebut.

c. Prosedur dokumentasi;

Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi dan peristiwa sudah

terjadi. Beberapa prosedur seharusnya ditetapkan untuk dokumen :

dokumen seharusnya diberi nomor terlebih dahulu ( prenumbered ),
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seluruh dokumen dihitung dan penyerahan dokumen ke departemen

yang benar sehingga membantu penjaminan pencatatan transaksi tepat

waktu.

d. Pengendalian fisik, mekanik dan elektronik;

Penggunaan pengendalan fisik, mekanik, dan elektronik adalah

penting. Pengendalian fisik sangat terkait dengan perlindungan aset.

Pengendalian mekanik dan elektronik juga melindungi aset; sebagian

mempertinggi keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi.

e. Verifikasi internal independen;

Sebagian besar pengendalian internal memberikan verifikasi internal

independen. Prinsip ini melibatkan tinjauan, perbandingan dan

rekonsiliasi data yang dibuat oleh karyawan lain. Untuk mendapatkan

manfaat yang maksimal dari verifikasi internal independen :

1) Verifikasi seharusnya dilaksanakan setiap periodik atau mendadak;

2) Verifikasi seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang

independen atas karyawan yang bertanggungjawab atas informasi

terkait;

3) Perselisihan dan pengecualian seharusnya dilaporkan di tingkat

manajemen yang dapat memberikan tindakan korektif.

E. Jabatan Fungsional Auditor

1. Pengertian Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional menurut Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang
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menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai

negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Selanjutnya jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan

jabatan fungsional keterampilan.

Auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 adalah Jabatan yang mempunyai

ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan

pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan pihak lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang -

undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Jabatan fungsional auditor terdiri dari auditor terampil dan auditor ahli.

Auditor terampil adalah Auditor yang berlatar belakang pendidikan SLTA, D

II, atau D III dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina atau

yang sederajat, mempunyai sertifikat Auditor trampil yang dalam

melaksanakan tugas pengawasan mempergunakan prosedur dan teknik kerja

yang telah ditentukan dibidang pengawasan. Sedangkan Auditor Ahli adalah

Auditor yang berlatar belakang pendidikan minimal Strata 1/ Diploma IV

dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina atau yang sederajat,

mempunyai sertifikat auditor ahli, yang dalam melaksanakan tugas

pengawasan dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis yang

didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan. Penjelasan mengenai jabatan

fungsional keahlian dan keterampilan terdapat pada Keputusan Presiden
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nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri

Sipil. Pasal 5 ( lima ) mengatur tentang jabatan fungsional keahlian, sebagai

berikut :

Ayat ( 1 ) : Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang
pelaksanaan tugasnya :

a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah -
rendahnya berijasah Sarjana ( Strata – 1 );

b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan
pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta
metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang
mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang
bersangkutan;

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan
profesinya.

Ayat ( 2 ) : “ Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional,
maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 ( empat ) jenjang jabatan
yaitu :

a. Jenjang Utama yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas
dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai
dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan
pembina utama, golongan ruang IV/e;

b. Jenjang Madya yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas
dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari
Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c.

c. Jenjang Muda yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan
fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai
dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d.

d. Jenjang Pertama yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas
dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan
kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari
Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b.
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Pada Pasal 6 ( enam ) mengatur tentang jabatan fungsional keterampilan,

adalah sebagai berikut : Ayat ( 1 ) : Jabatan fungsional ketrampilan adalah

jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :

a. Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan penunjang
profesional dengan pendidikan serendah - rendahnya Sekolah
Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi -
tingginya setingkat Diploma III

b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan
konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi;

c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan
profesinya.

Ayat ( 2 ) “ Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka
jabatan fungsional ketrampilan dibagi dalam 4 ( empat ) jenjang jabatan yaitu:

a. Jenjang Penyelia adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang
tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas dan
penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat dibawahnya
yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional
penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan
kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

b. Jenjang Pelaksana Lanjutan adalah jenjang jabatan fungsional
keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana
tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman
teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu
pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b.

c. Jenjang Pelaksana adalah jenjang jabatan fungsional keterampilan
yang tugas dan fungsinya utamanya sebagai pelaksana dan
mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional
penunjang yang didasari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu
dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan
ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
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d. Jenjang Pelaksana Pemula adalah jenjang jabatan fungsional
keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu
pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional
penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu
dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional antara lain mencakup penetapan

petunjuk teknis, kebijaksanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

fungsional dan pelaksanaan sertifikasi keahlian dan ketrampilan jabatan

fungsional dari penjelasan tersebut jabatan fungsional haruslah melalui

mekanisme sertifikasi. Sesuai dengan Pasal 5 ( lima ) Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang

Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, “ Instansi Pembina Jabatan

Fungsional Auditor adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

”. Sertifikasi adalah suatu proses yang harus dilaksanakan oleh calon Auditor

atau oleh Auditor untuk mendapatkan sertifikat Auditor. Sertifikat

Auditor adalah tanda kemampuan Auditor untuk melaksanakan tugas sebagai

Auditor trampil atau Auditor ahli maupun untuk berperan sebagai Agota Tim,

Ketua Tim, Pengendali Teknis atau Pengendali Mutu.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kesempatan ini penulis juga menggunakan penelitian terdahulu

sebagai salah satu referensi, dapat dilihat pada uraian dibawah ini sebagai

berikut :
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim ( 2014 ) dalam

penelitiannya berjudul faktor yang signifikan berpengaruh terhadap

Pengawasan Intern di inspektorat bulukumba dan dalam penelitian ini,

menguji apakah terdapat pengaruh antara kompetensi Auditor

terhadap Pengawasan Intern, maka berdasarkan hasil penelitian ini

analisis data dapat diketahui bahwa variabel kompetensi Auditor

berpengaruh terhadap pengawasan intern pada Inspektorat bulukumba

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuri Agung ( 2015 ) dalam

penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Motivasi

Terhadap Kinerja Auditor Internal Pada Inspektorat Kabupaten Way

Kanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel motivasi dan

kompetensi kerja mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan

terhadap kinerja Auditor internal. Hal ini mengandung arti bahwa

semakin baik motivasi kerja maka semakin baik pula kinerja Auditor

internal yang dimiliki oleh para Auditor.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka Widanaputera ( 2016 )

melakukan penelitian tentang integritas Auditor sebagai pemoderasi

pengaruh kompetensi dan independensi pada kualitas audit pada

inspektorat medan. Hasilnya menunjukan bahwa kompetensi dan

independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu diatas ada perbedaan

pada penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan tesis ini ,yaitu peneliti
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menganalisis keterkaitan antara kompetensi dan kualitas audit terhadap

kinerja auditor dalam melakukan pengawasan intern.

H. Kerangka Pikir

Aparat pemeriksa Inspektorat Provinsi Lampung dalam melaksanakan

tugasnya mempunyai peran sebagai pembina dan mengawal jalannya

pemerintahan di Provinsi Lampung, diharapkan mampu menjalankan tugas

dengan baik sehingga dapat berperan dalam menentukan keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung.

Terwujudnya tingkat kompetensi Auditor dan kualitas audit Auditor yang

baik dan positif bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, karena banyak

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Auditor sehingga Auditor tersebut

mampu berperan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Menurut

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19 tahun

2009 tentan Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, kriteria yang

harus dimiliki oleh auditor adalah latar belakang pendidikan, kompetensi,

kemampuan audit dan prilaku dalam bekerja (kinerja). pendidikan,

kompetensi teknis, serta sikap dan prilaku. Berdasarkan Konsepsi yang

dijelaskan diatas, penulis mencoba untuk menganalisa penelitian ini dengan

menggunakan :

1. Kinerja Aparatur Inspektorat dalam pengawasan intren

Merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target – target tertentu

pada tahapan kinerja aparatur maka yang dilihat dalam penelitian ini

adalah : Pemahaman tugas pokok dan fungsi sebagai Auditor,
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Hambatan dalam pekerjaan, situasi lingkungan kerja dan keseharian (

budaya yang terbentuk dilingkungan kerja) seorang auditor sebagai

aparatur pengawas intern Pemerintahan daerah. Kinerja aparatur

dalam pengukuran pengawasan intern menurut mahsun ( 2006 : 31 – 32

) terdiri dari:

a. kinerja ( Input ) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan

Inspektorat Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas

pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kelompok masukan ( input ) meliputi sumber daya manusia,

sarana dan prasarana, dana / anggaran, peraturan.

b. Kinerja ( process ) merupakan ukuran kegiatan pelaksanaan

pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Lampung dilihat

dari beberapa program / kegiatan yang ditetapkan diikuti dengan

indikator pencapaiannya. Selain itu juga dilihat dari cara

Inspektorat Provinsi Lampung membina, menemukan kasus - kasus

penyelewengan, menindaklanjuti serta mengupayakan

pengembalian kerugian daerah ke kas daerah Provinsi Lampung.

c. Kinerja ( output ) merupakan hasil dari pelaksanaan pengawasan

yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung dengan

memanfaatkan input yang dimiliki. Output yang dihasilkan dilihat

dari pencapaian hasil kerja Inspektorat dalam mewujudkan dua

sasaran strategisnya yakni meningkatkan pengawasan serta

meningkatkan jenjang APIP.

2. Kompetensi Auditor

Kompetensi Seorang Auditor dapat tercapai apabila semua tahap dapat

terlaksana dengan baik serta bertanggungjawab. Penelitian pada tahap
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Kompetensi Auditor pada Inspektorat Provinsi Lampung dinilai

dengan menggunakan beberapa aspek pengukuran Kompetensi

Auditor menurut BPKP ( 2008 : 16 Standar Kompetensi ) yang terdiri

dari :

a. Pengetahuan
b. Keahlian
c. Keterampilan
d. Pendidikan

3. Kualitas Audit

Kualitas audit seorang Auditor akan tercermin dengan terpenuh nya

standar- standar pemeriksaan, Penelitian pada tahap Kualitas Audit

pada Auditor di Inspektorat Provinsi Lampung dinilai dengan

menggunakan aspek Kualitas Audit menurut Deis and Graux : 1992

yang terdiri dari :

a. Lama Waktu (pemeriksaan)
b. Jumlah Auditan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran

dalam penelitian ini melihat kinerja aparatur inspektorat dalam pengawasan

intern melalui Kompetensi Auditor dan Kualitas Audit dalam penelitian ini

dapat digambarkan sebagai berikut :



44

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Kinerja Auditor

1. Hambatan internal dalam proses pengawasan
(situasi lingkungan kerja dan budaya keseharian
auditor)

2. Kinerja (input)
a. SDM
b. Sarana Prasarana
c. Anggaran
d. peraturan

3. Kinerja Proses
Kegiatan pelaksanaan pengawasan

4. Kinerja Output
Hasil pelaksanaan pengawasan

( Mahsun : 2006 )

Kompetensi Auditor

1. Pengetahuan
2. Keahlian
3. Keterampilan
4. Pendidikan

( BPKP : 2008 :16
Standar kompetensi

auditor )

Kualitas Audit

1. Lama waktu
(tenure).

2. Jumlah auditan.

( Deis dan Groux :
1992 )

Output Kinerja inspektorat dalam pengawasan
intern



III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti. Selain itu, bab ini juga mencakup penetapan tipe penelitian, fokus

penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data

sekunder, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan

teknik analisis data.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode

penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Sugiono ( 2016 : 9 )

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Menurut Bogdan

dan Taylor dalam Moleong (2011 : 4), metodologi penelitian kualitatif

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata

- kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini akan memberikan pemahaman

menyeluruh dan mendalam mengenai Pengawasan Intern Inspektorat Provinsi

Lampung dalam upaya meningkatnya kinerja aparatur Inspektorat Provinsi

Lampung sebagai kompetensi Auditor sehingga kualitas audit di Pemerintah

Provinsi Lampung dapat teruji.

Adapun ciri – ciri dari penelitian ini dalam menurut Ary ( 2002 : 424 )

adalah : a) memperdulikan konteks dan situasi, b) berlatar alamiah, c)

manusia sebagai instrument utama, d) data bersifat deskriptif, e) rancangan
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penelitian muncul bersamaan dengan pengamatan,.

Dalam penelitian ini, untuk mengelola dan menyajikan data dilakukan

dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana prosedur penelitian

bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil

penelitian dengan susunan kata dan lebih lanjut dalam penelitian ini penulis

menggunakan penelitian deskriptif metode kualitatif. Sugiyono ( 2016 : 21 )

memberikan definisi dari penelitian deskriptif bahwa : “ Penelitian deskriptif

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik itu

satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan

antara variabel satu dengan yang lain.”

Lebih lanjut menurut Moleong ( 2010 : 6 ) mengatakan bahwa : “

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepri,

motivasi, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata -

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah “. Sedangkan menurut Moleong (

2010 : 10 ) juga menambahkan : penelitian kualitatif mengunakan analis data

secara induktif. Analisis data yang digunakan secara induktif digunakan

karena beberapa alasan sebagai berikut :

a. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan - kenyataan jamak

sebagai yang terdapat dalam data;

b. Analisis Induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan

responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel;

c. Analisis demikian dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat

membuat keputusan - keputusan tentang dapat atau tidaknya

pengalihan pada suatu latar lainnya;
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d. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang

mempertajam hubungan - hubungan;

e. Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai - nilai secara eksplisit

Pertimbangan lainnya adalah bahwa penelitian kualitatif itu lebih peka

dan lebih natural. Sebab dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti adalah

instrumen penelitian. Namun peneliti juga harus hati-hati agar tidak terjabak

ke dalam penilaian subjektif, mengingat keberadaan peneliti di lapangan

dalam waktu yang cukup lama, terlibat dalam berbagai kegiatan yang

diselenggarakan.

Peneliti harus terus mengingat tujuan keberadaannya adalah untuk

meneliti secara obyektif dan menghindari jangan sampai menjadi subyektif.

Keabsahan data dan informasi yang dikumpulkan sangat bergantug kepada

keahlian, kecakapan, dan pengalaman tentang karakteristik di lapangan.

Pemilihan dan penggunaan desain ini terkait dengan tujuan penelitian

yaitu untuk mendapatkan data empirik tentang komponen-komponen yang

melatarbelakangi nilai budaya organisasi  pada Inspektorat Provinsi

Lampung.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi

pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2007 : 207). Penetapan fokus

penelitian diartikan sebagai usaha untuk menentukan batas penelitian

sehingga dapat menentukan fokus penelitian, yang pada akhirnya akan

terwujud suatu efektifitas penelitian. Fokus penelitian sering diartikan sebagai
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pokok masalah yang ingin dikaji oleh peneliti. Fokus dalam penelitian ini

bersifat tentatif yang artinya dapat berubah sesuai dengan situasi dengan latar

belakang penelitian.

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang

kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya dan

merupakan pra-analisis yang mengesampingkan variable-variabel dan

berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah.Berdasarkan

kerangka pikir penelitian maka fokus penelitian ini adalah :

1. Kinerja Aparatur Inspektorat dalam pengawasan intern

Pada tahapan kinerja aparatur maka yang dilihat dalam penelitian ini

adalah : Pemahaman tugas pokok dan fungsi sebagai Auditor,  Hambatan

dalam pekerjaan, situasi lingkungan kerja dan keseharian ( budaya yang

terbentuk dilingkungan kerja). Selain itu kinerja auditor dilihat dari aspek

pengawannya yang terdiri dari :

a. kinerja ( Input ) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan

Inspektorat Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pengawasan

di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kelompok masukan (

input ) meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dana /

anggaran, peraturan.

b. Kinerja ( process ) merupakan ukuran kegiatan pelaksanaan

pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Lampung dilihat dari

beberapa program / kegiatan yang ditetapkan diikuti dengan indikator

pencapaiannya. Selain itu juga dilihat dari cara Inspektorat Provinsi

Lampung membina, menemukan kasus - kasus penyelewengan,

menindaklanjuti serta mengupayakan pengembalian kerugian daerah

ke kas daerah Provinsi Lampung.
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c. Kinerja ( output ) merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung

dengan memanfaatkan input yang dimiliki. Output yang dihasilkan

dilihat dari pencapaian hasil kerja Inspektorat dalam mewujudkan dua

sasaran strategisnya yakni meningkatkan pengawasan serta

meningkatkan jenjang APIP.

2. Kompetensi Auditor

Penelitian pada tahap Kompetensi Auditor pada Inspektorat Provinsi

Lampung dinilai dengan menggunakan beberapa aspek pengukuran

Kompetensi Auditor menurut BPKP ( 2008 : 16 Standar Kompetensi ) yang

terdiri dari :

a. Pengetahuan
b. Keahlian
c. Keterampilan
d. Pendidikan

3. Kualitas Audit

Penelitian pada tahap Kualitas Audit pada Auditor di Inspektorat Provinsi

Lampung dinilai dengan menggunakan aspek Kualitas Audit yang terdiri dari:

a. Lama Waktu (pemeriksaan)

b. Jumlah Auditan

C. Lokasi Penelitian

Alasan yang mendasari yakni Inspektorat Provinsi Lampung merupakan

lembaga pengawas internal yang dibentuk dan ditugaskan untuk menjadi

pengawal dan pengawas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang terdapat di Pemerintah

Provinsi Lampung. Inspektorat Provinsi Lampung juga ditugaskan untuk
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mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan SKPD

yang ada di bawahnya dalam mencapai tujuan operasional kegiatan dan

program daerah secara efektif. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah daerah dalam mengelola, memantau dan meminimalkan risiko

penyelewengan keuangan daerah selaku pengawas intern daerah yang terdiri

dari tim pengawas jabatan fungsional. Lokasi penelitian dikhususkan pada

Kantor Inspektorat Provinsi Lampung yang beralamatkan di Jalan Dr. Susilo

Nomor 42 Pahoman Bandar Lampung.

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil

pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa

angka, kata - kata atau citra. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

yakni :

a. Data primer

Data primer diperoleh peneliti dengan cara menggali langsung dari

informan yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak - pihak yang

dianggap memahami hal - hal mengenai kinerja Inspektorat Provinsi

Lampung.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan

penelitian dari sumber - sumber yang telah ada. Adapun data sekunder

dalam penelitian ini berupa dokumen - dokumen dan peraturan yang
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berhubungan dengan kinerja Inspektorat Provinsi Lampung sebagai

pengawasan internal.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata - kata dan

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain - lain.

Adapun pengertian sumber data menurut Arikunto ( 2014 : 172 ) bahwa “

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh ” . Data

sekunder yang dimaksud didalam penelitian ialah diperoleh dari administrasi

kepegawaian di Inspektorat Provinsi Lampung, peraturan perundang -

undangan, buku - buku, majalah, koran, internet dan sumber lainnya sesuai

dengan kebutuhan. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Informan

Sumber data primer diperoleh dengan cara menggali informasi

langsung melalui wawancara kepada informan penelitian.informan pada

penelitian ini terdiri dari :

1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian ( Sub Bagian Umum, Sub Evalusi dan

Pelaporan, Sub Perencanaan )
3. Jabatan fungsional Auditor (Anggota Tim ,Ketua Tim,

Pengendali Teknis) di lingkungan Inspektorat Provinsi
Lampung.

b. Dokumen

Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang berhubungan

dengan kegiatan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung yang

nantinya akan digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan
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pengawasan intern di Inspektorat Provinsi Lampung itu sendiri.dokumen

dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kepegwaian Inspektorat Provinsi Lampung (bazetting
pegawai yang memuat data latar belakang pendidikan,
pendiklatan yang pernah ditempuh, pengalaman kerja dan
sebagainya).

2. Jumlah Auditi tahun 2015-2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis

dalam penelitian. Karena tujuan utama dalam penelitian ialah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

dapat memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiyono ( 2016 :

224 ) : “ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai

sumber, dan berbagai cara “. Bila dilihat dari setting - nya, data dapat

dikumpulkan pada setting alamiah ( natural setting ), pada laboratorium

dengan metode eksperimen , dirumah dengan berbagai responden pada suatu

seminar, diskusi, dijalan dan lain - lain.

Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder dan dilihat dari caranya,

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi ( pengamatan ),

interview ( wawancara ), dokumentasi dan gabungan / trianggulasi “.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :
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1. Observasi ( Pengamatan )

Hadi ( 1998 : 56 ) Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data

dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara

sistematis terhadap focus permasalahan yang diteliti.sehingga peneliti

mengamati secara langsung cara kerja, teknik pelaksanaan pemeriksaan

sampai pada pelaporan hasil pemeriksaan. Sehingga dampak dari hasil

kinerja inspektorat dalam pemeriksaan dapat diketahui sebab dan

akibatnya.

2. Wawancara

Wawancara menurut Moleong ( 2001 : 135 ) adalah percakapan dengan

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara ( interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan yang

diwawancarai ( interview ) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu. Adapun maksud mengadakan wawancara adalah untuk

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi,

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain - lain kebulatan ;

Wawancara secara mendalam ( indepth  interview ) ditujukan kepada

Auditor yang pernah berperan sebagai ketua tim, pengendali teknis dan

pengendali mutu dan yang mempunyai sertifikasi teknis. Selain

wawancara terhadap auditor, dilakukan wawancara juga pada sub bagian

kepegawaian dan sub bagian evaluasi yang menanganni hasil

pemeriksaan dari para auditor. Tujuan wawancara secara mendalam ini

adalah untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang

sejauhmana kompetensi Auditor dan kualitas audit.



54

3. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi dalam Anas ( 1986 : 36 ) adalah pengumpulan data

yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya

( obyek penelitian ). Dengan teknik dokumentasi ini diambil data atau

dokumen yang terkait kompetensi auditor dan kualitas audit. Data yang

diperlukan dalam prnelitian ini meliputi:

1. Data Kepegwaian Inspektorat Provinsi Lampung (bazetting
pegawai yang memuat data latar belakang pendidikan,
pendiklatan yang pernah ditempuh, pengalaman kerja dan
sebagainya).

2. Jumlah Auditi tahun 2015-2017/ Laporan Hasil Pemeriksaan

F. Teknik Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder yang akan dikumpulkan tidak langsung

dianalisis, melainkan terlebih dahulu diperiksa dengan tujuan untuk menguji

apakah data mengalami kekurangan atau kesalahan. Selain melalui proses ini,

data kemudian diedit secara keseluruhan sehingga menghasilkan data yang

lengkap, sempurna, jelas dan konsisten.

Analisis Data menurut Moleong ( 2001 : 103 ), adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis

kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari uraian tersebut di atas dapat

diambil kesimpulan bahwa, analisis data adalah kegiatan yang berkaitan

dengan mengorganisasikan, mengklasifikasikan, mensintesiskan, dan mencari

pola – pola hubungan, serta menemukan apa yang dianggap penting dari apa

yang dipelajari kemudian diambil keputusan dan disampaikan.
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Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan

pengumpulan data maupun sesudahnya, yaitu mengumpulkan data, harus

dikuti dengan mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menyajikan data.

Data yang telah terkumpul dari lapangan kemudian dianalisis menggunakan

analisis kualitatif interaktif model Miles dan Huberman ( 1992 : 15 ) yaitu

mengumpulkan data, mereduksi data, mendisplay data   kemudian

menyimpulkan. Kemudian   agar   lebih mudah dipahami, langkah – langkah

analisis data model Miles dan Huberman dapat diskemakan sebagai berikut :

Gambar 2.  SkemaAnalisis data model Milles & Huberman

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka langkah - langkah analisis

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari para narasumber yang telah ditetapkan sebagai

subjek dalam penelitian. Auditor X ditetapkan sebagai narasumber /

informan kunci ( key informant ). Informan lainnya adalah pegawai

sekretariat Inspektorat Provinsi Lampung. Pengumpulan datanya

dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
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b. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul, kemudian direduksi yaitu dengan cara,

data dirangkai dan dipilih yang pokok - pokok serta disusun secara

sistematis disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Reduksi data

dilakukan supaya peneliti lebih mudah dalam menganalisis, mengingat

data yang diperoleh masih mentah yang masih memerlukan klasifikasi

serta tela’ah dan kecermatan supaya data dapat mudah dianalisis

sesuai dengan kategori data tersebut.

c. Display Data ( Penyajian Data )

Data yang telah dikelompokkan dan disusun tersebut kemudian

disajikan dan dipaparkan dalam bentuk sekumpulan informasi yang

berupa teks narasi, grafik, bagan maupun jaringan. Dari penyajian data

tersebut sangat memungkinkan untuk dapat diambil kesimpulan,

verifikasi atau melengkapi data yang kurang.

d. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Menarik kesimpulan dapat dilakukan oleh peneliti sejak berada di

lapangan ataupun pada saat pengumpulan data atau setelah data

terkumpul atau selesai dari lapangan.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, supaya

data yang diperoleh peneliti merupakan data yang memiliki tingkat

kepercayaan yang tinggi dan menjauhkan dari segala keraguan sehingga

terjamin kredibilitasnya. Ada 3 (tiga) cara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:
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a. Ketekunan Pengamatan

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci

serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol,

sehingga faktor yang diteliti dapat teramati dan teridentifikasi secara

tuntas. Ketekunan pengamatan juga dapat menghayati lebih

mendalam terhadap data-data yang terkait dengan pokok masalah

yang diteliti. Selain itu, ketekunan pengamatan juga dapat

menemukan ciri–ciri dan unsur - unsur yang sangat relevan dengan

pokok masalah dan isu yang sedang diteliti.

b. Triangulasi

Data yang telah diperoleh dari narasumber atau responden, kemudian

peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada responden yang

lain. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah jawaban yang

diberikan oleh seorang responden itu dibenarkan oleh responden

yang lain. Selain cara itu peneliti juga memberikan pertanyaan yang

sama kepada responden yang  sama, akan tetapi waktunya berbeda.

Hal ini untuk mengetahui tingkat keabsahan dan kebenaran data yang

telah diberikan oleh responden kepada peneliti.

c. Pengecekan Anggota

Metode ini digunakan oleh peneliti, supaya memperoleh data yang

betul - betul valid dan akurat dengan cara menyampaikan data hasil

penelitian kepada narasumber/responden untuk mengklarifikasi

kebenaran data tersebut dan memintanya memberikan tanggapan

terhadap kebenaran dari data tersebut.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Lampung

1. Sejarah Berdirinya Inspektorat Provinsi Lampung

Awalnya lembaga pengawas di Pemerintah Daerah bersatu dengan

Sekretariat Pemerintah Daerah. Lembaga pengawas ini merupakan institusi

yang bersifat pengendalian intern dilaksanakan oleh polisi pamong praja,

kemudian dilaksanakan oleh biro pengawasan untuk tingkat provinsi dan

bagian pemasaran di daerah tingkat II. Pada Tahun 1973, lembaga pengawas

daerah tersebut kemudian berdiri sendiri. Hal tersebut berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor III tahun 1973 Tentang Stuktur

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Pemerintah Provinsi.

Lembaga ini memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah Tingkat I dalam

menyelenggarakan pengawasan umum.

Sejak digulirnya reformasi Mei 1998, telah terjadi perubahan paradigma

Pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Disamping itu, dimasa

lalu lembaga birokrasi tidak independen karena menjadi kendaraan politik.

Selanjutnya sejak di mulainya reformasi telah dilakukan penataan

kelembagaan dilingkungan pemerintahan. Dengan dicanangkannya Undang -

Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada

daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah

tangganya. Dengan dasar Undang - Undang nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang nomor 25 tahun 1999 tentang
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Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah, maka telah terjadi

pergeseran kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah daerah Provinsi,

Kabupaten dan Kota. Dengan pergeseran tersebut maka dengan sendirinya

terjadi perubahan kelembagaan yang berupa restrukturisasi kelembagaan baik

kelembagaan pada pemerintah terutama kelembagaan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 Tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan -

pertimbangan :

a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
b. Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
c. Kemampuan Keuangan Daerah;
d. Ketersediaannya Sumber Daya Aparatur.

Didasarkan pada poin diatas, maka sudah sewajarnya Pemerintah

Provinsi, Kota / Kabupaten mempunyai aparat pengawasan sebagai

kelengkapan unsur manajemen yang terdiri dari unsur perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu Inspektorat Provinsi lampung

dibentuk dan ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan di Pemerintah

Provinsi, Kabupaten dan Kota di Lampung. Pembentukan tersebut sesuai

dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor 61 tahun 2016 perubahan

dari Keputusan Gubernur nomor 14 tahun 2009 tentang kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi  serta tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung dan

Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Inspektorat Provinsi Lampung

merupakan suatu badan instansi pemerintah yang berada di daerah Provinsi
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Lampung yang letak kantornya berada di Jalan Dr. Susilo Nomor 42 Bandar

Lampung.

Inspektorat Provinsi Lampung berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Gubernur Lampung dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Provinsi Lampung

dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Gubernur dan secara administrasi dilakukan pembinaan oleh

Sekretaris Daerah. Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,

pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan

pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah Kabupaten / Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan

di daerah Kabupaten / Kota serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan

kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang –

undangan. Sejak berdirinya kantor Inspektorat Provinsi Lampung dari Tahun

1973 sampai dengan Tahun 2017 secara berturut - turut dipimpin oleh

seorang Inspektur sebagai rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Pejabat Inspektur Provinsi Lampung Tahun 1973 s/d 2017
No Inspektur Provinsi Lampung Periode

1. Letkol. Inf. (Purn) Dulhadi 1978-1983
2. Letkol. CPM. (Purn) Gatoet Soepharto 1983-1989
3. Kol. KAV. (Purn) Soendoro Broto

Admojo
1989-1992

4. Drs. Abdoeh Pagar Alam 1992-1995
5. Drs. Umar Hasan 1995-1997
6. Ir. Ibrahim. BS 1997-2000
7. Arni Thamrin 2000-2001
8. Drs. Idrus Djaendar Muda 2001-2003
9. Drs. Tharmizi Ali 2003-2004
10. Ir. Helmi Mahmud 2004-2008
11. H. Syafullah Sesunan 2008-2009
12. Drs. Sudirman Subing 2009-2010
13. Zulkifli Maliki, SH 2010-2011
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14. Drs. Tamrin Bactiar 2011-2012
15. Harun Al Rasyad, SH 2012-2014
16. Rifki Wirawan,SE 2014-2015
17. H. Sudarno Eddi, SH, MH 2015- (September) 2016
18. Plt. Haris Khadarusman, SE, MKes 2016 (Oktober) - (Desember) 2016
19. Syaiful Dermawan, SH, MM Januari 2017- Sekarang

Sumber : Subbag Umum dan administrasi Inspektorat Provinsi Lampung

2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Lampung

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 61 tahun 2016

perubahan dari Keputusan Gubenur nomor 14 tahun 2009 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi  serta tatakerja Inspektorat Provinsi

Lampung dan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, pada :

 Pasal 2 :

- Ayat ( 1 ) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

- Ayat ( 2 ) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur dan;

- Ayat ( 3 ) Inspektur Provinsi mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
Provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan Pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota dan
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten / Kota serta
melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur sesuai ketentuan perundang - undangan.

Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi, pelaksanaan
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pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota dan

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten / Kota.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi

Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan program pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. Pembinaan dan pengendalian dan koordinasi;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah

dan pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diberikan pemerintah kepada Gubernur;

f. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;

g. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;

h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan
pencegahan korupsi;

i. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian internal pemerintah;
j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan akuntansi dan kinerja

pemerintah;
k. Pemeriksaan dan pengusutan kasus pengaduan masyarakat di Provinsi

dan Kabupaten/Kota;
l. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan

Inspektorat;
m. Pelayanan administratif

3. Visi dan Misi Inspektorat Kota Bandar Lampung

a. Visi

Visi Inspektorat Provinsi Lampung yang tercantum dalam Rencana

Strategi Tahun 2014 - 2019 yaitu : “ Menjadi Institusi Yang Berkualitas

Sebagai APIP Pemerintah Daerah, Mendorong Efisiensi Dan Efektifitas

Menuju Tata Kelola Pemerintahan ( Governance ) Yang Baik Dan

Profesional ”.
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b. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka dengan

bertumpu kepada potensi sumber daya, kemampuan yang dimiliki ditunjang

dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan

proporsional dari seluruh aparat Inspektorat serta adanya dukungan

pemangku kepentingan, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1) Mewujudkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) yang
profesional dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pengelolaan keuangan negara / daerah, melaksanakan fungsi
pengendalian intern melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Provinsi dan berperan sebagai konsultan yang berdampak
efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara / daerah dan aset
serta mengoptimalkan terhadap pelaksanaan pengawasan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya ketaatan
terhadap peraturan perundang - undangan.

2) Meningkatkan kompetensi auditor yang unggul dan berkorelasi
dengan kinerja yang optimal dan melaksanakan peran APIP yang
efektif dengan didukung oleh faktor organisasional, manajerial
maupun SDM Pengawasan serta kesinambungan dari segi
perencanaan, pelaksanaan program serta pmbinaan terhadap
Inspektorat Kabupaten / Kota se - Provinsi Lampung dan mewujudkan
pengendalian internal dan kualitas aparat pengawas yang professional.

4. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 61 tahun 2016

perubahan dari Keputusan Gubenur nomor 14 tahun 2009 tentang kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi  serta tatakerja Inspektorat Provinsi

Lampung dan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan

peraturan diatas susunan organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri :
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a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahi :

1)Sub Bagian Administrasi dan Umum;

2)Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan

3)Sub Bagian Perencanaan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III;

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

g. Kelompok Jabatan Fungsional, (Auditor)

Berikut gambar struktur organisasi Inspektorat Inspektorat Provinsi

Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 61 tahun 2016

Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung :
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STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2017

Adapun uraian tugas unsur Inspektorat dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Inspektur

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di

daerah provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang

diberikan Pemerintah kepada Gubernur, pelaksanaan pembinaan atas

INSPEKTUR

SYAIFUL DERMAWAN, SH, MM

SEKRETARIS

Drs. SAHAT PAULUS N, M.M

SUB BAGIAN
EVALUASI & PELAPORAN

ELREKI HARNES, SH

SUB BAGIAN
ADMINISTRASI & UMUM

SUBEKTIAN, S.STP, MM

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

MUH. AKBAR, SE

INSPEKTUR
PEMBANTU WIL. I

Drs. ARFAN ADENIE, M.H

INSPEKTUR
PEMBANTU WIL. II

Dra. PARINA MM

INSPEKTUR
PEMBANTU WIL. III

FAHRURRAZI, SP,MM

INSPEKTUR
PEMBANTU WIL. IV

HARIS KHADARUSMAN, SE, M.Kes

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. P2UPD
2. Auditor
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penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota dan pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah Kabupaten / Kota

b. Sekretariat

Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, dan memberikan pelayanan

administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi

Sub Bagian  Sekretaiat :

I. Subbag Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

menyiapkan bahan evaluasi pengawasan, menyusun laporan dan

dokumentasi kegiatan pengawasan.

II. Subbag Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,

penatausahaan surat menyurat

III. Sub Bagian Perencanaan

mempunyai tugas menyiapkan bahan, inventarisasi data, pengolahan data

dan melaksanakan penyusunan rencana program kerja pengawasan dalam

rangka pemeriksaan, menyiapkan rancangan peraturan perundang -

undangan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

dan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /

Kota.
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d. Kelompok Jabatan Fungsional /Auditor

1) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Inspektur melalui atasan langsung dan secara administrasi

dilakukan pembinaan oleh Sekretaris / Inspektur Pembantu Wilayah;

2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pejabat fungsional Auditor

yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai

dengan bidang keahliannya;

3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan;

4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3

), pejabat fungsional Auditor mempunyai fungsi melaksanakan

kegiatan pemeriksaan dan atau pengawasan, baik yang bersifat rutin,

berkala maupun penanganan kasus - kasus pengaduan;

5) Pejabat fungsional auditor melaksanakan pengawasan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan,

pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas

dekosentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan

tertentu, dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis

pemerintahan di daerah;

6) Pejabat fungsional auditor membuat laporan hasil kegiatan

pengawasan;

7) Pejabat fungsional auditor melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh atasan;

8) Kelompok jabatan fungsional dalam melakukan kegiatan pengawasan

dapat dibagi - bagi dalam Tim;

9) Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas

pengawasan dibentuk pemeranan sebagai pengendali mutu,

pengendali teknis, ketua dan anggota tim yang ditetapkan oleh

Inspektur.
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5. Jenis Pemeriksaan

Adapun jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi

Lampung yaitu :

a. Pemeriksaan rutin ( reguler ) yang dilaksanakan berdasarkan program

kerja pengawasan Tahunan yang ditetapkan;

b. Pemeriksaan rutin ( berkala ) yang dilaksanakan berdasarkan program

kerja pengawasan Tahunan yang ditetapkan;

c. Pemeriksaan khusus dan kasus yang dilaksanakan berdasarkan permintaan

pejabat berwenang terkait permohonan dan atau adanya pengaduan

perseorangan atau masyarakat.

B. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Jabatan Fungsional

Auditor Kepala Sub Bagian dan Inspektur Provinsi Lampung, sebagai acuan

atau penguat. Berikut uraian singkat identitas informan penelitian, yaitu :

1. Informan Inspektur Provinsi Lampung

Nama : Syaiful Dermawan, SH, MM

Jabatan : Inspektur Provinsi Lampung

2. Informan Kepala Sub Bagian

No Nama Jabatan
1. Subektian, S.STP Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian
2. Elreki Hanes, SH Kepala Sub Bagian Evaluasi dan

Pelaporan
3. Muhammad Akbar, SE Kepala Sub Bagian Perencanaan
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3. Informan Jabatan Fungsional (Auditor)

No Nama Jabatan
1. Ratna Yulisa Raspati, SH Auditor Ahli Madya (Dalnis)
2. Yusuf Effendi, SE, M.si Auditor Ahli Madya (Dalnis)
3. Wamuhayya, SH Auditor Ahli Madya (Dalnis)
4. Harun Syukri, SH Auditor Ahli Madya (Dalnis)
5. Deviyanti, SE, MM Auditor Ahli Madya (Dalnis)
6. Agung Priyanto, SE, MM Auditor Ahli Pertama
7. Nina Ulfa, Spsi Auditor Ahli Pertama
8. Elya Muchsin, SE, M.Si Auditor Ahli Pertama
9. Rosita Tuti, SH, MH Auditor Ahli Pertama
10. Hans Cristian Barnard, SE Auditor Ahli Pertama
11. Ahmad Suryawan Auditor Pelaksana
12. Irna Eka Lisa, ST, MM Auditor Ahli Muda
13. Wiku CP, SE Auditor Ahli Madya ( Dalnis )
14. Hendri Dwi Kurniawan, SIP,

MM
Auditor Ahli Pertama

15. Suresmi, SE Auditor Ahli Madya  ( Dalnis )
16. Robinson, BN, SE Auditor Ahli Madya ( Dalnis )
17. Dyah Hernawati, ST, MM Auditor Ahli Madya
18. Mardias, SE, MM Auditor Ahli Muda
19. Shelfianah, SE Auditor Ahli Muda
20. Neli Kartini, S,Sos Auditor Ahli Muda
21. Susanti Dwiharsandi, SE, MM Auditor Ahli Muda
22. Pandan Liberty, ST Auditor Ahli Muda
23. Oke Dharmafitra, S.Sos, M.Si Auditor Ahli Pertama
24. Rosi Gusnia, SIP, MM Auditor Ahli Pertama
25. Rahmad Yudha Ksatria, SIP,

MH
Auditor Ahli Pertama

26. M.Royhan Andre, SE Auditor Ahli Pertama
27. Flora Enggelina, SE Auditor Ahli Madya
28. Gusti Rahmad, SE, Msi Auditor Ahli Pertama
29. Sarwoko Nofi Hardi, SE Auditor Ahli Madya ( Dalnis )
30. Popy Dewi Indriani, BA Auditor Penyelia
31. Ernawati, BBA Auditor Penyelia
32. Ramses Nainggolan, SE Auditor Ahli Muda
33. Drs. Gendro Wicaksono Auditor Ahli Madya
34. Arniliati , BBA Auditor Penyelia
35. Lismiati Unzir Auditor Penyelia
36. Zulkifli Agung, SH Auditor Penyelia
37. Tutiek Pamyati, SE, MM Auditor Ahli Muda



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja

Inspektorat Provinsi Lampung belum optimal hal ini karena :

1. Dalam tahapan kinerja :

a. Kinerja input : kurangnya jumlah sdm auditor, minimnya

pengetahuan tentang aturan baru tentang audit, Minimnya sarana

dan prasarana dalam proses kegiatan pemeriksaan, dan

terbatasnya anggaran untuk melakukan pemeriksaan.

b. Kinerja proses : dalam proses pembentukan / rekrutmen auditor

masih kurangnya kemampuan sdmnya, sehingga mempengaruhi

kinerja dalam pemeriksaan.

2. Kompetensi auditor yang tidak sesuai standar audit, yang diukur dari

indikator pengetahuan, keahlian, dan keterampilan.

3. Kualitas audit yang dianalisa dari:

a. lama waktu audit, saat ini masih terdapat beberapa auditor yang

masih terlambat membuat hasil laporan pemeriksaan

b. pada jumlah auditan terdapat lebih banyak auditor menemukan

temuan berupa temuan administrasi, dan temuan keuangan

terakhir kali terdapat pada tahun 2015.

4. aturan dan pedoman dalam kinerja pemeriksaan yang belum efektif,

karena instansi inspektorat masih vertikal dengan kepala daerah.
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B. Saran

Adapun saran yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan kinerja

Inspektorat Provinsi Lampung dalam upaya Pengawasan Intern yaitu :

1. Perlu adanya peningkatan kinerja auditor dengan cara rekrutmen asn

inspektorat dalam hal ini auditor yang memiliki standar audit baik dari

segi pengetahuan dan keahlian, penambahan sarana dan prasarana

dalam proses audit dan pada tahun berikutnya mengajukan

penambahan anggaran dalam perubahan APBD

2. Peningkatan tersebut dapat ditempuh dengan perekrutan aparatur

inspektorat yang berkompetensi sebagai auditor. yaitu dengan

pelatihan, pembinaan disiplin serta peningkatan pemahaman,

pengetahuan melalui sosialisasi peraturan, juga untuk menyediakan

anggaran khusus untuk mengirim auditor mengikuti diklat dan

pelatihan tentang kompetensi audit.

3. Terhadap hasil dari pemeriksaan yang 2 tahun terakhir hanya

menemukan temuan administratif, inspektorat seharusnya

mengadakan kerjasama dengan pihak BPKP untuk melakukan

pelatihan dan diklat audit (audit khusus, keuangan, investigasi dan

lain-lain) pada auditor setiap tahunnya , agar para auditor mapu

memahami proses temuan audit

4. Pentingnya suatu peraturan untuk penguatan keberadaan Inspektorat

dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas internal, sehingga

kedudukan inspektorat tidak lagi berada dalam posisi sub ordinat dari
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pimpinan tertinggi di instansi pemerintah seperti menteri, gubernur,

bupati maupun walikota. Inspektorat seharusnya unit berdiri sendiri,

yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan cara

seperti itu, inspektorat diyakini bisa independen dan profesional.
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