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INTISARI 

Pemerintahan di Indonesia masih dianggap kurang baik oleh sebagian besar 

rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus KKN atau Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme yang terjadi di Indonesia yang berasal dari kalangan 

pemerintah. Untuk mengurangi masalah tersebut, maka diperlukan adanya tindakan 

tegas dalam memberantas KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepostisme tersebut.  

Good governance tentu sangatlah diperlukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan 

dengan adanya tatanan sistem yang baik akan menimbulkan transparansi atas segala 

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tatanan sistem pemerintahan yang 

baik, tentu akan mengurangi adanya kasus KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Tentu hal ini juga diperlukan dukungan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat melakukan 

tugas pengawasannya secara efektif dan efisien demi meningkatkan kualitas dari 

pemerintahan di Indonesia. Didalam melaksanakan proses pengawasannya, APIP 

tentu memiliki standar prosedur yang digunakan didalam meningkatkan kualitas audit 

di lembaga audit pemerintah. 

Penelitian tentang kualitas audit telah banyak dilakukan dengan berbagai 

faktor-faktor untuk meningkatkannya baik yang memberikan hasil konsisten maupun 

belum konsisten. Dari penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian dari (Umama, 

2016), (Zoja, 2014), (Hanif and Naibaho, 2014), (Mardiati and Pratiwi, 2019) tentang 

Independensi. Penelitian dari (Al’Amin, 2018), (Harahap, Slamet and Iryani, 2017) 

tentang Integritas. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Kristianto and Hermanto, 



 

 

x 

 

2017), (Al’Amin, 2018), (Zoja, 2014), dan (Elen and Sari, 2013) tentang 

Profesionalisme. Adapun penelitian dari (Syarhayuti, 2016), (Hanif and Naibaho, 

2014), dan (Sugiarmini and Datrina, 2017) tentang Skeptisme Profesional. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Torar, 2018) tentang konsultasi. Penelitian dari (J. Mewengkang, 

Lambey and P.E. Saerang, 2016), (Umama, 2016) tentang Supervisi. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Sihite, 2017) tentang tindak lanjut. Serta penelitian yang dilakukan 

oleh (Herliana and Rasyid, 2016) dan (Sihite, 2017) tentang Monitoring. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen audit dan auditor 

pemerintah di lembaga audit pemerintah. Metode pengambilan sampel dari penelitian 

ini adalah purposive sampling dengan total 53 responden dengan melakukan 

penyebaran kuesioner yang diolah dengan SPSS versi 25.  

Hasil penelitian menunjukkan independensi berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap kualitas audit (hipotesis ditolak), integritas berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kualitas audit (hipotesis ditolak), profesionalisme 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit (hipotesis ditolak), 

skeptisme profesional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit 

(hipotesis ditolak), konsultasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas 

audit (hipotesis ditolak), supervisi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kualitas audit (hipotesis ditolak), tindak lanjut berpengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas audit (hipotesis diterima), dan monitoring berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kualitas audit (hipotesis ditolak). 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

Berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur” 

(QS. Yusuf : 87) 

“Bersemangatah dalam apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan 

kepada Allah dan janganlah merasa lemah” 

(HR. Muslim) 
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