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orelasi adalah salah satu metode analisis dalam statistik yang dapat digunakan untuk 

mencari antara dua variabel dengan sifat kuantitatif. Korelasi adalah salah satu bentuk serta ukuran 
dengan memiliki beberapa variabel yang ada dalam hubungan yang memakai kata dari korelasi 
positif sehingga terjadi perubahan meningkat. Secara singkat, padat dan jelasnya korelasi ini dapat 
diartikan sebagai hubungan. Korelasi adalah ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah 
dalam hubungan satu dengan lainnya. Pada akhirnya akan terjadi suatu perubahan dengan 
meningkat pada suatu tujuan/sasaran. Korelasi adalah salah satu metode analisis dalam statistik 
yang dapat digunakan untuk mencari antara dua variabel dengan sifat kuantitatif. 

Pada tulisan ini, penulis tidak melakukan analisis, tetapi hanya mencoba membandingkan dua 
variabel dimana salah satu variabelnya dipengaruhi beberapa unsur/faktor didalam variabel yang 
lain (yang satunya), yang akan berpengaruh pada perubahan yang meningkat jika bagian dari 
unsur variabel tersebut tumbuh dan berjalan baik. 

 

Masih ingatkah kita dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009? Permen yang mengatur tentang Pedoman Kendali 
Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, bisa jadi ini salah satu yang terlupakan bagi 
kalangan profesional auditor APIP. Mengapa? Karena, selama ini kita sudah mengalami 
banyak perubahan dalam melaksanakan suatu tugas pemeriksaan/pengawasan dimana 
pencapaian target penyelesaian kuantitas output (laporan) telah menggeser target pencapaian 
kualitas output? Benarkah? Mari coba kita bahas….  

Namun sebelumnya, ijinkan Penulis mencoba terlebih dahulu menelusuri beberapa 
referensi baik dari sumber internal pemerintah maupun non pemerintah terkait definisi 
“kualitas audit”. Tapi…. Penulis masih belum menemukan ada definisi yang pasti mengenai 
apa dan bagaimana kualitas audit yang baik. Sepertinya memang tidak gampang ingin 
menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa indikator. 
Mengingat, penulis melihat dan memahami bahwa kualitas audit merupakan sebuah konsep 
yang kompleks dan sulit dipahami, maka kita terkadang menemukan kesalahan dalam 
menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya referensi berbagai penelitian 
yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda.  

Mungkinkah korelasi kualitas audit terkait penilaian kondisi bahwa auditor menemukan 
pelanggaran pada suatu sistem, peraturan perundangan atau pelaksanaannya terhadap 
ketentuan peraturan perundangan? …selanjutnya melaporkan (menuangkan dalam laporan) 
pelanggaran tersebut?. Ya..Bisa jadi kemungkinan bahwa auditor akan menemukan 
pelanggaran tergantung pada kompetensi auditor berupa kemampuan teknologi auditor, 
prosedur audit yang digunakan pada audit yang diberikan, dan sampling yang digunakan.  

Disatu sisi, akankah kemudian auditor akan melaporkan pelanggaran tersebut? 
Mengingat yang ditemukan adalah suatu ukuran independensi auditor tersebut. Nah…. 
Nampaknya ada sedikit mulai dipahami bahwa kualitas audit bergantung pada individu-

individu kompeten yang menggunakan pengalaman mereka sebagai auditor, mampu 
menerapkan integritas, objektivitas, dan skeptisisme…. 

 

Auditor itu…… 
" Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya: 
hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, 

tetapi dibalas dengan buah." -Abu Bakar Sibli 

Oleh :             

Slamet Haryono 
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Ya…seorang auditor profesional yang independen akan selalu memiliki sikap 
skeptisisme yaitu sikap mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu karena adanya 

keyakinan bahwa segala sesuatu bersifat tidak pasti, sikap inilah yang memungkinkan seorang 
auditor untuk membuat penilaian yang tepat yang didukung oleh fakta-fakta (rekocuma) 
dan keadaan riil (kondisi factual) pada saat pelaksanaan audit, dan bukan hasil rekayasa 
perbaikan saat audit on going.  

Penulis kembali pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah, bahwa Permen PAN RB tersebut menyatakan bahwa untuk 
mencapai mutu audit yang tinggi maka diperlukan kriteria standar yang harus dimiliki para 
auditor APIP, yaitu latar belakang pendidikan serta sikap dan perilaku. Apa yang dimaksud 
dengan variabel Pendidikan serta sikap dan perilaku terhadap pengaruhnya pada variabel 
kualitas audit? Penulis mencoba mengilustrasikan sebagai berikut : 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

Gambar 1. Kendali Mutu Audit 

 
Berdasarkan gambaran pedoman Kendali Mutu Audit di atas, maka sebagai ukuran 

yang akan menyatakan bahwa untuk mencapai MUTU AUDIT yang tinggi adalah KRITERIA  
AUDIT yang harus dimiliki oleh seluruh Auditor APIP, yaitu PENDIDIKAN (Kompetensi dan 
Pengalaman) serta SIKAP dan PERILAKU (Independensi, Obyektivitas, Integritas, dan 
Motivasi)… Yang paling sangat berpengaruh terhadap variabel Kriteria Standar “SIKAP dan 

PERILAKU” adalah MOTIVASI. Motivasi sangat berperan menghidupkan ketiga unsur lainnya 
dari variabel ini (Independensi, obyektivitas, integritas). 

Motivasi memiliki peran dan fungsi sangat penting dalam membangun 3 (tiga) unsur dari 
variabel SIKAP dan PERILAKU. Karena Motivasi adalah NIAT. Niat dalam bahasa arab niyyat 
yang berarti keinginan, yaitu keinginan dalam hati kita  untuk melakukan suatu tindakan yang 
ditunjukan keridhoan Allah SWT. Secara umum niat diartikan ketetapan hati seseorang dalam 
sebelum melakukan sesuatu, dengan harapan orang yang mempunyai niat tersebut akan 
melakukan atau berkelakuan sesuai dengan niat tersebut.  

Niat baik akan memotivasi seseorang supaya berlomba lomba dalam hal berbuat baik, 
dan jika dikaitkan dengan belajar merupakan sesuatu yang kompleks terjadi pada semua orang 
dan berlangsung seumur hidup. Seseoang yang telah belajar bertanda dengan adanya 
perubahan tingkah laku dalam diri seseorang tersebut, perubahan tingkah laku tersebut  
menyangkut pengetahuan konitif dan keterampilan psikomotorik maupun menyangkut nilai dan 
sikap yang efektif. Sikap efektif inilah yang tercermin pada motivasi, ya..motivasi untuk belajar 
dan bekerja lebih baik lagi.  
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Motivasi adalah tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak dalam 
melakukan sesuatu. Sehingga melakukan sesuatu dengan MOTIVASI sebagai pendorong 
harus didasari dengan NIAT. Dengan NIAT yang baik akan memotivasi pada tindakan yang 
benar, maka seseorang pun akan melakukan sesuatu pekerjaan dengan lebih memusatkan 
pada tujuan yang akan lebih intensif pada proses pengerjaannya, sesuai niat dan tujuan yang 
diharapkan, yaitu untuk lebih baik. 

 

 

 

Bagaimana dengan variabel PENDIDIKAN? Unsur dukungan KOMPETENSI 
merupakan sebagai gabungan dari perilaku, ketrampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan 
untuk melakukan pekerjaan secara efektif. kompetensi hanya dapat dipertahankan melalui 
komitmen untuk belajar dan pengembangan seluruh kehidupan profesional seorang auditor 
sebagai elemen penting bagi auditor. Selain itu, unsur lainnya adalah PENGALAMAN, 
pengalaman bekerja yang banyak memberikan kecenderungan bahwa yang bersangkutan 
memiliki keahlian dan ketrampilan yang relatif tinggi. Pengalaman kerja yang dimiliki seseorang 
auditor akan lebih banyak membantunya dalam mengerjakan sesuatu dibandingkan dengan 
pendidikan yang diikutinya. Benar atau tidak teori ini? Waktu yang akan membuktikan….. 

Nah…berdasarkan gambaran intuisi yang dituangkan secara sederhana dan singkat, 
penulis mencoba menyimpulkan dan bukan dari hasil analisa yang detail namun lebih 
sederhana, bahwa dapat ditengarai korelasi atas pengaruh kompetensi, pengalaman, 

independensi, obyektifitas, integritas dan motivasi (dan Niat) terhadap kualitas audit dari 
Auditor Inspektorat (APIP) adalah sebagai berikut : 
 KOMPETENSI berpengaruh positif dan dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas Audit, 

artinya kompetensi auditor yang rendah akan berdampak pada rendahnya KUALITAS 
AUDIT.Benarkah? 

 PENGALAMAN berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 
sehingga dapat diartikan bahwa lamanya pengalaman kerja yang dimiliki bukan jaminan dapat 
meningkatkan KUALITAS AUDIT. Benarkah? 

Gambar 2. Niat dan Motivasi 
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 INDEPENDENSI berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
audit. Dapatkah diartikan bahwa independensi akan berdampak pada rendahnya KUALITAS 
AUDIT? 

 OBYEKTIFITAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, artinya semakin tinggi 
obyektifitas maka KUALITAS AUDIT yang dihasilkan akan semakin baik. Benarkah itu? 

 INTEGRITAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit artinya semakin baik 
integritas maka semakin baik KUALITAS AUDIT yang dihasilkan. Benarkah? 

 MOTIVASI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sehingga semakin tinggi 
motivasi maka KUALITAS AUDIT yang dihasilkan akan semakin baik. Benarkah? 

 MOTIVASI didasari NIAT yang mendorong ke arah sesuatu. Niat baik akan didukung motivasi yang 
baik untuk mencapai sesuatu yang baik dan lebih baik lagi. Benarkah?  

 NIAT sebagai dorongan motivasi auditor untuk bekerja mencapai kualitas audit (yang baik). 

Tidak salah! 
 

 
Gambar 3. Ilustrasi Tim Building dan Kualitas Audit 

 
 
Demikian, semoga dapat memberikan manfaat dan semoga tidak salah dalam menuangkan buah 

intuisi di atas,  namun yang terpenting ketukan jari jemari, dari mulai jari kelingking, jari manis, jari 
tengah, jari telunjuk, dan jari jempol kiranya akan dapat mampu menggengam dan memberikan makna 
kebaikan suatu arti dari supervisi audit, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, audit 

investigatif, probity audit, audit ketaatan, dan audit kinerja. Semoga bermanfaat…tetap sehat selalu 

sahabat!!!! (Slahar -17 Jan 2022) 
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