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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang seberapa besar (1) 

Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan 
daerah, (2) Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan 
keuangan daerah, dan (3) Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap kualitas audit aparat 
inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. 

 Populasi penelitian adalah seluruh aparat inspektorat yang bekerja sebagai auditor pada 
inspektorat kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode 
judgement sampling, yaitu aparat inspektorat yang bekerja sebagai auditor di kota Padang, 
Bukittinggi, dan kabupaten Solok Selatan, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 67 auditor. 
Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yang 
bersangkutan. Teknik  analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan 
kualitas audit sebagai variabel dependen, sedangkan  kompetensi, independensi, dan skeptisme 
profesional sebagai variabel independen. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 for 
windows. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) adanya pengaruh yang signifikan positif 
antara kompetensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah 
dengan nilai thitung > ttabel yaitu 3,528 > 1,6759 dengan nilai signifikansi 0,001 < α 0,05 (H1 
diterima) (2) adanya pengaruh signifikan positif antara independensi terhadap kualitas audit 
aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah  dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,116 > 
1,6759 dengan nilai signifikansi 0,039 ≤ α 0,05 (H2 diterima), dan (3) adanya pengaruh yang 
signifikan positif antara skeptisme profesional terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam 
pengawasan keuangan daerah dengan nilai thitung > ttabel yaitu 2,069 > 1,6759 dengan nilai 
signifikansi 0,044 ≤ α 0,05. (H3 diterima). 

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi inspektorat sebaiknya melakukan pengkajian 
ulang mengenai kompetensi, independensi, dan skeptisme profesional auditor dalam melakukan 
pengawasan keuangan daerah agar kualitas audit dapat terus ditingkatkan. 2) untuk penelitian 
selanjutnya apabila peneliti juga menggunakan kuisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada 
kuisioner dimodifikasi dengan pernyatan negatif, agar benar-benar menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan. 
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