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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jasa audit atas laporan keuangan merupakan jasa yang paling dikenal 

dibanding jasa lainnya dan disebut juga dengan istilah jasa tradisional. Jasa ini 

merupakan jasa yang sering digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon 

investor, investor, kreditor, BAPEPAM dan pihak lain yang terkait untuk menilai 

perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan 

perusahaan tersebut. Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga 

yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang 

berkepentingan, untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang 

disajikan berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) sebagai dasar 

dalam membuat keputusan. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, 

manajemen perusahaan tidak akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan 

keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat 

dipercaya, karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen mempunyai 

kepentingan baik kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya.  

Secara umum auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti 

mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 

informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari hasil audit inilah, 

kemudian auditor menarik sebuah kesimpulan dan menyampaikan kesimpulan 

tersebut kepada pemakai yang berkepentingan.  
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak luar 

perusahaan mendasarkan keputusannya kepada hasil kerja auditor. Indikator hasil 

kerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian 

tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran – ukuran tertentu. Untuk 

auditor, kualitas hasil kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai 

dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan 

audit yang diselesaikan. Ini berarti berkualitas atau tidaknya hasil pekerjaan 

auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung 

juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh 

pihak luar perusahaan.  

Kualitas dari hasil kerja auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki 

seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan 

kepada lingkungannya. Ada banyak penelitian psikologi sosial yang membuktikan 

adanya hubungan dan pengaruh akuntabilitas seseorang terhadap kualitas 

pekerjaan (Diani dan Ria 2007). Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa subjek 

penelitian dalam kelompok menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas 

dibandingkan dengan kelompok lainnya. Mereka melakukan proses kognitif yang 

lebih lengkap, respon yang lebih tepat dan melaporkan keputusan yang lebih dapat 

dipercaya dan realistis.  

Penelitian mengenai akuntabilitas seseorang terhadap kualitas pekerjaan 

salah satunya yang dilakukan oleh Messier dan Quilliam (1992) dalam Diani dan  
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Rian,. (2007) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas yang dimiliki oleh 

seorang auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam pengambilan 

keputusan, dalam hal ini keputusan audit yang berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Kemudian Elisha dan Icuk (2010) yang meneliti tentang akuntabilitas yang 

dilihat dari tiga aspek yaitu motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban 

sosial juga berpengaruh terhadap kualitas audit baik secara parsial maupun 

simultan. 

 
Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar 

auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan 

bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap 

mental harus dipertahankan oleh auditor. Berdasarkan ketentuan yang dimuat 

dalam PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 04 (SA Seksi 220), standar ini 

mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, 

karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum, dalam hal ini 

dibedakan dengan auditor yang berpraktik sebagai auditor intern. Dengan 

demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab 

bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan 

sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan 

kebebasan pendapatnya. Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik 2011 seksi 

220 PSA No.04 Alinea 2, dijelaskan bahwa:  

”Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal 

berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan 
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memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, 

bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan 

sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan 

kebebasan pendapatnya.”  

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan 

sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan. Menurut FASB (Financial Accounting Standard Board), 

dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah 

relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik tersebut 

sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa 

pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan 

keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. 

Dengan demikian perusahaan akan semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan 

dalam menjalankan operasi perusahaannya. Namun, di era persaingan yang sangat 

ketat seperti sekarang ini, perusahaan dan profesi auditor sama-sama dihadapkan 

pada tantangan-tantangan yang berat. Mereka sama-sama harus mempertahankan 

eksistensinya di peta persaingan dengan perusahaan kompetitor atau rekan 

seprofesinya. 

 Menurut Chow dan Rice dalam Kawijaya dan Juniarti (2002), manajemen 

perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan pengecualian karena bisa 

mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan kompensasi yang diperoleh 

manajer. jasanya di waktu yang akan datang. Penelitian yang dilakukan Yuskar, 
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dkk., (2011) menunjukkan hasil bahwa independensi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja auditor 

Apabila diperhatikan penelitian yang berhubungan dengan kualitas hasil 

kerja auditor, pada umumnya dilakukan di negara-negara maju dengan subjek 

penelitian auditor yang bekerja pada KAP-KAP berskala internasional. Walau 

demikian penelitian sejenis belum ditemukan di negara berkembang, khususnya 

terhadap auditor yang bekerja pada KAP-KAP lokal (kecil). Perbedaan kondisi 

negara dan lingkungan kerja pada KAP-KAP tersebut bisa jadi menyebabkan 

perbedaan pola pikir/cara pandang, nilai-nilai yang diyakini ataupun cara auditor 

bekerja dan secara tidak langsung dapat membawa kepada perbedaan pemahaman 

tentang bagaimana menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Oleh karena itu 

suatu penelitian dengan subjek penelitian auditor yang bekerja pada KAP-KAP 

kecil (lokal) perlu dilakukan.  

Berdasar uraian latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian 

dengan judul  “Pengaruh Akuntabilitas Dan Independensi Terhadap Kualitas 

Hasil Kerja Auditor” 
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B.         Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalahan yang dapat dikemukakan adalah: 

1. Apakah ada pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor? 

2. Apakah ada pengaruh independensi terhadap kualitas hasil kerja auditor? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

Dari latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja 

auditor. 

2. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas hasil kerja 

auditor. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini mampu memberikan pengetahuan seberapa 

jauh pengaruh akuntabilitas dan independensi terhadap kualitas hasil kerja 

auditor. 

2. Bagi masyarakat, informasi yang termuat dalam penelitian ini diharapkan 

mampu menumbuhkan kepedulian terhadap kualitas dari hasil audit. 

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap 

pengembangan literature auditing. Kemudian dari penelitian ini diharapkan 

mampu dijadikan rujukan atas penelitian berikutnya. 
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E.  Sistematika Penulisan   

Secara garis besar, penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I merupakan PENDAHULUAN. Dalam Bab ini akan dijelaskan 

mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang masalah-masalah atau issue 

yang mendasari penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai perumusan 

masalah yaitu masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis. Dalam bab ini 

juga dipaparkan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan berupa urutan-urutan penyusunan dan penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II merupakan TINJAUAN PUSTAKA. Dalam Bab ini akan 

diuraikan mengenai tinjauan teoritis dari variabel dependen yaitu kualitas hasil 

kerja auditor, variabel independen yaitu independensi dan akuntabilitas yang 

digunakan dalam penelitian. Selain itu didalamnya juga berisi tentang penelitian 

terdahulu, kerangka teoritis dan  pengembangan hipotesis. 

BAB III  merupakan METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi 

tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan 

sampel, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

serta uji kualitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV merupakan ANALISIS DATA. Dalam bab ini akan dijabarkan 

mengenai penyajian dan analisis data serta penjelasan mengenai hasil analisis data 

dan pembahasannya. 



8 
 

BAB V  merupakan PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang simpulan 

hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu disampaikan 

baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


