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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan 

informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan 

menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan 

keuangan. Tujuan utama dari audit ini adalah menginvestigasi dan 

menentukan, apakah laporan keuangan yang diaudit telah disusun sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang sudah berlaku umum. Proses audit biasanya 

diakhiri dengan pernyataan mengenai kewajaran dan keterandalan laporan 

keuangan tersebut. Tugas auditor (akuntan publik) adalah memeriksa, 

mengevaluasi, dan melaporkan penyajian akuntansi berdasarkan pada 

kerangka norma, konsep, prosedur, dan praktek pelaporan (Holmes dan 

Burns, 1990). 

Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor harus berpedoman 

pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 

yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. 

Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki 

oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. 

Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur 

auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang 
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dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk 

menyusun suatu laporan audit atas laporan keuangan yang diauditnya secara 

keseluruhan.  

Selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik 

profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik 

profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. 

Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan 

kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar 

teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Mulyadi, 2002). 

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya, anggota harus 

menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan 

yang dilakukannya. Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua 

pemakai jasa profesionalnya. Anggota juga harus bertanggung jawab untuk 

bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi, 

memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab 

profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Sedangkan Kehati-hatian 

profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab 

profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Kompetensi diperoleh 

melalui pendidikan dan pengalaman (Mulyadi, 2002).  

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit 

perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam 

lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas 

dan tanggung jawab dari manajemen (Agen) untuk mengaudit laporan 
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keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin 

supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan 

terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (prinsipal) 

menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang 

ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas  terlihat 

adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai 

laporan keuangan. 

Perusahaan memerlukan seorang auditor untuk melakukan audit 

atas laporan keuangan. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, 

manajemen perusahaan tidak akan dapat menyakinkan pihak luar bahwa 

laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi 

yang dapat dipercaya. Karena dari sudut pandang dari pihak luar, 

manajemen mempunyai kepentingan, baik kepentingan keuangan maupun 

kepentingan lainnya. 

Auditor bekerja dengan cara menarik sebuah kesimpulan dari suatu 

proses auditing, yang merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh 

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan 

tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan (Mardisar dan Ria Nelly Sari 2007). Auditor menjadi profesi 

yang diharapkan banyak orang karena memberikan kontribusi yang relevan 

dan andal yang dapat dipercaya pada audit dan pendapat yang diberikan.  
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Kelangsungan hidup profesi auditor di indonesia sangat tergantung 

kepada kepercayaan masyarakat terutama para pengguna jasa auditor 

terhadap kualitas jasa yang dihasilkan profesi. Apabila para pemakai jasa 

auditor tidak memiki kepercayaan terhadap profesi auditor, maka pelayanan 

jasa profesi tersebut menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan 

Indonesia mengeluarkan Kode Etik Akuntan Indonesia untuk mengatur 

perilaku para anggotanya (Abdul Halim, 2001). 

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan 

dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya 

mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang 

dihasilkannya. De Angelo dalam Nizarul Alim, (2007) mendefinisikan 

kualitas audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam 

sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan 

salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) 

sementara dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan audit tergantung pada 

akuntabilitas auditor. 

Kualitas audit dari hasil pekerjaan 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 (Mardisar dan 

Ria Nelly Sari 2007). Ada banyak penelitian psikologi sosial yang 
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membuktikan adanya hubungan dan pengaruh akuntabilitas seseorang 

terhadap kualitas pekerjaan. Messier dan Quilliam(1992) mengungkapkan 

bahwa akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses 

kognitif auditor dalam mengambil keputusan. Tetclock dan Kim (1987) juga 

mengkaji tentang permasalahan akuntabilitas auditor dalam menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan membagi subjek 

penelitian menjadi tiga kelompok: pertama, kelompok yang diberikan 

instruksi bahwa pekerjaan mereka tidak akan diperiksa oleh atasan (no 

accountability); kedua, kelompok yang diberikan instruksi diawal (sebelum 

melaksanakan pekerjaan) bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh 

atasan (preexposure accountability); ketiga, kelompok yang diberikan 

instruksi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan, tetapi 

instruksi ini baru disampaikan setelah mereka menyelesaikan pekerjaan 

(postexposure accountability). Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa 

subjek penelitian dalam kelompok preexposure accountability 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 tentang Akuntabilitas terhadap kualitas audit juga 

dilakukan oleh Elisha dan Icuk (2010). Penelitian ini membuktikan bahwa 

Akuntabilitas memiliki pengaruh positif baik secara parsial maupun 

simultan terhadap kualitas audit. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Mardisar dan Ria Nelly Sari (2007), yang 
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membuktikan bahwa Akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja 

auditor jika pengetahuan yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi 

tinggi. 

Kusharyanti (2003) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas 

pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan 

khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta 

memahami industri klien. Dalam melaksanakan audit, auditor harus 

bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. 

Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang  selanjutnya 

melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2001). Selain itu auditor 

harus  menjalani pelatihan  teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis 

maupun pendidikan umum.  

Susanto (2000) dalam Nizarul Alim, (2007) definisi tentang 

kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik-karakteristk yang 

mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi juga 

merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan 

dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-

pekerjaan non-rutin. Ashton (1991) dalam Nizarul Alim, (2007) 

menunjukkan bahwa dalam literatur psikologi, pengetahuan spesifik dan 

lama pengalaman bekerja sebagai faktor penting untuk meningkatkan 

kompetensi. Ashton juga menjelaskan bahwa ukuran kompetensi tidak 

cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain 
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dalam pembuatan keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia 

memiliki sejumlah unsur lain selain pengalaman.  

Ika Sukriah dkk. (2009) mengatakan bahwa kompetensi adalah 

kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan 

benar. Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu 

personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus 

dibidangnya. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa semakin tinggi 

tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat atau 

semakin baik kualitas audit yang dilakukannya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ilmiyati dan 

Suhardjo (2012) perbedaannya adalah pada lokasi penelitian yang 

sebelumnya di Semarang pada penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, dan 

tahun penelitian yang berbeda, tetapi dengan variabel dan proksi yang sama 

dengan menambahkan satu variabel proksi pengabdian pada profesi pada 

variabel akuntabilitas. Pada penelitian ini pembahasan akan difokuskan pada 

“dua dimensi” kualitas audit yaitu akuntabilitas dan kompetensi. 

Selanjutnya, kompetensi diproksikan dengan pengalaman dan pengetahuan, 

Nizarul Alim, (2007). Sedangkan akuntabilitas diproksikan dengan motivasi, 

pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial, (Elisha dan Icuk, 2010). 

Atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul  

“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN KOMPETENSI AUDITOR 

TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada Kantor Akuntan 

Publik se-Provinsi Yogyakarta)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah akuntabilitas (motivasi, pengabdian pada profesi dan kewajiban 

sosial) auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas (motivasi, pengabdian pada 

profesi dan kewajiban sosial) auditor terhadap kualitas audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi (pengetahuan dan 

pengalaman) auditor terhadap kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai 

berikut:  

1. Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar 

mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

audit dan selanjutnya dapat meningkatkannya.  

2. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting agar dapat menilai 

KAP mana yang konsisten dalam menjaga kualitas audit yang 

diberikannya. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika 

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan 

skripsi ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan 

rincian sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN   

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah 

yang diambil dalam penyusunan penelitian, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi 

ini.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori penelitian, 

penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis yang disajikan 

dalam penelitian ini. Landasan teori berguna sebagai dasar 

pemikiran ketika melakukan pembahasan masalah yang diteliti 

dan untuk mendasari analisis yang digunakan dalam BAB IV 

yang diambil dari literatur-literatur mengenai akuntabilitas 

auditor, kompetensi auditor, dan kualitas audit.  
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BAB III : METODE PENELITIAN   

Pada bab ini diuraikan mengenai variabel penelitian yang akan 

diambil dan definisi operasional mengenai variabel yang 

digunakan dalam penelitian, penentuan sample, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data metode analisis dan pengujian 

hipotesis. 

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang berisi inti 

dari penelitian yang dilakukan. Bab ini meliputi deskripsi obyek 

penelitian, analisis data dan  pembahasan. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan 

skripsi ini. Pada bab ini akan dilakukan penarikan kesimpulan 

yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 

akan disampaikan pula saran bagi pihak-pihak yang terkait. 

 


