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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah 

pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas yang dihasilkan yang dinilai 

dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap 

pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan alison, 1999 dalam Mabruri dan 

Winarna 2010). 

Bagi seorang auditor, independensi, kecakapan profesional, 

obyektifitas, integritas dan kompetensi sangat berpengaruh terhadap kualitas 

hasil pemeriksaan audit. Oleh karena itu prinsip-prinsip perilaku yang berlaku 

bagi auditor sangat diperlukan agar mereka dapat bertindak jujur dan tegas 

dalam melaksanakan audit. Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari 

semua yang diperoleh melalui interaksi dalam langsung secara berulang-

ulang. Untuk membuat audit, pengalaman merupakan komponen keahlian 

audit yang penting dan merupakan faktor yang sangat vital dan 

mempengaruhi suatu judgement yang kompleks. Independensi sangat 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kecakapan Profesional 

memungkinkan auditor untuk dengan cepat dan cekatan mengembangkan dan 

memperagakan pengetahuan kerja yang baru dan berbeda dalam kaitannya 

degan persoalan, orang-orang dan situasi kerja. Obyektivitas sebagai 
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bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Intergritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap 

jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dan 

melaksanakan audit sehingga dapat mengemukakan pendapat menurut apa 

adanya serta. Kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan 

kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas  (Sukriah, Akram, 

dan  Inapty, 2009). 

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 suatu proses sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan 

untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan 

kriteria yang telah ditetapkan (Mulyadi 2009). Dari hasil audit inilah, 

kemudian auditor menarik sebuah kesimpulan dan menyampaikan 

kesimpulan tersebut kepada pemakai yang berkepentingan.  

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar 

umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam 

semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap 



 

 

3 

mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa 

auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia 

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. 

Menurut Singgih dan Bawono (2010) bahwa pengalaman kerja 

merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan 

potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau 

bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada 

suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. 

Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya 

terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam 

satu intansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang 

ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan 

rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. 

Menurut Sukriah, dkk (2009), yang memiliki pendapat bahwa  

pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa pengalaman kerja, 

objektivitas, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan. Sedangkan independensi dan integritas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

Tidak mudah menjaga independensi, obyektifitas, serta intergritas 

auditor. Pengalaman  kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor 

bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil 

pemeriksannya. Alim dkk, (2007) menyatakan bahwa kerjasama dengan 
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objek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan 

kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai 

fasilitas yang disediakan obyek pemeriksaan selama penugasan dapat 

mempengaruhi obyektiftivitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor 

menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan 

rendahnya intergritas auditor. Oleh karena itu merupakan hal menarik untuk 

mengadakan penelitian tentang pengaruh faktor-faktor pengalaman kerja, 

independensi, obyektifitas, intergritas dan kompetensi terhadap kualiatas hasil 

pemeriksaan audit. 

Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik 2008 seksi 220 PSA 

No.4 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 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.    

Menurut Batubara (2008) berpendapat bahwa kecakapan profesional 

berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas hasil audit. Dalam 

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2007 

tentang standar pemeriksaan keuangan dinyatakan “Pemeriksa secara kolektif 

harus memiliki kecakapan professional yang memadai untuk melakukan tugas 

pemeriksaan”. Dengan pernyataan ini semua organisasi pemeriksa 
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bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan 

dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, 

keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas 

tersebut.  

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Kode Etik Akuntan Indonesia 

mengamanatkan: bahwa setiap anggota harus mempertahankan intergritas dan 

obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan 

obyektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau 

permintaan pihak tertentu atau kepentinagn pribadinya, sehingga semakin 

tinggi tingkat obyektivitas auditor maka semakin baik kualitas audit. 

Intergritas merupakan kualitas yang menimbulnya kepercayaan 

masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji 

semua keputusan yang dibuatnya. Intergritas mengahruskan auditor dalam 

segala hal, jujur dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek 

pemeriksaan. Intergritas terhadap profesi inilah yang paling penting 

dipertahankan oleh auditor (Yuskar dan Devisia, 2011) 

Susanto (2000) dalam Alim dkk (2007) mendefinisi tentang 

kompetensi adalah karakteristik-karakteristik 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.    

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sukriah, 

Akram, Inapty (2009) berlokasi di Inspektorat se-Pulau Lombok dengan judul 
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“ Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan 

Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan”, peneliti sekarang 

bermaksud melakukan penelitian kembali dengan menambah variabel 

Kecakapan Profesional yang akan dilaksankan pada tahun 2013 dan berlokasi 

di Kantor Akuntan Publik (KAP) Yogyakarta dan Surakarta  dengan judul  

“Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Kecakapan Profesional, 

Obyektifitas, Integritas Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil 

Pemeriksaan Audit”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: 

1. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit? 

2. Apakah Independensi berpengaruh  terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

audit? 

3. Apakah Kecakapan Profesional berpengaruh terhadap kualitas hasil 

pemeriksaan audit? 

4. Apakah Obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

audit? 

5. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit? 

6. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan 

audit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah tersebut, penelitian yang bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji secara empiris apakah Pengalaman Kerja berpangaruh 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit. 

2. Untuk menguji secara empiris apakah Indepedensi berpangaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan audit. 

3. Untuk menguji secara empiris apakah Kecakapan Profesional berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit. 

4. Untuk menguji secara empiris apakah Obyektifitas berpangaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan audit. 

5. Untuk menguji secara empiris apakah Integritas berpangaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan audit. 

6. Untuk menguji secara empiris apakah Kompetensi berpangaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat  Teoritis  

Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengalaman kerja, 

independensi, kecakapan profesional, obyektivitas, integritas dan 

kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit, yang bermanfaat 
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untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan akademis dalam bidang 

akuntansi. 

2. Manfaat Kebijakan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan 

pertimbangan bagi kantor akuntan publik dalam mengoptimalisasikan 

kinerjanya, pengambilan keputusan serta dimanfaatkan untuk mengadakan 

perbaikan-perbaikan yang di anggap perlu. 

3. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan sebagia tambahan 

refrensi untuk penerapan peningkatan hasil audit di kantor akuntan publik 

kota Yogyakarta dan Surakarta. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh 

dalam penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam lima bab berikut: 

Bab 1 : PENDAHULUAN  

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. 

 

 



 

 

9 

Bab 3  :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang menjelaskan metode penelitian yang 

terdiri atas: jenis penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

pengujuan data, dan analisis data.  

Bab 4  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini membahas hasil pelaksanaan penelitian, pengujian 

kualitas data, analisis data,hasil analisis data dan pembahasannya. 

Dalam bab ini juga dijelaskan dan dibandingkan pula hasil yang 

diperoleh dari penelitian yang sebelumnya.   

Bab 5  : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian 

selanjutnya.   


