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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang 

diperlukan sebagai sarana  pengambilan keputusan baik oleh pihak internal 

maupun pihak eksternal perusahaan.  Menurut FASB, 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. Perusahaan menginginkan 

Unqualified Opinion sebagai hasil dari laporan audit,  agar performennya 

terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya 

dengan  lancar. Menurut Chow dan Rice (2002) dalam Kawijaya dan 

Juniarti (2002), manajemen perusahaan berusaha menghindari opini wajar 
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dengan pengecualian karena bisa mempengaruhi harga pasar saham 

perusahaan dan kompensasi yang diperoleh manajer. Namun, laporan 

keuangan yang diaudit adalah hasil proses negosiasi antara auditor dengan 

klien (Antle dan Nalebuff, 1991 dalam Ng dan Tan, 2003). Disinilah 

auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus 

bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran 

laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, 

namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan 

oleh klien yang membayar  fee  atas jasanya agar kliennya puas dengan 

pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. 

Posisinya yang unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi 

yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas  auditnya. 

Selain independensi, persyaratan-persyaratan lain yang harus 

dimiliki oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam Pernyataan Standar 

Auditing (SPAP, 2001 : 150.1) adalah keahlian dan  due professional care. 

Namun seringkali definisi keahlian dalam bidang auditing diukur dengan 

pengalaman (Mayangsari, 2003). Rahmawati dan Winarna (2002), dalam 

risetnya menemukan fakta bahwa pada auditor,  expectation gap  terjadi 

karena kurangnya pengalaman kerja dan pengetahuan yang dimiliki hanya 

sebatas pada bangku kuliah saja. Padahal menurut Djaddang dan Agung 

(2002) dalam Rahmawati dan Winarna (2002), auditor ketika mengaudit 

harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur yaitu pengetahuan dan 

pengalaman.  Karena berbagai alasan seperti diungkapkan di atas, 
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pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam 

memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas 

auditnya. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan 

pengalaman, kompetensi dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang 

diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi. Dalam melaksanakan 

audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang 

akuntansi dan auditing. Independensi merupakan sikap yang tidak mudah 

dipengaruhi, dan tidak memihak pada siapapun. Akuntan publik tidak 

dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban 

untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, 

namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan 

atas pekerjaan akuntan publik. 

Kompetensi, independensi dan pengalaman yang dimiliki auditor 

dalam penerapannya akan terkait dengan kualitas audit. Akuntan 

mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi 

mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, 

masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai 

tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan 

obyektivitas mereka (Nugraha ningsih, 2005). Penelitian tentang etika 

yang telah dilakukan oleh (Cushing 1999) menawarkan sebuah kerangka 

kerja untuk menguji pendekatan standar etika dengan profesi akuntan. 

Kerangka kerja tersebut berdasarkan pada game theory dengan melalui 

pembelian opini oleh klien audit. Payamta (2002) menyatakan bahwa 
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berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka syarat-syarat etika suatu 

organisasi akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang 

mengatur tindakan/perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. Prinsip tersebut adalah (1) integritas, (2) obyektifitas, (3) 

independen, (4) kepercayaan, (5) standar-standar teknis, (6) kemampuan 

profesional, dan (7) perilaku etika. 

Audit menuntut klien dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian 

tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain 

yang mempengaruhi, antara lain pengalaman. Menurut Tubbs (1992) 

dalam Mayangsari (2003) auditor berpengalaman memilik keunggulan 

dalam hal ; (1) mendeteksi kesalahan, (2) memahami kesalahan secara 

akurat, (3) mencari penyebab kesalahan. Selain pengalaman, komponen 

penting dalam suatu keahlian adalah pengetahuan. Gibbins (1984) dalam 

Hernandianto (2002) menjelaskan bahwa melalui pengalaman auditor bisa 

memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya. 

Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan 

struktur memori yang lebih baik dibanding auditor yang belum 

berpengalaman. Jadi semakin berpengalaman dan professional seorang 

auditor, maka keputusan yang diambil akan semakin mendekati “dapat 

dipertanggung jawabkan”. Dan auditor yang berkualitas tinggi diharapkan 

mampu memberi tingkat kredibilitas yang lebih tinggi bagi para pemakai 

laporan auditan. Tidak hanya kompeten atau ahli, namun auditor harus 

juga independen dalam pengauditan. Jika auditor tidak mampu menolak 
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tekanan dari klien, seperti tekanan personal, emosional ataupun keuangan, 

maka independensi auditor telah berkurang dan bisa mempengaruhi 

kualitas audit. Salah satu faktor yang mempengaruhi independensi audit 

tersebut adalah lamanya hubungan auditor dengan klien (jangka waktu 

auditor memberikan jasa kepada klien / auditor tenure). 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis ingin 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul: Pengaruh Kompetensi, 

Independensi, Pengalaman Terhadap Kualitas  Audit ( Studi Pada 

Auditor di KAP Wilayah Surakarta dan Yogyakarta). 

B. Rumusan Masalah 

Pada era globalisasi sekarang ini, tuntutan masyarakat terhadap 

auditor yang berkualitas semakin meningkat dari waktu kewaktu. Hal ini 

memberikan tekanan pada auditor dalam tugasnya melakukan proses audit. 

Hal tersebut bisa saja terkait dengan kompetensi dan independensi yang 

dimiliki oleh auditor masih diragukan oleh SEC, dimana kompetensi dan 

independensi merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki 

oleh auditor.  

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain : Apakah 

Kompetensi, Independensi, dan Pengalaman berpengaruh terhadap kualitas 

audit ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Menemukan bukti empiris mengenai Pengaruh Kompetensi, 

Indenpendensi, dan Pengalaman 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 meningkatkannya. Bagi pemakai jasa 

audit, penelitian ini penting agar dapat menilai KAP mana yang 

konsisten dalam menjaga kualitas audit yang diberikannya.  

2. Dapat meningkatkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor. 

E. Sitematika 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 

kegunaan penelitian, serta sitematika penulisan skripsi ini. 
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BAB II Landasan Teori.  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori penelitian, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan 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 penelitian yang diambil dari literatur-literatur 

mengenai kompetensi, independensi, dan pengalaman terhadap kualitas 

auditor 

BAB III Metode penelitian. 

Pada bab ini diuraikan mengenai variable penelitian yang akan diambil 

dan definisi operasional mengenai variable yang digunakan dalam 

penelitian, penentuan sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode analisis. 

BAB IV 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 dan akan disampaikan pula kuesioner sebagai lampiran 

saran bagi pihak-pihak yang terkait pada KAP Wilayah Surakarta dan 

Yogyakarta. 


