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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai 

sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal 

perusahaan. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk secara jujur, tanpa 

manipulasi, dan terbuka untuk mengekspose laporan keuangannya kepada pihak 

yang berkepentingan (Badjuri, 2011). 

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 (Ilmiyati dan Suhardjo, 2012). 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari 

profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan 

tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan 

dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan 
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keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah 

yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang 

dihasilkannya. 

Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan 

dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik. 

Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri 

telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik kepada profesi 

akuntan publik. Profesi akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen 

seharusnya memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan 

keuangan (Herawaty dkk., 2012). 

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 

performanya terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan 

operasinya dengan lancar. 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 



3 
 

seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga 

dapat mempengaruhi kualitas auditnya (Singgih dan Bawono, 2010). 

Banyak kasus perusahaan yang ”jatuh” karena kegagalan bisnis yang 

dikaitkan dengan kegagalan auditor, sehingga mengancam kredibilitas laporan 

keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, 

khususunya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Kualitas audit ini 

penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan 

yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Indah, 2010). 

Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor 

dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada standar audit yang 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana 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 dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor 

untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara 

keseluruhan (Indah, 2010). 

Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh 

seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup 

sebagai auditor. Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh 
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auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melakukan audit, 

seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang 

memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan dengan 

keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan 

formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, 

simposium. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi merupakan suatu 

keahlian yang cukup dapat digunakan untuk melaksanakan audit dengan benar 

sehingga auditor mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Standar umum kedua menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang 

berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor“.  Independensi mewajibkan auditor harus bersikap 

mandiri dan tidak memihak kepada klien yang telah menugasinya dan 

membayarnya karena pada dasarnya auditor melaksanakan pekerjaan untuk 

kepentingan publik. Pemberian pendapat audit dipengaruhi oleh kemampuan 

auditor untuk bersikap independen meskipun mendapatkan tekanan dari pihak 

manajemen, sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan 

auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan 

tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut (Badjuri, 2011). 

Sikap independensi auditor dapat menghindarkan hubungan yang mungkin dapat 

mengganggu objektifitas auditor, sehingga dapat mendorong auditor memberikan 

hasil audit yang berkualitas. 
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Dalam menjalankan profesinya seorang auditor secara terus-menerus 

berhadapan dengan dilema etis yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang 

bertentangan. Oleh sebab itu sangat penting bagi auditor untuk melaksanakan 

audit dengan menjunjung tinggi kode etik auditor, karena perilaku tidak etis saat 

ini merupakan isu yang relevan bagi profesi auditor (Ludigdo, 2001, dalam Aris, 

2012).  

Pengembangan dan kesadaran etik atau moral memainkan peran kunci dalam 

semua area profesi akuntansi. Dalam menjalankan profesinya seorang auditor di 

Indonesia diatur oleh satu kode etik dengan nama Kode Etik Ikatan Akuntan 

Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan 

prinsip moral yang memberikan pedoman kepada auditor untuk berhubungan 

dengan klien, sesama anggota profesi dan juga masyarakat. Selain itu kode etik 

auditor merupakan alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, 

pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau 

mutu jasa yang diberikannya, karena melalui serangkaian pertimbangan etis 

sebagaimana diatur dalam kode etik profesi (Sari, 2011). 

Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus 

mengacu kepada Standar Audit, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit (Samsi dkk., 2013). 

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 (Indah, 2010). Dengan mematuhi 
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kode etik, auditor diharapkan mampu menghasilkan kualitas audit yang baik. 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) berisi prinsip dasar dan aturan 

etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan 

publik (KAP) atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI (Marsellia 

dkk., 2012). 

Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan 

terkait dengan etika profesi auditor. Auditor mempunyai kewajiban untuk 

menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka 

bernaung, profesi mereka, masyarakat, dan diri mereka sendiri. Auditor 

mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk menjaga independensi 

mereka. Analisis terhadap sikap etis dalam profesi auditor menunjukkan bahwa 

auditor mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam 

profesi mereka. Kesadaran etika dan sikap profesional memegang peran yang 

sangat besar bagi seorang auditor. 

Penelitian Ilmiyati dan Suhardjo (2012) tentang kompetensi memberikan hasil 

bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, begitu pula dengan 

penelitian Sukriah dkk. (2009) memberikan hasil bahwa semakin tinggi tingkat 

kompetensi auditor, maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang 

dilakukannya. Sementara dari penelitian Samsi dkk. (2013) dan Pia (2009) 

tentang kompetensi memberikan hasil bahwa kompetensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 
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Hasil penelitian Badjuri (2011) menunjukkan bahwa independensi 

berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

Singgih dkk. (2010) yang menyatakan bahwa independensi merupakan faktor 

dominan yang mempengaruhi kualitas hasil audit. Namun, penelitian Sukriah 

dkk. (2009) dan Efendy (2010) memberikan hasil bahwa independensi tidak 

memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, 

maka peneliti melihat adanya inkonsistensi pengaruh kompetensi dan 

independensi terhadap kualitas audit. Peneliti menduga terdapat variabel lain 

yang mempengaruhi hubungan antara kompetensi dan independensi terhadap 

kualitas audit. 

Marsellia dkk. (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit ditinjau dari kompetensi dan independensi dengan menambahkan 

variabel etika auditor sebagai variabel moderator. Penelitian tersebut 

memberikan hasil bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Sementara itu interaksi kompetensi dan etika auditor, serta 

interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Marsellia dkk. (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada objek penelitian, yaitu pada auditor KAP di Wilayah Surakarta dan 

Yogyakarta, sedangkan objek penelittian Marsellia (2012) yaitu pada auditor di 

KAP Big Four Jakarta. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP 

KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL 

MODERATING (Studi Empiris pada Auditor Kantor Akuntan Publik di 

Wilayah Surakarta dan Yogyakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah interaksi antara kompetensi dan etika auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit? 

4. Apakah interaksi antara independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menguji pengaruh interaksi antara kompetensi dan etika auditor 

terhadap kualitas audit. 
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4. Untuk menguji pengaruh interaksi antara independensi dan etika auditor 

terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain: 

1. Memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya 

mengenai pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. 

2. Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang akuntansi 

keperilakuan dan auditing untuk menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Memberikan tambahan wawasan dan pemahaman bagi para praktisi auditing 

yaitu para auditor agar dapat meningkatkan kualitas dari pekerjaan auditnya. 

4. Bagi klien dan stakeholder, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mereka mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam 

melaksanakan pekerjaan auditnya secara berkualitas. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran secara 

menyeluruh dalam penelitian ini, maka penulis menyajikannya kedalam lima bab 

berikut: 

Bab 1 : PENDAHULUAN 

    Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan 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. 

Bab 3 : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri atas: jenis 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, dan alat analisis data. 

Bab 4 : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas hasil pelaksanaan penelitian, pengujian kualitas 

data, analisis data, hasil analisis data dan pembahasannya.  

Bab 5 : PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-

saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 




