
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Dalam dunia bisnis suatu perusahaan sangat membutuhkan ringkasan dari 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun buku yang 

merupakan proses akhir dari suatu pencatatan atau yang lebih dikenal dengan 

pelaporan keuangan. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang ditujukan kepada pihak pemakai baik pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan sebagai sarana pengambilan keputusan. Oleh karena itu 

laporan keuangan tersebut sangat penting bagi perusahaan untuk meyakinkan 

kepada para pemakai bahwa perusahaan tersebut memiliki akuntabilitas, 

reliabilitas laporan keuangan serta laporan keuangan yang relevan. Untuk 

memenuhi semua karakteristik tersebut diperlukan jasa pihak ketiga yaitu pihak 

yang dinilai independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut 

relevan, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan sebagai sarana 

pengambilan keputusan.  

       Para pemakai laporan keungan akan lebih percaya terhadap laporan keuangan 

apabila laporan keuangan tersebut sudah diaudit dibandingkan yang belum 

diaudit. Jasa akuntan publikdinilai mempunyai peranan yang penting, karena salah 

satu tugas dari jasa akuntan publik adalah untuk menilai kewajaran laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen, sehingga keakuratan laporan keuangan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya. 
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       Seorang auditor harus ahli dalam bidangnya, sehingga dapat melaksanakan 

pekerjaan profesinya sebagai auditor dengan profesional dan selalu menjunjung 

tinggi kode etik profesinya. Selama beberapa tahun terakhir ini banyak sekali 

skandal atau kasus yang memberikan citra negatif untuk para auditor karena 

masyarakat menilai bahwa, kegagalan suatu perusahaan itu karena auditor tidak 

profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika auditor itu tidak profesional 

maka dapat dipastikan bahwa kualitas hasil audit yang dilakukannya tidak sesuai 

dengan kondisi perusahaan yang diauditnya. Oleh karena itu kualitas hasil audit 

sangat diperhatikan oleh masyarakat umum yang digunakan sebagai parameter 

kinerja auditor tersebut. 

       Di Indonesia untuk mengantisipasi tingkah laku auditor yang cenderung tidak 

profesional dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah sudah mengaturnya dalam 

keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.02/2008 tentang Jasa Akuntan 

Publik. Keputusan Menteri tersebut membatasi masa kerja auditor yang paling 

lama tiga tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik 

(KAP) boleh sampai lima tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar dapat 

mencegah terjadinya keterlibatan auditor dalam perekayasaan data akuntansi 

untuk menunjukkan kinerja perusahaan, agar kelihatan lebih baik dalam laporan 

keuangan. Hal ini merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap etika profesi 

auditor sebagai pihak yang independen. Pihak-pihak pemakai laporan keuangan 

telah memberikan kepercayaan penuh kepada auditor untuk bekerja secara 

profesional berdasarkan standar yang telah ditetapkan. 
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       Seorang auditor harus bertindak sebagai orang yang ahli di bidang akuntansi 

dan auditing dalam melaksanakan tugasnya. Keahlian yang dimiliki auditor terdiri 

dari dua unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman seseorang sering 

dijadikan sebagai tolok ukur keahlian seseorang. Pengalaman auditor akan 

meningkat seiring bertambahnya audit yang harus dilakukan auditor serta 

komplektisitas transaksi perusahaan yang diaudit. Bertambahnya pengalaman 

seorang auditor akan memperluas pengetahuan audior dibidang akuntansi dan 

auditing, yang berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan yang dilaporkan.  

       Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya 

diperluas melalui pengalaman dan praktek audit. Seorang auditor itu independen 

dan kompeten atau tidak, dapat dilihat pada Standar Umum Akuntansi (SA seksi 

220 dalam SPAP, 2011), yang menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang 

berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan bahwa auditor bersikap 

independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya 

untuk kepentingan umum. Dengan demikian auditor tidak dibenarkan untuk 

memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya 

keahlian teknis yang dimiliki auditor, apabila ia sudah tidak independen, ia mudah 

diintervensi dan akan kehilangan sikap tidak memihak, yang sangat penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya. Sebanyak apapun beban kerja yang 

harus ditanggung oleh seorang auditor, auditor harus tetap bisa menjaga sikap 

independennya agar laporan keuangan yang diauditnya relevan sesuai dengan 

keadaan perusahaan yang diaudit. 
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       Menurut Liswan Setyawan dan Fitriany (2011) disetiap KAP dari tahun ke 

tahun, jumlah antara klien dan staf auditor sangat bervariasi, ada KAP yang 

memiliki klien dan staf auditor yang sangat tinggi ada pula yang rendah. Jumlah 

ini menunjukkan bahwa tingkat beban pekerjaan masing-masing staf auditor 

berbeda-beda. Pada suatu KAP kadang ada seorang staf auditor yang harus 

menangani dua sampai tiga perusahaan perbulan seorang diri, tetapi ada juga pada 

suatu KAP seorang klien ditangani oleh dua atau tiga staf auditor. Beban kerja 

adalah sejumlah kegiatan yang membutuhkan proses mental atau kemampuan 

yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk fisik 

maupun psikis. 

       Tingginya workload (beban kerja) seorang auditor dapat menyebabkan 

kelelahan sehingga dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan auditor untuk 

menganalisa penyimpangan dan menemukan kesalahan pada laporan keuangan 

yang diauditnya. Lopez (2005) dalam Liswan Setyawan dan Fitriany (2011) 

menemukan bahwa proses audit yang dilakukan ketika ada tekanan workload 

(beban kerja) akan menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah dibandingkan 

dengan ketika tidak ada tekanan workload (beban kerja). Konsekuensi yang 

mungkin timbul dari audit dengan adanya workload adalah turunnya kualitas audit 

dan kualitas laba (Hansen et al., 2007) dalam Liswan dan Fitriany (2011). 

Seorang auditor yang memiliki jadwal waktu yang padat dan mempunyai banyak 

klien serta bekerja dibawah tekanan akan menimbulkan stres kerja yang tinggi, 

sehingga akan berakibat pada menurunnya efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. 
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       Di dalam proses audit, kualitas audit juga dipengaruhi oleh spesialisasi 

seorang auditor. Auditor spesialis akan memiliki pemahaman dan pengetahuan 

yang lebih baik mengenai internal kontrol perusahaan, resiko bisnis perusahaan, 

dan resiko audit pada industrinya. Solomon et al. (1999) dalam Liswan Setyawan 

dan Fitriany (2011) menemukan bahwa auditor spesialis biasanya lebih sedikit 

melakukan kesalahan dibandingkan dengan auditor non spesialis. Balsam 

&Krishnan (2003) dalam Liswan Setyawan dan Fitriany (2011) menemukan 

bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis memiliki laporan keuangan 

yang lebih dapat dipercaya. Oleh karena itu spesialisasi auditor dalam memahami 

permasalahan didalam laporan yang akan diaudit sangat dibutuhkan oleh auditor 

untuk memudahkan dalam melakukan proses pengauditan.  

       De Angelo dalam Tjun Tjun Law.dkk (2012) 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 (kompetensinya), sementara tindakan melaporkan 

salah saji tergantung pada independensi auditor. Jadi Kualitas audit adalah 

pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar sehingga auditor mampu 

mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan 

klien. 

       AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) dalam Siti Nur 

Mawar Indah (2010) menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh dua hal, 

yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh 
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langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi”. Lebih 

lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi 

dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor”. 

       Terkait dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian yang dilakukan Tjun Tjun Law.dkk (2012) dengan 

menambah variabel dari penelitian Liswan Setyawan dan Fitriany dalam SNA 

XIV Aceh (2011). Pada penelitian yang dilakukan Tjun Tjun Law.dkk (2012)  

menggunakan variable dependen kualitas audit dan variabel independennya 

kompetensi dan independensi. Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis 

menambahkan dua variabel independen yaitu beban kerja (workload) dan 

spesialisasi. 

       Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, WORKLOAD, DAN 

SPESIALISASI TERHADAP KUALITAS AUDIT”. 

B.  Rumusan Masalah 

     Dari uraian latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat diambil adalah: 

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah workload auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh kualitas audit? 
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C. Tujuan Penelitian 

     Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh workload terhadap kualitas audit. 

4. Untuk mengetahui pengaruh spesialisasi terhadap kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi auditor, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kompetensi, 

independensi, workload dan spesialisasi mempunyai pengaruh terhadap 

kualitas hasil audit. Sehingga diharapkan auditor dapat meningkatkan 

kualitas dan profesionalismenya. 

2. Bagi pihak pemakai laporan keuangan, dapat menjadi masukan bagi 

pimpinan Kantor Akuntan Publik untuk menjaga tingkat workload. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pihak 

pemakai terhadap jasa yang diberikan auditor. 

3. Bagi regulator, penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

perlu tidaknya mengatur workload pada suatu KAP dalam rangka menjaga 

kualitas audit pada suatu KAP merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas hasil audit. 

4. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman 

tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit. 
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5. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

tambahan pengetahuan, khususnya dibidang auditing. 

E. Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama 

berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. Bab kedua menguraikan landasan teori yang relevan, penelitian-

penelitian terdahulu dan hipotesis yang akan diuji. Bab ketiga mengemukakan 

metoda penelitian yang memuat tentang variabel penelitian, definisi 

operasional, penemuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode analisis.  

Hasil penelitian dibahas di bab keempat. Sedangkan mengenai 

kesimpulan atas hasil dan pembahasan analisis data penelitian serta 

keterbatasan dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya 

akan dipaparkan pada bab terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


