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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. 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 (Singgih dan 

Icuk, 2010). 

Cara yang umum dapat ditempuh untuk mendapatkan informasi yang handal 

adalah dengan mengharuskan dilakukan audit secara independen agar informasi 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan lengkap, akurat, dan tidak 

bias.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 (Ardini, 2010). 

Profesi akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen seharusnya 

memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan 

(Saripudin dkk.,2012). Namun, di era persaingan yang sangat ketat seperti 

sekarang ini, perusahaan dan profesi auditor sama-sama dihadapkan pada 
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tantangan-tantangan yang berat.Mereka sama-sama harus mempertahankan 

eksistensinya di peta persaingan dengan perusahaan kompetitor atau rekan 

seprofesinya (Singgih dan Icuk, 2010). 

Perusahaan menginginkan Unqualified Opinion sebagai hasil dari laporan 

audit, agar performancenya 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 

(Singgih dan Icuk, 2010). Posisinya yang unik menempatkan auditor pada situasi 

yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya. 

De Angelo (1981) dalam Saripudin dkk, (2012) menyatakan kualitas audit 

adalah sebagai kemungkinan (probability) dimana seorang auditor menemukan 

dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi 

kliennya. Jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya secara professional, 

maka kualitas audit akan terjamin karena kualitas audit merupakan keluaran 

utama dari profesionalisme. Karena dari kualitas audit yang baik akan dihasilkan 

laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan 

(Badjuri, 2011).  
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Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa 

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor “. Standar ini mengharuskan 

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

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak 

dibenarkan untuk memihak. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk 

bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun 

juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan 

keuangan auditan (Saripudin dkk, 2012). 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 (Ardini, 2010).Jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya 

secara professional, maka kualitas audit akan terjamin karena kualitas audit 

merupakan keluaran utama dari profesionalisme. Karena dari kualitas audit yang 

baik akan dihasilkanlaporan keuangan yang dapat dipercaya sebagaidasar 

pengambilan keputusan (Badjuri, 2011). Kualitas audit menurut Christiawan 

(2002) dalam Badjuri (2011) ditentukan oleh kompetensi dan independensi. 

Barnes dan Huan (1993) dalam Badjuri (2011) menyebutkan bahwa pemberian 

opini tergantung pada faktor kompetensi dan independensi. 
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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) dalam Singgih dan Icuk (2010). Keahlian auditor biasanya ditentukan oleh 

(1) pendidikan formal untuk jenjang pertama profesi akuntan publik, (2) pelatihan 

dan pengalaman dalam auditing dan akuntan publik, (3) partisipasi dalam 

program edukasi yang berkelanjutan selama karir profesi, Simamora (2002) 

dalam Badjuri (2011). Bernardi (1994) dalam Badjuri (2011) mengatakan bahwa 

pengalaman merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan prediksi dan 

deteksi auditor.Karena berbagai alasan seperti diungkapkan di atas, pengalaman 

kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja 

akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya (Singgih dan Icuk, 2010). 

Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan due professional care 

dalam pekerjaan auditnya (Singgih dan Icuk, 2010). Due professional care 

memiliki arti kemahiran professional yang cermat danseksama (Saripudin dkk, 

2012). Auditor dalam kasus kegagalan audit harus menentukan pada level 

manakah auditor melakukan kelalaian dengan menilai standard of care untuk 

mengevaluasi apakah pekerjaan audit yang ditunjukkan cukup untuk menghindari 

kewajiban, Kadous (2000) dalam Saripudin dkk (2012) dan para penuntut hukum 
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harus menentukan apakah auditor menggunakan due professionalcare dalam 

melakukan sebuah audit, Anderson dkk (1997) dalam Saripudin (2012). 

Rahman (2009) dalam Singgih dan Icuk (2010) memberikan bukti empiris 

bahwa due professional care merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

kualitas audit, serta penelitian Louwers dkk. (2008) dalam Singgih dan Icuk 

(2010) yang menyimpulkan bahwa kegagalan audit dalam kasus fraud transaksi 

pihak-pihak terkait disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan due 

professional care auditor daripada kekurangan dalam standar auditing. 

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

telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi 

akuntan publik. Dan yang menjadi pertanyaan besar dalam masyarakat adalah 

mengapa justru semua kasus tersebut melibatkan profesi akuntan publik yang 

seharusnya mereka sebagai pihak ketiga yang independen yang memberikan 

jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan (Singgih dan Icuk, 

2010). 

Mardisar dan Sari (2007) dalam Saripudin dkk (2012) mengatakan bahwa 

kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa 

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan 

pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting 

yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanya. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Singgih dan Icuk (2010) yang berjudul Pengaruh Independensi, Pengalaman, 

Due Professional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit ( Studi pada 

Auditor di KAP Big Four di Indonesia). Penelitian tersebut merupakan replikasi 

yang mengkombinasikan penelitian yang dilakukan oleh Aji (2009) dan Rahman 

(2009). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Icuk (2010) 

menyatakan bahwa, yang pertama, independensi, pengalaman, due professional 

care dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Dengan demikian kulaitas audit dipengaruhi oleh independensi, pengalaman, due 

professional care dan akuntabilitas secara terpisah atau simultan. Yang kedua, 

independensi, due professional care dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh 

terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Yang terakhir, independensi merupakan variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena, menururt Singgih 

dan Icuk (2010), due professional care bukan merupakan variabel yang dominan 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dimungkinkan karena peristiwa-

peristiwa skandal keuangan yang pernah terjadi memberi dampak positif kepada 

para auditor yaitu menumbuhkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam 

mempertahankan independensinya. Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut 

auditor semakin merasa dibatasi oleh peraturan-peraturan baru yang dibuat lebih 

ketat dari sebelumnya (Singgih dan Icuk, 2010). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Singgih dan Icuk (2010) terletak pada lokasi penelitian.Penelitian 

sebelumnya mengambil lokasi di KAP “Big Four” yang ada di Indonesia, 

sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di KAP yang ada di daerah Surabaya. 

Perbedaan yang lainnya terletak pada responden penelitian.Pada penelitian 

sebelumnya, responden yang mengisi kuesioner sebagian besar merupakan staf 

auditor, sedangkan pada penelitian ini, responden berasal dari semua jenjang 

mulai dari partner hingga staf auditor. Dan perbedaan yang terakhir adalah bentuk 

rumusan masalah yang diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan 

menguji pengaruh masing–masing variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pendahuluan diatas dan penelitian–penelitian sebelumnya, 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

a. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

b. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit? 

c. Apakah due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit? 

d. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit 

b. Mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit 

c. Mengetahui pengaruh due professional care terhadap kualitas audit 

d. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi yang memerlukan. 

Dan manfaat penelitian ini adalah: 

a. Sebagai acuan bagi para pengguna jasa auditor independen agar 

dapat mengantisipasi kecurangan yang akan dilakukan oleh auditor 

independen yang disewa. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan informasi maupun referensi untuk penelitian dalam 

bidang ini. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka 

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut: 
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  BAB I merupakan PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang masalah-masalah atau 

issue yang mendasari penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai 

perumusan masalah yaitu masalah-masalah yang akan diteliti oleh peneliti. 

Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan berupa urutan-urutan penyusunan dan penulisan 

dalam penelitian ini. 

BAB II  merupakan TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini berisi 

penjelasan yang mendasari penelitian ini, serta hasil–hasil penelitian sejenis 

yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan Pengaruh Independensi, 

Pengalaman, Due Professional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas 

Audit. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III merupakan METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan 

tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV merupakan ANALISIS DATA. Dalam bab ini penulis 

mencoba menganalisis dan membahas Pengaruh Independensi, Pengalaman, 

Due Professional Care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit. 
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BAB V  adalah PENUTUP. Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil 

penelitian yang telah dibahas pada penelitian sebelumnya, implikasi, 

keterbatasan- keterbatasan, dan saran. 

 

 


