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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi tidak keselarasan 

informasi yang terdapat antara manajer dan pemegang saham, sehingga 

perusahaan harus semakin kritis dalam memilih Kantor Akuntan Publik 

(KAP) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Jasa audit terhadap 

laporan keuangan merupakan jasa yang paling dikenal dibandingkan 

dengan jasa lainnya dan disebut juga dengan istilah jasa tradisional. Jasa 

ini merupakan jasa yang sering digunakan oleh pihak luar perusahaan 

seperti calon investor, investor, kreditor, OJK dan pihak lain yang terkait 

untuk menilai perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan yang 

berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini akuntan publik 

berfungsi sebagai pihak ketiga (Akuntan Publik) yang menghubungkan 

manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang 

berkepentingan dan  memberi keyakinan kepada investor dan kreditor 

mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan berbagai 

informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik 

oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.  

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, 

memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan 

untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan 

disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, 
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bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan 

keuangan. Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang 

satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu, dalam 

memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang 

diperiksa, akuntan publik harus bersikap independen terhadap kepentingan 

klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan akuntan publik itu 

sendiri. 

Menurut (PSAK No.26, 2011) agar bermanfaat, informasi harus 

relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan 

keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau 

mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kemudian (PSAK No.31, 

2011) agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi 

memiliki kualitas andal juga bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian 

yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan 

atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 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, seoarang auditor dalam melaksanakan tugas audit harus 

didukung dengan sikap independen dimana seorang auditor tidak boleh 
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dipengaruhi oleh pihak lain dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. Oleh 

karena itu independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar 

auditor dipercaya oleh masyarakat umum. Kepercayaan yang besar dari 

pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh 

akuntan publik oleh sebab itu mengharuskan akuntan publik harus 

memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan.  

Standar umum pertama (SA seksi 220 dalam SPAP, 2013) 

menyebutkan bahwa dalam semua 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. 

Saripudin dkk (2012) mengatakan bahwa auditor harus melaksanakan 

kewajibannya untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan 

pemilik perusahaan namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang 

meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditor. Singgih Bawono 

(2010) dan Saipudin dkk (2012) menyatakan bahwa independensi 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Selain independensi, auditor juga harus didukung oleh faktor lain, 

misalnya yang disebutkan dalam pernyataan standar auditing (SPAP no.4, 

2013) yaitu keahlian dan due professional care, keahlian auditor biasanya 

ditentukan oleh (1) pendidikan formal untuk jenjang pertama profesi 

akuntan publik, (2) pelatihan dan pengalaman dalam auditing dan akuntan 
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publik, (3) partisipasi dalam program edukasi yang berkelanjutan selama 

karir profesi. Due professional care atau kemahiran profesi yang cermat 

dan seksama, merupakan syarat diri yang penting untuk 

diimplementasikan dalam pekerjaan audit. Penelitian Bernardi (1994) 

dalam Badjuri  (2011) menyatakan bahwa pengalaman merupakan faktor 

yang mempengaruhi kemampuan prediksi dan deteksi auditor. Klien akan 

puas dengan pekerjaan akuntan publik jika akuntan publik memiliki 

pengalaman melalukan audit. Penelitian Rahman (2009) dalam Singgih 

Bawono (2010) memberikan bukti empiris bahwa Due professional care 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Singgih Bawono (2010) menyatakan bahwa Due professional care 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting 

dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas 

auditnya. Seorang auditor harus secara terus menerus mengikuti 

perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Seorang auditor 

harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru 

dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan oleh 

organisasi profesi. Dengan bertambahnya pengalaman seorang auditor 

maka keahlian yang dimiliki auditor juga semakin berkembang. Saripudin 

dkk ( 2012) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif 

terhadap kualitas audit. 
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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 pekerjaannya. Rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) 

merupakan dorongan psikologi sosial yang seseorang dalam 

menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada 

lingkungannya. Badjuri (2011) dan Saripudin dkk (2012) menyatakan 

bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 

Trotter (1986) dalam Tjun dkk (2012) mendefinisikan bahwa 

seorang yang berkompeten adalah oaring yang dengan keterampilannya 

mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang 

atau tidak pernah membuat kesalahan. Kompetensi adalah kualifikasi yang 

dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit dengan benar. Semakin 

banyak kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin meningkat pula 

kualitas audit yang dihasilkannya. Kompetensi menjadikan auditor lebih 

peka dan lebih dapat melakukan penilaian dalam pengambilan keputusan 

secara tepat sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh 

auditor dapat diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut. 

Kompetensi menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh auditor 

guna menjamin nilai audit yang dihasilkan. Setiap anggota harus 

melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan 



6 

 

 

 

ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan 

pengetahuan dan keterampilan professional pada tingkat yang diperlukan 

untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat 

dari jasa professionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan 

praktik. Ardini (2010) dan Tjun dkk (2012) menyatakan bahwa 

kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Saripudin, 

dkk (2012). Penelitian ini ada beberapa perbedaan, diantaranya bahwa 

penelitian ini menambahkan variabel kompetansi. Karena Kompetensi 

merupakan tingkat kualitas auditor yang dipengaruhi oleh kemampuan dan 

kecakapan seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Penelitian 

ini juga berbeda dalam survai penelitiannya. Penelitian sebelumnya berada 

pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jambi dan Palembang, sedangkan 

penelitian ini berada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH 

INDEPENDENSI, PENGALAMAN, DUE PROFESSIONAL CARE, 

AKUNTABILITAS DAN KOMPETENSI TERHADAP KUALITAS 

AUDIT”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh independensi, 

pengalaman, due professional care dan akuntabilitas terhadap kualitas 

audit. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:  

1. Apakah Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah Pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

3. Apakah Due Professional Care Auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit? 

4. Apakah Akuntabilitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis  pengaruh Independensi auditor  terhadap kualitas 

audit. 

2. Untuk menganalisis  pengaruh Pengalaman auditor  terhadap kualitas 

audit.  

3. Untuk menganalisis pengaruh Due Professional Care auditor  

terhadap kualitas audit.  

4. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas auditor  terhadap kualitas 

audit. 
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5. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi auditor terhadap kualitas 

audit.  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis 

mampu menambah pengetahuan dibidang auditing khususnya 

pemahaman mengenai independensi, pengalaman, due professional 

care, akuntabilitas dan kualitas audit 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi Kantor Akuntan 

Publik (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 
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kualitas audit yang diberikannya dan dapat meningkatkan kualitas 

audit yang dilakukan oleh auditor. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu stakeholder dalam 

memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

memenuhi tanggung jawab sosialnya. 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan, maka dibuat 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TUJUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teoritis mengenai  

independensi, pengalaman, due professional care, 

akuntabilitas, dan kompetensi terhadap kualitas audit. 

Selain itu juga akan dipaparkan mengenai penelitian 

terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian , populasi dan 

sampel, metode pengambilan sampel, jenis dansumber data 

dan teknik pengambilan data, variable penelitian dan 

definisi operasional, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini dijabarkan mengenai penyajian dan analisis data 

serta penjelasan mengenai hasil analisis pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan dan saran. 


