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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Akuntan publik merupakan auditor yang menyediakan jasa kepada 

masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan 

yang dibuat oleh kliennya. Tugas aditor adalah memeriksa dan 

memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan 

oleh kliennya berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). 

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya 

lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau 

belum diaudit. Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan audit 

memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan 

untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang berbeda, bahkan 

mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan 

keuangan. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan klien, pemakai laporan keuangan maupun 

kepentingan akuntan publik itu sendiri. 

Profesi auditor merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada 

pengetahuan yang kompleks dan hanya dilakukan oleh individu dengan 
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kemampuan dan latar pendidikan tertentu. Salah satu auditor dalam 

menjalankan profesinya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi 

publik untuk pengambilan keputusan ekonomi. Seorang auditor mampu 

dikatakan profesional dilihat dari kinerja yang dilakukannya dalam 

menjalankan perintah atasan dan sesuai dengan kode etik auditor. Salah 

satu manfaat auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya dalam pengambilan keputusan. Didalam auditor memiliki peran 

penting dalam menjalankan fungsi pemeriksaan. Oleh karena itu seorang 

auditor harus mampu menerapkan pengalaman, indepedensi, obyektifitas, 

integritas kemampuan, dan kompetensi. 

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang memberikan jasa 

audit atas laporan keuangan perusahaan. Melalui pemberian jasa ini 

akuntan publik membantu baik manajemen maupun pihak luar sebagai 

pemakai laporan keuangan untuk menentukan secara objektif dapat 

dipercaya tidaknya laporan keuangan perusahaan. Selain itu dengan 

profesi akuntan publik, pihak luar perusahaan dapat mempercayai 

keputusan untuk menilai dipercaya tidaknya laporan keuangan yang 

disajikan manajemen perusahaan, sehingga akuntan publik merupakan 

suatu profesi yang dipercaya oleh masyarakat. 

Akuntan profesional mempunyai peran penting dalam dunia bisnis 

dan perkembangannya. Profesi akuntan kini menjadi salah satu profesi 

kunci dalam perkembangan dan kemajuan dunia binis. Kurangnya 

independensi auditor dan maraknya rekayasa laporan keuangan korporat, 
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telah menurunkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan, 

sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur 

mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak yang independen 

(Yuskar dan Selly, 2011). 

Kualitas dari hasil auditor dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung 

jawab (akuntanbilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan tugas 

audit. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai professional setiap 

auditor harus senatiasa menggunakan pertimbangan moral dan 

professional dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh auditor. Kualitas 

hasil audit sangat penting dalam pemeriksaan, karena dengan hasil audit 

yang tinggi maka dihasilkan laporan pemeriksaan yang dapat dipercaya 

sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Batubara (2008) dalam Subhan (2012) mendefinisikan kualitas 

hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian 

intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang 

bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, 

pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari 

rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Christiawan (2005) dalam Singgih dan Bawono (2010) 

mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi 

dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya adalah auditor 

yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya 

pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang 
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"mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jelas terlihat bahwa 

independensi dan kompetensi seperti dikatakan Christiawan (2002) dan 

merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor. 

Independensi dan obyektifitas diperlukan auditor untuk 

mewujudkan dan menciptakan kredibilitas hasil pekerjaannya. Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, permasalahan yang akan muncul 

adalah bagaimana auditor dapat mempertahankan independensi dan 

obyektifitas (Subhan, 2012). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu 

pengalaman auditor. Dalam penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh 

positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Tidak mudah menjaga 

independensi, obyektifitas serta integritas auditor. Pengalaman kerja dan 

kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor 

dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Sukriah, dkk, 2009). 

Sukriah, dkk (2009) dalam Ayunigtyas dan Pamudji (2012) 

menyatakan bahwa prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor 

antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan 

agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. 

Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas 

hasil auditnya. Obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil 

tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang 

berkepentingan atas hasil audit serta kompetensi auditor didukung oleh 

pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 
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Alim (2007) dalam Sukriah, dkk (2009) menyatakan bahwa 

kerjasama dengan objek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang dapat 

menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. 

Dikarenakan dalam melaksanakan tugas audit seorang auditor tidak boleh 

dipengaruhi oleh pihak lain, dan tidak dikendalikan oleh pihak lain. 

Indpendensi berpengaruh penting sebagai dasar utama agar audior 

dipercaya oleh masyarakat umum (Ayuningtyas dan Pamudji, 2012). 

Sikap integritas, obyektifitas, dan kompetensi sangat sulit untuk 

dijaga. Perilaku etis profesi yang seharusnya menjadi tanggung jawab para 

auditor secara hukum adalah suatu yang utama dalam mempertahankan 

kualitas audit. Prosedur audit, proses audit, dan kode etik profesi dalam 

lingkungan audit adalah suatu profesi yang bersifat umum atau universal 

serta merupakan komitmen bersama dalam profesi audit untuk menuju 

kualitas audit (Carolita dan Shiddiq, 2012).  

Arens (2008:121) meyatakan peraturan 102-Integritas dan 

obyektifitas dalam pelaksanaan setiap jasa professional, seorang anggota 

harus dapat mempertahankan obyektifitas dan integritas, harus bebas dari 

konflik kepentingan, dan tidak boleh sengaja membuat kesalahan 

penyajian atas fakta atau menyerahankan penilaiannya kepada orang lain. 

Tan dan Alison (1999) dalam Wahyu (2011) menyatakan bahwa 

kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan 

diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk 
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auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas hasil audit yang dihasilkan yang 

dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari 

setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. 

Sukriah, dkk (2009) melakukan pengujian terhadap faktor 

pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan.Untuk independensi dan integritas  

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, 

sedangkan secara simultan, kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap 

kualitas hasil pemeriksaan. 

Ayuningtyas dan Pamudji (2012) melakukan pengujian 

pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi 

terhadap kualitas hasil audit pada inspektorat kota/kabupaten di Jawa 

Tengah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa obyektifitas, integritas, 

kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Terkait dengan banyak topik yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ayuningtyas dan Pamudji (2012) tetapi berbeda pada 

obyek penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengalaman Kerja, 

Independensi, Obyektifitas, Integritas Dan Kompetensi Terhadap 

Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Kota 

Surakarta dan Kota Semarang)”. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu 
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terdapat pada obyek penelitiannya. Penelitian sebelumnya berada 

Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian saat ini 

berfokus pada akuntan publik kota Surakarta dan kota Semarang. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

3.  Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

4.  Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

5.  Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengalaman kerja berpengaruh 

terhadap kualitas hasil audit 

2.  Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap 

kualitas hasil audit 

3.  Untuk menguji dan menganalisis pengaruh obyektifitas terhadap 

kualitas hasil audit 

4.  Untuk menguji dan menganalisis pengaruh integritas terhadap kualitas 

hasil audit 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap 

kualitas audit 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

auditing, dan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, 

dalam kualitas hasil audit. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memahami variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap kualitas audit hasil pemeriksaan guna 

sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam melaksanakan tugas ke 

kantor akuntan publik sehingga hasil audit dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini, diharapkan agar untuk menambah wawasan 

dan cakrawala berfikir mengenai variabel-variabel yang 

berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 

c. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini, diharapkan agar dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan 

melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan 

terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha 
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mencamtumkan secara urut dari bab ke bab  tentang sistematikanya. Adapun 

sistematika skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisis tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi teori atribusi, 

pengalaman kerja, independensi, obyektivitas, integritas, kompetensi 

dan kualitas hasil audit. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai 

tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini mejelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 

metode pengambilan sempel, data dan sumber data, definisi 

operasional variabel dan pengukuran metode analisis data. 

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHSAN 

Bab ini berisi gambaran umum penelitian hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

5. BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran 

bagi peneliti selanjutnya. 


