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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Profesi auditor merupakan suatu pekerjaan yang dilandaskan pada 

pengetahuan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu 

dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu. Salah satu tugas 

auditor dalam menjalankan profesinya yaitu untuk menyediakan sebuah 

informasi yang sangat berguna bagi publik untuk suatu pengambilan 

keputusan ekonomi. Profesi akuntan harus memiliki intregitas, independen 

dan bebas dari semua kepentingan menegakan kebenaran, kemampuan 

teknis dan profesionalisme harus selalu dijaga dalam menempatkan aspek 

moralitas ditempat yang tertinggi. Sebagai perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa, aset utama yang harus dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik 

(KAP) adalah tenaga kerja yang profesional agar dapat bertanggung jawab 

penuh untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja dalam menjalankan 

profesinya sebagai auditor. 

Auditor independen ialah akuntan publik bersertifikat atau Kantor 

Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas entitas keuangan 

komersial dan non komersial. Profesi akuntan publik merupakan profesi 

kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat 

mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi 
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yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. 

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk meningkatkan tingkat 

keandalan laporan keuangan perusahan, sehingga masyarakat memperoleh 

informasi keuangan  yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi yang berguna 

dalam pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal 

perusahaan. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk secara jujur, tanpa 

memanipulasi data dan terbuka untuk mengekspose laporan keuangannya 

kepada pihak yang berkepentingan (Badjuri, 2011). Laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh akuntan publik tingkat kewajarannya lebih dapat 

dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. 

Sehingga para pemakai laporan keuangan membutuhkan jasa pihak ketiga 

yaitu auditor independen dalam hal ini akuntan publik memberi jaminan 

bahwa laporan yang disajikan relevan dan dapat diandalkan, sehingga 

meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan.  

Menurut FASB dalam Singgih dan Bawono (2010), laporan 

keuangan yang memiliki karakteristik relevan (relevance) dan dapat 

diandalkan (reliable) sangat sulit diukur. Dimana pihak yang bertugas untuk 

membuat laporan keuangan dalam perusahaan (agen) cenderung berusaha 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang nampak baik sesuai dengan 

harapan para pengguna laporan keuangan, dibandingkan untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang relevance dan reliabel, dengan tujuan 

para pengguna laporan keuangan akan merasa puas dengan kinerja agen. 
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Hal tersebut diakibatkan adanya perbedaan kepentingan diantara 

kedua pihak tersebut. Disinilah para pihak ketiga yaitu Akuntan Publik 

dalam melaksanakan pemeriksaan audit, memperoleh kepercayaan dari 

klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran 

laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. 

Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila 

auditor memperhatikan standar umum audit yang tercantum dalam 

Pernyataan Standar Auditing meliputi mutu profesional (profesional 

qualities) auditor dan penyusunan laporan auditor. Dalam pelaksanaan 

audit, seorang audit harus mempunyai kemampuan teknikal yang 

terpresentasi dalam pengalaman maupun profesi dan kualitas auditor dalam 

menjaga sikap mentalnya (independensi) supaya mampu menghasilkan hasil 

audit yang berkualitas (Hartadi, 2012).  

Hasil audit yang berkualitas dapat meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan yang dihasilkan sehingga mengurangi resiko dari informasi yang 

tidak kredibel pada laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan 

khususnya investor. Oleh karena itu semakin tinggi kualitas audit, maka 

semakin meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan.  

Di zaman persaingan yang ketat seperti ini, perusahaan dan auditor 

sama-sama dihadapkan pada posisi yang dilematis. Baik perusahaan 

maupun auditor harus eksistensi dipeta persaingan dengan rekan seprofesi 

maupun dengan perusahaan kompetitor. Perusahaan menginginkan 
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Unqualified Opinion sebagai hasil dari laporan audit, agar performanya 

terlihat bagus dimata publik sehingga ia dapat menjelaskan bahwa 

perusahaan berada dalam keaadan lancar. Disinilah auditor berada dalam 

kondisi yang dilematis, disatu sisi auditor harus menyajikan opini atas 

laporan keuangan dengan sikap yang independen karena berkaitan dengan 

kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor harus memenuhi 

tuntutan yang diinginkan oleh klien yang telah membayar fee atas jasanya 

puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya diwaktu yang 

akan datang. Posisinya yang unik seperti itulah yang menempatkan auditor 

dalam pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

auditnya (Singgih dan Bawono, 2010). 

Anni (2004, dalam Hanjani, 2014) menyatakan bahwa peranan 

auditor sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha, maka auditor 

mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis mereka terhadap 

organisasi dimana mereka bekerja, profesi mereka, masyarakat dan diri 

mereka sendiri.  

Secara umum etika merupakan prinsip moral dan perbuatan yang 

menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya 

dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan 

meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya 

meningkatkan kualitas audit. Setiap auditor diharapkan memegang teguh 

etika profesi yang sudah diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar 

situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Etika akuntan menjadi isu 
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yang sangat menarik. Hal ini seiring terjadinya beberapa pelanggaran etika 

yang dilakukan akuntan baik akuntan independen, akuntan intern 

perusahaan maupun akuntan pemerintah (Hanjani, 2014). 

Selain standar audit, akuntan publik atau auditor independen dalam 

menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi baik dengan 

sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Prinsip-prinsip ini 

mengatur tentang tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, 

objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku 

profesional dan standar teknis. 

Jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya secara profesional, 

maka kualitas audit akan terjamin karena kualitas audit merupakan keluaran 

utama dari profesionalisme. Karena kualitas audit baik akan dihasilkan 

laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan 

keputusan. 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 publik itu sendiri.  

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus 

dijaga oleh akuntan publik. Independensi mewajibkan auditor besikap 

mandiri dan tidak memihak klien yang telah menugasinya dan 

membayarnya karena pada dasarnya auditor melaksanakan pekerjaan untuk 

kepentingan publik. Dalam melaksanakan tugasnya auditor mungkin 
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menghadapi tekanan dan konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, 

berbagai tingkat jabatan pemerintahan dan pihak lainya yang dapat 

mempengaruhi objektivitas dan independensi auditor. Dalam menghadapi 

tekanan atau konflik tersebut, auditor harus profesional, objektif 

berdasarkan fakta dan tidak berpihak. Auditor harus bersikap jujur terhadap 

entitas yang diperiksa dan pengguna laporan hasil pemeriksaan (Badjuri, 

2012). 

Penelitian Kharismatuti (2012) mendefinisikan bahwa orang yang 

berkompetan adalah orang dengan ketrampilan mengerjakan pekerjaan 

dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat 

kesalahan. Untuk dapat memiliki ketrampilan, seorang auditor harus 

menjalani pelatian teknis yang cukup. Pencapaian dimulai dengan 

pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan 

praktik audit (SPAP, 2001). 

Fenomena lain yang juga mampu mempengaruhi kualitas audit yaitu 

kontrak kerja sama dalam hal penentuan besaran  fee audit antara auditor 

dan klien. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas tinggi 

akan menggunakan fee audit yang lebih tinggi pula, karena auditor yang 

berkualitas akan mencerminkan informasi privat yang dimilki oleh pemilik 

perusahaan. Fee audit merupakan bayaran yang diterima akuntan setelah 

melaksanakan tugas audit. Besarnya  fee audit dapat bervariasi tergantung 

pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian 
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yang diperluhkan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP 

yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (Kurniasih, 2014).  

Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam 

penerapannya akan terkait dengan etika profesi auditor. 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 (Aqmalia, 2014). 

Penelitian Singgih dkk, (2010) menyatakan bahwa independensi 

merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kualitas hasil audit. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Badjuri (2011) yang 

menunjukan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

namun, penelitian Ayuningtiyas (2012) dan Effendy (2010) memberikan 

hasil independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.  

Penelitian Sukriah dkk. (2009) memberikan hasil bahwa semakin 

tinggi tingkat kompetensi auditor, maka semakin baik kualitas hasil 

pemeriksaan yang dilakukannya. Sejalan dengan penelitian Ilmiyati dan 

Suhardjo (2012) tentang kompetensi memberikan hasil kompetensi kualitas 

audit. Sementara dari penelitian Samsi dkk. (2013) dan Carolita (2012) 

tentang kompetensi memberikan hasil bahwa kompetensi tidak berpengaruh 

terhadap kulitas audit.  
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Pada penelitian Kurniasih (2014) membuktikan bahwa biaya audit 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Sama halnya dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Hartadi (2009) tentang fee audit yang 

memberikan hasil signifikan terhadap kualitas audit.  

Penelitian Hoitash et al. (2007 dalam Pratista dan Widhiyani, 2014) 

menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan  pihak 

manajemen mengenai besaran tarif fee yang dibayarkan terkait  hasil kerja 

laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsensi resiprokal 

yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan. Imbalan jasa audit atas 

kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan 

secara khusus  auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa 

batas pada pendapatan dari setiap klien. Bervariasinya nilai moneter yang 

diterima  auditor pada tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan 

hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh 

pada kualitas proses audit.Fee audit yang besar dapat membuat auditor 

menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang 

dihasilkan.  

Aqmalia (2014) 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 
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etika auditor, serta interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Alim dkk. (2007) meneliti tentang pengaruh kompetensi dan 

independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel 

moderasi. Penelitian ini memberikan hasil bahwa kompetensi dan 

independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan 

interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan, namun 

interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh secara signifikan 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Alim dkk. (2007). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada objek penelitian, yaitu KAP di Wilayah Surakarta 

dan Yogyakarta, sedangkan objek penelitian Alim (2007) pada auditor di 

Wilayah Jawa Timur. Serta penambahan variabel independen yaitu fee 

audit. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melalakukan 

penelitian tentang “PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI 

DAN FEE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA 

AUDITOR  SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris 

pada Auditor Kantor Akuntan Publik di Wilayah Surakarta dan 

Yogyakarta)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan 

yang dapat diangkat dalam penelitian ini antara sebagai berikut : 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

3. Apakah fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah interaksi  antara independensi dan etika  auditor berpengaruh 

terhadap kualitas  audit ? 

5. Apakah interaksi antara kompetensi dan etika auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit ? 

6. Apakah interaksi antara fee audit dan etika auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh independeni terhadap kualitas 

audit 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kualitas 

audit 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh fee audit terhadap kuliatas 

audit 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh interaksi antara independensi 

dan etika auditor terhadap kualitas audit 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh interaksi antara kompetensi 

dan etika auditor terhadap kualitas audit  

6. Untuk menguji secara empiris interaksi antara fee audit dan etika 

auditor terhadap kualitas audit. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Kantor Akuntan Publik 

 Penelian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para 

pimpinan KAP untuk memperhatikan hal-hal yang berhubungan 

dengan kualitas audit. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para 

auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya. 

b. Bagi penelitian berikutnya 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan 

sebagai refrensi bagi peneliti berikutnya dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan dunia 

pendidikan.  

c. Bagi regulator 

 Bagi regulator penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur untuk 

kepentingan  praktek  seperti otoritas pembuat aturan (BAPEPAM)  

maupun standar profesi akuntan  publik  (IAI) sebagai bahan untuk 

mengatur dengan hal-hal yang berkitan dengan independensi, 

kompetensi, dan penentuan fee audit digunakan sebagai alat untuk 

menjaga kualitas auditor. 
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E. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran 

secara menyeluruh dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan 

kedalam lima bab berikut: 

Bab I   : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

Bab II  : TINJUAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang landasan menjadi acuan utama 

dalam penelitian serta diuraikan penelitian terdahulu yang 

menjadi landasan dibentuknya hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini. Selain itu terdapat kerangka pemikiran 

yang menjelaskan tentang penelitian. 

Bab III  : METODOLOGI 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.  
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Bab IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang analisis hasil penelitian yang 

merupakan inti dari penelitian ini. Secara garis besar 

memberikan deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-

data yang telah dikumpulkan, pengujian dan pembahasan 

hasil penelitian yang akan diuraikan. 

Bab V  : PENUTUP  

Bab ini penutup  yang berisi hasil akhir penelitian. Yang 

terdari dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran–

saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




