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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi keuangan yang 

bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik 

oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut FASB, ada dua 

karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni relevan 

(relevance) dan dapat diandalkan (reliable). 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 memang relevan dan dapat diandalkan serta dapat 

meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

tersebut (Singgih dan Bawono, 2010). Auditor independen juga sering disebut 

sebagai akuntan publik. 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Guna 

menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam 

melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang 

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, 

standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum merupakan 

cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang 

mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup 
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dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan 

standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan 

lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor 

untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara 

keseluruhan.  

Namun selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode 

etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik 

profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. 

Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-

hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi 

seorang auditor dalam menjalankan profesinya.  

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit 

perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam 

lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan 

tanggung jawab dari manajemen (dalam teori keagenan disebut agen) untuk 

mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini 

manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal 

perusahaan terutama pemilik (dalam teori keagenan disebut prinsipal). Akan 

tetapi disisi lain, pemilik (dalam teori keagenan disebut prinsipal) menginginkan 

supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan 

yang telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan 

yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan.  
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Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa 

lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan 

akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Adapun 

pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan 

publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan 

publik. Seperti kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta 

yang diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT 

Great River Internasional, Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan 

auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan 

account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan 

keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya 

kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Sehingga berdasarkan 

investigasi tersebut BAPEPAM menyatakan bahwa akuntan publik yang 

memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka. Oleh 

karenanya Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah 

membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun 

karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik 

(SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT 

Great River tahun 2003 (Elfarini, 2007) dalam Lauw Tjun Tjun (2012). 

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. 

Hal ini disebabkan tidak adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusunan 

kualitas audit dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan 
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audit. Pengukuran kualitas audit membutuhkan kombinasi antara ukuran hasil 

dan proses. Pengukuran hasil lebih banyak digunakan karena pengukuran proses 

tidak dapat diobservasi secara langsung sedangkan pengukuran hasil biasanya 

menggunakan ukuran besarnya Kantor Akuntan Publik (Yulianti, 2008) dalam 

Lauw Tjun Tjun (2012).  

De Angelo (1981) menyatakan kualitas audit merupakan probabilitas 

bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem 

akuntansi klien. Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran 

tergantung pada kemampuan teknis auditor, dan probabilitas melaporkan 

pelanggaran tergantung pada independensi auditor (Deis dan Giroux, 1992 dalam 

Batubara, 2008). Sementara itu AAA Financial Accounting Commite (2000) 

dalam Christiawan (2003:82) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 

hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung 

terhadap kualitas audit.  

Berkenaan dengan hal tersebut, Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004:23) 

mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan 

ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat 

jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Senada dengan pendapat Trotter, 

selanjutnya Bedard (1986) dalam Sri Lastanti (2005:88) mengartikan kompetensi 

sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang 

luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.  
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Adapun Kusharyanti (2003:3) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas 

pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), 

pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri 

klien. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli 

dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan 

pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit 

(SPAP, 2001). Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup 

yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam 

Kusharyanti (2003:26) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman 

mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga 

lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan 

dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan 

pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Elfarini, 

2007) dalam Lauw Tjun Tjun (2012).  

Berdasarkan uraian di atas dan dari penelitian yang terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi auditor dapat dibentuk diantaranya melalui 

pengetahuan dan pengalaman dalam Lauw Tjun Tjun (2012). Namun sesuai 

dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan 

suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi 

atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam pengauditan.Tanpa adanya 

independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil 
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auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan 

dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh 

independensinya.  

Dalam standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2009) 

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. 

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 (Elfarini, 2007) 

dalam Lauw Tjun Tjun (2012).  

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi tersebut adalah 

jangka waktu dimana auditor memberikan jasa kepada klien (auditor tenure). 

Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi 

auditor maka pekerjaan akuntan dan operasi Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu 

dimonitor dan di “audit“ oleh sesama auditor (peer review) guna menilai 

kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar 

kualitas yang diisyaratkan sehingga output yang dihasilkan dapat mencapai 

standar kualitas yang tinggi. Selain itu peer review dirasakan memberi manfaat 

baik bagi klien, kantor akuntan publik maupun akuntan yang terlibat dalam peer 

review. Manfaat tersebut antara lain mengurangi risiko litigation (tuntutan), 
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memberikan pengalaman positif, mempertinggi moral pekerja, memberikan 

competitive edge dan lebih meyakinkan klien atas kualitas jasa yang diberikan 

(Harjanti, 2002 dalam Elfarini, 2007 dalam Lauw Tjun Tjun, 2012). Salah satu 

model kualitas audit yang dikembangkan adalah model De Angelo (1981), yang 

fokusnya ada pada dua dimensi kualitas audit yaitu kompetensi dan 

independensi. Selanjutnya, kompetensi diproksikan dengan pengalaman dan 

pengetahuan. Sedangkan independensi diproksikan dengan lama hubungan 

dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (peer 

review) dan jasa nonaudit.  

Alim dkk (2007) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan 

Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel 

Moderasi. Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit. Sementara itu, interaksi kompetensi dan etika auditor 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh interaksi 

kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit dalam penelitian ini tidak 

dapat diketahui karena dari hasil pengujian ternyata kedua variabel tersebut 

keluar dari model (Excluded Variables). Penelitian ini juga menemukan bukti 

empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Selanjutnya interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit.  

Castellani (2008) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi 

dan Independensi Auditor pada Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh pada kualitas audit 

baik secara parsial maupun simultan.  

Indah (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan 

Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengalaman, pengetahuan auditor, dan tekanan dari rekan auditor 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan lama hubungan dengan 

klien dan tekanan dari klien berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.  

Begitu juga penelitian yang dilakukan Asih (2006), menemukan bahwa 

pengalamanauditor baik dari sisi lama bekerja, banyaknya tugas maupun 

banyaknya jenis perusahaanyang diaudit berpengaruh positif terhadap keahlian 

auditor dalam bidang auditing. Herliansyah dkk.(2006), dari penelitiannya 

menemukan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi tidak relevan 

terhadap judgment auditor.Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit bersumber dari penelitian Christiawan (2002) dan Alim 

dkk, (2007). Hal yang sama dilakukan oleh Mardisar dkk.(2007), yang 

memberikan hasil penelitian bahwa pekerjaan dengan kompleksitas rendah 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor.Kemudian 

Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa pemahaman good governance dapat 

meningkatkan kinerja auditor jika auditor tersebut selama dalam pelaksanaan 

pemeriksaan selalu menegakkan sikap independensi. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Lauw TjunTjun, Elizabeth Indrawati Marpaung, dan Santy 
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Setiawan (2012)  yang berjudul “Pengaruh kompetensi auditor dan independensi 

auditor terhadap kualitas audit ”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, yaitu penelitian sebelumnya pada 

Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat sedang penelitian ini mengambil lokasi 

pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta. Penelitian ini menjadi 

penting karena kualitas audit saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena 

hasil audit digunakan oleh banyak pihak dan digunakan untuk mengambil 

keputusan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merencanakan mengadakan 

penelitian yang berjudul: “Pengaruh Kompetensi auditor, dan Independensi 

auditor terhadap Kualitas Audit (studi empiris pada KAP di Surakarta dan 

Yogyakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh kompetensi auditor, 

independensi auditor dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit (Studi 

empiris pada KAP di Surakarta dan Yogyakarta ). Sehingga dalam penelitian ini 

rumusan masalahnya sebagai berikut:  

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh: 

1. kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

2.   independensi auditor terhadap kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris 

tentang pengaruh kompetensi dan independensi terhadapkualitas audit. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika 

lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk 

perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik 

dalam   rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan 

kualitas auditnya.  

E. Sistematika Penulisan 
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Bab pertama dari skripsi adalah pendahuluan yang memiliki gambaran 

umum dalam penyusunan sesuai dengan judul. Penulis menyusun pembabakan 

dari ringkasan setiap isi dari bab per bab yang dibagi dalam lima bab yaitu latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang memuat landasan teori dan 

tinjauan penelitian terdahulu yang melandasi penulisan skripsi ini, yaitu 

pengertian kualitas audit, kompetensi auditor dan independensi auditor. Selain itu 

akan menjelaskan juga tentang hubungan antara variabel dependen dan variabel 

independennya. Dalam penelitian ini juga akan menguraikan kerangka pemikiran 

dan hipotesis.  

Pada bab tiga ini akan dibahas mengenai variabel penelitian dan denifisi 

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

data, serta metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.  

Bab empat menjelaskan uraian tentang gambaran umum, analisis data, 

hasil analisis, dan pembahasannya. Bagian ini menjelaskan deskripsi obyektif 

objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam 

penelitian yaitu KAP yang berada di Surakarta dan Yogyakarta, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian merupakan bentuk yang lebih sederhana yang mudah 

dibaca dan mudah diinterpretasikan meliputi deskripsi objek penelitian, analisis 

penelitian, serta analisis data dan pembahasan. 
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Dan terakhir yaitu bab lima yang berisi tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan 

penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-

pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini. 

 


