
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akuntan publik merupakan profesi dan pelaksanaannya didasarkan 

pada prinsip-prinsip etika. Menurut Mulyadi dan Puradireja (1998), profesi 

akuntan publik memiliki peranan penting dalam melakukan audit laporan 

keuangan dalam suatu organisasi dan merupakan profesi kepercayaan 

masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian 

yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh 

manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik 

bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan 

perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang tepat. 

Kasus pelanggaran pada profesi auditor telah banyak dilakukan, salah 

satunya adalah kasus PT.Telkom pada tahun 2002 di Indonesia sehingga 

membuat kredibilitas auditor dipertanyakan. Kasus tidak diterimanya hasil 

audit laporan keuangan PT. Telkom yang diaudit Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Eddy Pianto sehingga menimbulkan permasalahan dengan peraturan 

pengawasan pasar modal (Securities and Exchange Commision/SEC) Amerika 

Serikat. Pada kasus ini SEC pasti memiliki alasan khusus mengapa SEC tidak 

mengakui keberadaan KAP Eddy Pianto. Hal tersebut bisa saja terkait dengan 

kompetensi dan Independensi, yang merupakan karakteristik yang harus 



2 

 

dimiliki auditor. Kasus di atas menunjukkan langkanya KAP Indonesia yang 

memenuhi standar kualifikasi dan aturan Internasional. 

Pengguna jasa audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang 

telah diaudit terhindar dari salah saji material, dapat dipertanggungjawabkan 

dan dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan dasar pengambilan 

keputusan dan telah sesuai dengan pedoman standart auditing yang telah 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Oleh karena itu diperlukan jasa 

profesional yang kompeten, independen dan objektif dalam menilai kewajaran 

laporan yang disajikan oleh manajemen. 

Auditor yang berkompeten adalah auditor yang berketrampilan 

mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat dan sangat jarang atau tidak 

membuat kesalahan dalam pekerjaannya. Dalam SPAP dijelaskan bahwa 

untuk dapat memiliki keterampilan, seorang auditor harus menjalani pelatihan 

teknis yang cukup. Pencapaian dimulai dengan pendidikan formal, yang 

selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit. 

Seorang akuntan dalam melakasanakan audit tidak semata-mata 

bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lainnya yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat 

mempertahankan kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan 

lainnya, hal ini maka akuntan dituntut untuk memiliki kompetensi yang 

memadai. 

Independensi merupakan salah satu komponen yang harus dijaga oleh 

akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, 
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karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik 

tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk 

jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga 

kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan 

akuntan publik.  

Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta  

(in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). Tudingan pelanggaran 

independen dalam penampilan sering terjadi. Setidaknya terdapat dua hal 

penyebab pelanggaran ini yaitu pertama, Kantor Akuntan Publik melakukan 

multy service pada klien yang sama dan kedua,  tidak adanya batasan lamanya 

kantor akuntan publik yang sama melakukan audit pada klien yang sama 

(Christiawan, 2002 dalam Saputra, 2012).  

Auditor internal yang profesional juga harus memiliki independensi 

untuk memenuhi kewajiban profesionalnya dan melaporkan masalah apa 

adanya. Auditor internal harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan 

auditnya, dengan begitu auditor bisa disebut melakukan tugasnya dengan 

profesional. Sikap independensi auditor dapat menghindarkan hubungan yang 

mungkin dapat mengganggu objektifitas auditor, sehingga dapat mendorong 

auditor memberikan hasil audit yang berkualitas. 

Kualitas audit sangatlah penting, karena dengan kualitas audit yang 

baik maka dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar 

pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan-kebijakan. Kepercayaan 

yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa yang diberikan 
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akuntan mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit. Menurut 

Christiawan (2002), kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu Kompetensi 

dan Independensi. 

Independensi dan kompetensi yang dimiliki auditor akan terkait 

dengan etika. Salah satu kewajiban akuntan adalah menjaga perilaku etis 

tertinggi mereka kepada organisasi, profesi, masyarakat, dan diri mereka 

sendiri. 

Pengembangan kesadaran etis/moral memainkan peranan kunci dalam 

semua area profesi, termasuk profesi akuntan publik dalam melatih sikap 

professional akuntan yang berdampak terhadap kualitas audit yang dihasilkan 

(Punamasari & Hernawati, 2013). Standar etika diperlukan bagi profesi audit 

karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi 

kemungkinan benturan kepentingan dari pihak lain. Oleh karena itu seorang 

auditor harus menjaga kewaspadaan agar tidak mudah takluk pada tekanan 

yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika profesi. 

Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor dalam 

penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban 

untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi 

dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat atau diri mereka sendiri 

dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk 

menjaga intergritas dan objektivitas mereka (Nugrahaningsih, 2005 dalam 

Saputra, 2012). Payamta (2002) dalam Saputra (2012) menyatakan bahwa 

berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka syarat etika suatu organisasi 
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akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur 

tindakan atau perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya. Prinsip tersebut adalah intergritas, objektifitas, independensi, 

kepercayaan, standar-standar teknis, kemampuan profesional, dan perilaku 

etika. Apabila auditor telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut maka akan 

berpengaruh terhadap kualitas audit yang baik. 

Audit Internal merupakan fungsi penilaian independen yang dijalankan 

di dalam organisasi untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern dan 

meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian, 

dan pengelolaan organisasi. Peran audit internal sangatlah penting yaitu untuk 

melakukan penilaian atas efektifitas proses pengelolaan risiko, kecukupan 

pengendalian, dan pengelolaan organisasi dan hasil pengawasan yang 

dilakukan auditor internal digunakan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan. 

Menurut Mulyadi (2002), auditor pemerintah adalah auditor yang 

profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya 

melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh unit-

unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan 

yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor yang bekerja di instansi 

pemerintah, namun umumnya disebut auditor pemerintah adalah auditor yang 

bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak. 

BPKP adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden Republik Indonesia dalam bidang pengawasan keuangan dan 
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pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Auditor yang bekerja di 

BPKP mempunyai tugas pokok melaksanakan audit atas laporan keuangan 

instansi pemerintah, proyek-proyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan-perusahaan 

swasta yang pemerintah mempunyai penyertaan modal yang besar 

didalamnya. 

BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sebagai auditor 

internal pada pemerintah  juga memiliki tanggung jawab besar yaitu 

menciptakan proses tata kelola pemeritahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (KKN) serta penerapan sistem pengendalian manajemen. 

Dalam pelaksanaannya, BPKP memiliki dasar hukum yaitu pasal 52, 53 dan 

54 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103/2001 mengatur tentang 

kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen. BPKP mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan 

pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Terkait dengan independensi, auditor BPKP yang merupakan auditor 

internal pemerintah memiliki posisi yang rentan terhadap tekanan politik. 

Kadang intervensi politik bisa terjadi jika temuan terkait sampai dengan ranah 

politik. 

BPKP sebagai audit internal hendaknya memiliki independensi yang 

tinggi, karena hasil audit yang mereka teliti akan berpengaruh terhadap 
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kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh presiden. BPKP harus 

mempertanggung jawabkan hasil auditnya langsung kepada presiden. 

Mengingat pentingnya peran BPKP dalam kelangsungan pemerintah 

Indonesia, maka dilakukan penelitian mengenai kualitas audit yang ada 

didalamnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Anton Eka Saputa (2012) yang meneliti mengenai pengaruh kompetensi dan 

independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variable 

moderasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak 

pada objek penelitian. Peneliti ini mengambil objek penelitian pada auditor 

internal di BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sedangkan penelitian sebelumnya mengambil objek penelitian di KAP  

se-Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI 

TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR 

SEBAGAI VARIABEL MODETARING (Studi Empiris pada Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta).” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah interaksi antara kompetensi dan etika auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit? 

4. Apakah interaksi antara independensi dan etika auditor berpengaruh 

terhadap kualitas audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menguji pengaruh interaksi antara kompetensi dan etika auditor 

terhadap kualitas audit. 

4. Untuk menguji pengaruh interaksi antara independensi dan etika auditor 

terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat 

diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil analisis yang diperoleh 

dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang 

akuntansi keperilakuan dan auditing untuk menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya. 
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2.  Memberikan tambahan wawasan dan pemahaman bagi para praktisi 

auditing yaitu para auditor agar dapat meningkatkan kualitas dari 

pekerjaan auditnya. 

3.  Bagi klien hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mereka 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam melaksanakan 

pekerjaan auditnya secara berkualitas. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika yang sedemikian rupa 

sehingga apa  yang penulis kemukakan diharapkan mudah untuk dipahami. 

Adapun pembahasan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang 

masalah yang berisi tentang masalah-masalah yang mendasari penelitian. 

Selanjutnya akan dibahas mengenai perumusan masalah yang akan diteliti 

oleh penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan tentang tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan berupa urutan-urutan penyusunan dan 

penulisan dalam penelitian ini. 

Bab dua merupakan tinjauan pustaka. Dalam bab ini akan diuraian 

mengenai landasan teori dan tinjauan teoritis dari variabel dependen dan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, didalamnya 

juga berisi tentang penelitian terdahulu, rerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 
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Bab tiga merupakan metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang 

jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel 

dan pengukuran variabel dan alat analisis data.  

Bab empat merupakan analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini 

akan dijabarkan mengenai hasil pelaksanaan penelitian, kemudian  

pengujian kualitas data, dilanjutkan dengan hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

Bab lima merupakan penutup. Dalam bab ini berisi tentang simpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


