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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntan publik dibutuhkan guna menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat terhadap laporan dan kinerja perusahaan. Jasa akuntan publik 

sering digunakan pihak eksternal perusahaan untuk memberikan penilaian 

atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan. Laporan 

keuangan memberikan gambaran dan informasi atas kinerja perusahaan yang 

diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan (Wiratama dan Budiartha, 2015). Menurut 

FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan 

adalah 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 relevan dan dapat 

diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono 2010).  

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 (agen) untuk mengaudit laporan 
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keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin 

supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan 

terutama pemilik (prinsipal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (prinsipal) 

menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang 

ada pada perusahaan yang telah dibiayainya. Dari uraian tersebut terlihat 

adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai 

laporan keuangan (Elfarini, 2007 dalam Tjun, 2012). 

Guna menunjang profesionalisme 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 (Kharismatuti dan 

Hadiprajitno, 2012). Dimana standar umum terkait dengan kualifikasi auditor 

dan kualitas pekerjaannya. Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan 

perilaku yang sebenarnya dari auditor. Selanjutnya standar pelaporan 

berkaitan dengan keharusan seorang auditor untuk mempertimbangkan setiap 

masalah berikut sebelum menyerahkan laporan audit, yaitu (1) apakah 

laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku 

umum, (2) apakah prinsip-prinsip itu diterapkan secara konsisten, (3) apakah 

semua pengungkapan yang sesuai telah dibuat, dan (4) apa tingkat tanggung 

jawab yang diambil auditor, serta sifat pekerjaan auditor (Messier et al, 

2014:53-54). 

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan 

jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik, mengharuskan akuntan 
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publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya (Christiawan, 2002). 

Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan 

oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang 

melibatkan akuntan publik. Sebagai contoh, kasus pada Enron Corporation, 

dimana sebelumnya opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh KAP 

Arthur Anderson atas laporan keuangan Enron Corporation, tidak lama 

kemudian secara mengejutkan Enron Corporation dinyatakan pailit 

(Wiratama dan Budiartha, 2015). Selain kasus Enron, terdapat beberapa 

peristiwa di Indonesia yang sempat muncul ke permukaan berkaitan dengan 

perekayasaan laporan keuangan emiten yang bisa dijadikan contoh adalah 

kasus PT Kimia Farma dan PT Bank Lippo. PT Kimia Farma melaporkan 

laba sebesar Rp 132 miliar. Padahal, perusahaan seharusnya memperoleh laba 

sebesar Rp 99 miliar. Sementara itu, PT Bank Lippo melaporkan laba kepada 

publik sebesar Rp 98 miliar. Namun, beberapa bulan berikutnya dalam 

laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta disebutkan bahwa 

perusahaan rugi sebesar Rp 1.3 triliun (Gumanti, 2003 dalam Halim, 2014).  

Berdasarkan kasus yang terjadi pada akuntan publik tersebut 

menyebabkan integritas, objektivitas dan kinerja dari seorang auditor mulai 

diragukan. Dalam hal ini kantor akuntan publik perlu meningkatkan kualitas 

audit untuk meningkatkan integritas auditor agar kembali dapat dipercaya 

pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan independensi, 

kompetensi, pengalaman kerja, due professional care dan etika profesi 

auditor. 
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Kualitas audit menurut Arens et al (2010:105) adalah seberapa baik 

audit mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. 

Aspek deteksi adalah refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan 

adalah refleksi dari etika atau integritas auditor, khususnya independensi. 

Menurut Rosnidah (2010) kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang 

dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan 

melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. De Angelo 

(1981) membuktikan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua faktor, yaitu 

kompetensi auditor dalam menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi 

klien dan independensi auditor dalam melaporkan temuan tersebut. 

Auditor memiliki tanggung jawab yang besar, merupakan hal penting 

bagi auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik untuk memiliki 

independensi dan kompetensi yang tinggi. Dengan adanya independensi, 

mereka mampu menarik kesimpulan yang tidak memihak mengenai laporan 

keuangan yang mereka audit. Dengan kompetensi yang dimiliki, mereka 

dapat melaksanakan audit dengan efisien dan efektif (Arens et al, 1996:14). 

Standar umum pertama (SA Seksi 210 dalam SPAP, 2011) 

menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian 

dan pelatihan teknis yang dimiliki auditor dalam hal ini mencerminkan 

kompetensi auditor. Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan 

pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan 

audit secara objektif, cermat dan seksama. Dengan begitu auditor akan dapat 
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menghasilkan audit yang berkualitas tinggi (Agusti dan Pertiwi, 2013). 

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan 

dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan 

dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti 

itu (Arens et al, 2008:5). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dkk 

(2014), Alim dkk (2007), Tjun dkk (2012), Agusti dan Pertiwi (2013), 

Septriani (2012), Kharismatuti (2012), dan Saputra (2012) membuktikan 

bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada lain pihak, 

penelitian yang dilakukan oleh Samsi dkk (2013) menyatakan bahwa 

kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Standar umum kedua menyebutkan bahwa dalam semua hal yang 

berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus 

dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan auditor bersikap 

independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan 

pekerjaannya untuk kepentingan umum (SA Seksi 220 dalam SPAP, 2011). 

Independensi menurut Halim (2008:46) merupakan suatu sikap mental yang 

dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Menurut 

Mulyadi (2002:26-27) independensi berarti sikap mental yang bebas dari 

pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang 

lain. Dengan demikian auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan 

siapapun, termasuk kepentingan klien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Alim dkk (2007), Kharismatuti (2012), Samsi dkk (2013), Agusti dan Pertiwi 

(2013), Wiratama dan Budiartha (2015), Septriani (2012), Badjuri (2011), 
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Kurnia dkk (2014), dan Saputra (2012) mengindikasikan bahwa independensi 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada lain pihak, hasil penelitian Tjun 

dkk (2012) membuktikan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kualitas audit. 

Pengalaman kerja auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan 

keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. 

Pengetahuan auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya 

pengalaman melakukan tugas audit (Wiratama dan Budiartha, 2015). Paragraf 

ketiga SA Seksi 210 menyatakan, dalam melaksanakan audit untuk sampai 

pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai 

seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian 

keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas 

melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit (SPAP, 

2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiartha (2015), 

serta Wardhani dan Suryono (2013) membuktikan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Pada lain pihak, hasil 

penelitian Samsi dkk (2013) dan Badjuri (2011) menunjukkan bahwa 

pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 

Menurut SPAP SA Seksi 230, Standar umum ketiga menyebutkan 

bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Due 

professional care menurut Arens et al (2008:122) berarti menggunakan 

kemahiran profesional dalam pelaksanaan jasa profesional dengan 
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keseksamaan dan kecermatan. Penggunaan kemahiran profesional dengan 

cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan 

memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang 

disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Bawono dan Singgih, 

2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiartha (2015), 

Singgih dan Bawono (2010), serta Wardhani dan Suryono (2013) 

membuktikan bahwa due professional care berpengaruh terhadap kualitas 

audit. Pada lain pihak, hasil penelitian Badjuri (2011) menunjukkan bahwa 

due professional care tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan hasil yang berbeda-

beda, kemungkinan ada variabel lain yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen yaitu variabel moderasi. Terdapat dugaan bahwa variabel moderasi 

tersebut berhubungan dengan etika yang dimiliki oleh auditor, karena dalam 

menjalankan tugasnya seorang auditor harus menerapkan prinsip etika yang 

berlaku pada saat melaksanakan profesinya. Etika profesi merupakan prinsip 

moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia 

terdapat delapan prinsip etika yaitu: 1) tanggung jawab profesi, 2) 

kepentingan publik, 3) integritas, 4) objektivitas, 5) kompetensi dan kehati-

hatian profesional, 6) kerahasiaan, 7) perilaku profesional, dan 8) standar 

teknis (Halim, 2008:31). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Alim dkk (2007) dan Samsi dkk 

(2013) membuktikan bahwa interaksi antara kompetensi dan etika auditor 

tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, hal tersebut menunjukkan bahwa 

etika bukan sebagai variabel pemoderasi. Pada lain pihak, penelitian yang 

dilakukan oleh Kharismatuti dan Hadiprajitno (2012) serta Saputra (2012) 

membuktikan bahwa interaksi kompetensi, independensi dan etika auditor 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa etika 

merupakan variabel pemoderasi yang berpotensi meningkatkan kualitas audit. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Wiratama dan Budiartha (2015), serta Samsi dkk (2013). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiartha 

(2015) terletak pada penambahan variabel etika profesi sebagai variabel 

pemoderasi dan pengurangan variabel akuntabilitas, sedangkan perbedaan 

dengan penelitian Samsi dkk (2013) terletak pada penambahan variabel 

independen yang berupa variabel due professional care. Sampel penelitian ini 

diambil dari akuntan publik yang bekerja pada kantor akuntan publik di Jawa 

Tengah dan DIY dengan kriteria tertentu. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan mengambil judul 

“INDEPENDENSI, KOMPETENSI, PENGALAMAN KERJA, DAN DUE 

PROFESSIONAL CARE: PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS 

AUDIT YANG DIMODERASI DENGAN ETIKA PROFESI (Studi Empiris 

pada Kantor Akuntan Publik se-Jawa Tengah dan DIY). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah interaksi independensi dan etika profesi berpengaruh terhadap 

kualitas audit? 

6. Apakah interaksi kompetensi dan etika profesi berpengaruh terhadap 

kualitas audit? 

7. Apakah interaksi pengalaman kerja dan etika profesi berpengaruh 

terhadap kualitas audit? 

8. Apakah interaksi due professional care dan etika profesi berpengaruh 

terhadap kualitas audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas 

audit. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas 

audit. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh due professional care auditor terhadap 

kualitas audit. 

5. Untuk menganalisis pengaruh interaksi independensi dan etika profesi 

terhadap kualitas audit. 

6. Untuk menganalisis pengaruh interaksi kompetensi dan etika profesi 

terhadap kualitas audit. 

7. Untuk menganalisis pengaruh interaksi pengalaman kerja dan etika 

profesi terhadap kualitas audit. 

8. Untuk menganalisis pengaruh interaksi due professional care dan etika 

profesi terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang dapat 

diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian 

ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melalui penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba 

memberikan bukti empiris mengenai analisis kualitas audit 

berdasarkan independensi, kompetensi, pengalaman kerja, dan due 

professional care sebagai variabel independen serta etika profesi 

sebagai variabel moderasi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi lebih lanjut bagi 

penelitian sejenis maupun bagi lingkungan akademis lainnya dalam 
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rangka mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas audit. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai kontribusi bagi kantor akuntan publik 

dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya. 

b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat 

meningkatkan kualitas audit dengan mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,    

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai landasan teori, kerangka pemikiran 

yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan pengembangan 

hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai desain penelitian, populasi dan sampel,  

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta 

teknik analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai statistik deskriptif, data yang 

digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang 

diperlukan dan hasil analisis data serta pembahasan hasil. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data, 

keterbatasan yang terdapat pada penelitian, dan saran yang 

diajukan untuk penelitian selanjutnya. 


