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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 

(Mulyadi dan Puradireja, 1998). Seorang auditor dapat meningkatkan sikap 

profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan 

berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan 

standar pelaporan (SPAP, 2011;150:1). 

 Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik, 

menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat 

menghasilkan audit yang dapat diandalkan (Kurnia, dkk, 2014). Profesi 

akuntan publik bertanggung jawab terhadap kehandalan laporan keuangan 

yang telah diaudit kewajaranya  dapat dipercaya dan hasilnya lebih 

berkualitas dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit. 

Seorang auditor dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam 

melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan berpedoman pada standar 

audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 
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yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan 

(SPAP, 2011;150:1). 

Definisi yang berasal dari ASOBAC (A Statement of Basic Auditing 

Concepts) mendifinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk 

menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-

asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan 

tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah 

ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang 

berkepentingan Halim (2008:1). 

Audit bukan hanya semata-mata untuk kepentingan klien, namun juga 

untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan, 

seperti calon investor, kreditor, badan pemerintah, masyarakat, dan pihak lain 

yang terkait untuk menilai dan mengambil keputusan-keputusan strategik 

yang berhubungan dengan perusahaan. Para pengguna audit mengharapkan 

bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari 

salah saji material, dapat dipercayakebenaranya untuk dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi 

yang berlaku di Indonesia (Saputra, 2012). 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 (Saripudin, dkk,. 2012).  

Profesi akuntan publik adalah profesi yang sangat penting. Namun, saat 

ini kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor mulai diragukan oleh pihak 
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yang berkepentingan atas laporan akuntan publik, dikarenakan banyaknya 

kasus yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti  kasus 

kolapsnya Enron Corp di Amerika Serikat tahun 2001 yang lalu, dan kasus 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Anderson yang telah melakukan 

praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat. 

Kasus KAP Andersen dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan 

kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu 

terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang 

menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah 

yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Andersen 

mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan, dengan memanipulasi 

laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, 

dimana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan 

keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih 

sebesar $ 393, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian 

sebesar $ 644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron (http://ryzmelinda-

ryzmelinda.blogspot diakses pada tanggal 12 Desember 2015). Dalam hal ini 

Arthur Andersen sebagai auditor independen yang  memberikan jasa audit 

atas laporan keuangan perusahaan Enron, telah  melakukan pelanggaran atas 

kode etik profesional akuntan dengan merekayasa laporan keuangan Enron 

untuk menunjukkan seolah-olah kinerja perusahaan baik dan lebih parahnya 
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lagi Arthur Endersen menghancurkan dokumen-dokumen penting terkait 

dengan bukti audit Enron.  

Berdasarkan kasus yang terjadi, auditor seolah menjadi pihak yang 

harus turut bertanggungjawab, sebab auditor sebagai pihak independen yang 

memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan. Selain itu, profesi 

auditor yang menjadi  kepercayaan  pihak yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan auditan, seperti calon investor, kreditor, badan pemerintah, 

dan masyarakat mulai dipertanyakan. Terkait konteks inilah, muncul 

pertanyaan apakah para auditor telah melaksanakan audit yang berkualitas 

atau belum dalam mengaudit laporan keuangan. Kualitas audit penting karena 

dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan 

yang dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan oleh pihak pemakai 

laporan keuangan.  

Hasil penelitian sebelumnya membuktikan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit diantaranya adalah independensi, akuntabilitas, 

pengalaman kerja dan due profesional care (Badjuri, 2011). Penelitian yang 

dilakukan Nirmala dan Cahyonowati (2013) menunjukkan bahwa 

independensi, pengalaman kerja, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas audit. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Septriani (2012 dalam penelitianya yang menunjukan hasil bahwa 

independensi dan kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 

audit. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti dan Pertiwi 
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(2013) menunjukkan bahwa variabel kompetensi, independensi, dan 

profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.  

 Badjuri (2011) dalam penelitianya mununjukan hasil bahwa 

independensi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit 

sedangkan pengalaman dan due professional care tidak berpengaruh terhadap 

kualitas audit.  Sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh Samsi dkk 

(2013) yang menunjukan bahwa pengalaman kerja berpengaruh negatif 

terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

auditor berpengalaman dalam melakukan audit ternyata belum tentu dapat 

meningkatkan kualitas audit.  

Tjun-Tjun. dkk (2012) dalam penelitiannya yang menunjukkan hasil 

bahwa independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit. Hal ini disebabkan ketika mengukur independensi auditor tidak 

diturunkan dari sikap mental auditor. Bertolak belakang dengan peneltian 

yang dilakukan Sari (2012) bahwa independensi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa akuntan yang 

memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan 

audit, maka auditor akan sangat kecil terpengaruh oleh klien sehingga proses 

audit akan dilakukan dengan transparan. Sejalan dengan penelitian Saputra 

(2012) bahwa independensi juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit, dengan independensi yang tinggi maka akan meningkatkan kualitas 

audit. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang 

berbeda terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas 

audit, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. Peneliti 

mengembangkan penelitian dari Badjuri (2011) dan Agusti dan Pertiwi 

(2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

lokasi penelitian yaitu peneliti menggunakan studi empiris pada Kantor 

Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen berupa Independensi, akuntabilitas dan 

due professional care yang bersumber dari Badjuri (2011). Serta 

menambahakan variabel kompetensi yang bersumber dari Agusti dan Pertiwi 

(2013). Alasan ditambahkannya variabel kompetensi karena prinsip-prinsip 

etika auditor selain independensi, due professional care dan akuntabilitas, 

auditor harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup agar dapat 

melakukan audit secara cermat dan seksama.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat perencanaan 

penelitian yang Berjudul “KUALITAS AUDIT DAN FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR 

AKUNTAN PUBLIK DI WILAYAH JAWA TENGAH DAN 

YOGYAKARTA)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

a. Apakah pengaruh independensi terhadap kualitas audit? 

b. Apakah pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit? 
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c. Apakah pengaruh due professional care terhadap kualitas audit? 

d. Apakah pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

b. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

c. Untuk menganalisis pengaruh due professional care terhadap kualitas 

audit. 

d. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan hasil 

yang diperoleh di dalam penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat 

positif bagi: 

1. Auditor 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Kantor Akuntan 

Publik khususnya auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

independensi,  kompetensi, due professional care, dan akuntabilitas 

terhadap kualitas audit, sehingga kualitas audit yang dihasilkan semakin 

meningkat. 

2. Penulis  

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain 

itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran 
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langsung bagaimana independensi,  kompetensi, due professional care, 

dan akuntabilitas terhadap kualitas audit pada KAP di Wilayah Jawa 

Tengah dan Yogyakarta.  

3. Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain yang 

ingin mengkaji di bidang yang sama, sehingga dapat memberikan 

informasi untuk memberikan kemudahan bagi peneliti lain dalam 

membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini disusun secara teratur dalam bab per bab yang 

masing-masing bab dibagi menjadi sub bab, dengan tujuan mempermudah 

pembahasan serta untuk mempermudah pembaca memahami garis besar 

penelitian ini. Isi dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I merupakan PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang masalah-masalah atau 

issue yang melandasi penelitian. Selanjutnya akan dibahas mengenai 

perumusan masalah yaitu masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini 

juga dipaparkan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II merupakan TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini 

membahas mengenai teori keagenan dan penjabaran dari variabel-variabel 
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independennya yaitu independensi, kompetensi, due professional care, 

akuntabilitas, kemudian pengertian dari variabel dependennya yaitu kualitas 

audit. Selain itu, di dalamnya juga berisi penelitian terdahulu, hubungan antar 

variabel yang digambarkan dalam kerangka pemikiran dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III merupakan METODOLOGI PENELITIAN. Dalam bab ini 

berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi 

operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data yang 

terdiri dari uji kualitas data dan analisis data.  

BAB IV  merupakan ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. 

Dalam bab ini peneliti mencoba menganalisa dan membahas berdasarkan 

kemampuan independensi, kompetensi, due professional care, dan 

akuntabilitas dalam mempengaruhi kualitas audit, serta penjelasan mengenai 

hasil analisis data dan pembahasannya. 

BAB V merupakan PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang simpulan 

dan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan 

saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


