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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mngevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan 

serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan 

(Mulyadi, 2002). 

Audit merupakan jasa profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan 

Publik dan dilaksanakan oleh seorang auditor yang sifatnya sebagai jasa 

pelayanan. Seorang akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan 

keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan 

juga untuk pihak lain yang berkepentingan dalam laporan keuangan lainnya. 

Sebagaimana definisi kualitas audit yang dikemukakan oleh DeAngelo 

(1981) dalam Jurnal Riset Akuntansi Indonesia merupakan kemungkinan 

bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem 

akuntansi klien. Semua pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk 

mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan bergantung pada 

independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. 

Oklivia dan Aan (2014) dalam kode etik Akuntan menyebutkan bahwa 

independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk 
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tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya. 

Independensi adalah sikap bebas yang diharapkan oleh seorang auditor untuk 

tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak pihak manapun dalam pelaksanaan 

tugasnya sehingga tidak merugikan pihak manapun. Arrens dan Loebbecke 

(1994) dalam Faizah dan Rahmat Zuhdi (2013) menyatakan bahwa 

independensi dalam kenyataan (independent in fact) sebagai kemampuan 

auditor untuk mengambil sikap tidak memihak dalam pelaksanaan jasa-jasa 

profesional, sedangkan independensi dalam penampilan (independent in 

appearance) adalah kemampuan auditor untuk mempertahankan sikap tidak 

memihak di mata orang lain. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Queena dan Abdul 

Rohman (2012) tentang pengaruh obyektivitas terhadap kualitas audit dan hasil 

yang diperoleh adalah positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat 

obyektivitas auditor, maka semakin baik kualitas auditnya. Oklivia dan Aan 

(2014) menyatakan bahwa obyektivitas merupakan bebasnya seseorang dari 

pengaruh pandangan subyektif dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga 

dapat mengemukakan pendapat apa adanya. Obyektivitas mengharuskan 

auditor membuat penilaian audit yang berisi bukan hanya menyetujui dengan 

sikap diam untuk keinginan klien. Dalam Faizah dan Rahmat Zuhdi (2013) 

unsur perilaku yang dapat menunjang obyektivitas yaitu dapat diandalkan dan 

dipercaya, tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau 

pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang 

diperiksa, tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan 
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orang lain, dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang resmi, dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas 

pemikiran yang logis. 

Selain itu, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit 

adalah pengetahuan auditor. Dalam penelitian Queena dan Abdul Rohman 

(2012) SPAP 2011 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam 

melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan 

yang cukup. Dalam Faizah dan Rahmat Zuhdi (2013) pengetahuan sangat 

penting dimiliki seorang auditor untuk melaksanakan tugasnya. Kode Etik 

Profesi Akuntan Publik menyatakan setiap praktisi wajib memelihara 

pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang 

dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja 

dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan 

perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode 

pelaksanaan pekerjaan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu pengalaman 

kerja. Menurut Queena dan Abdul Rohman (2012) pengalaman kerja seseorang 

menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan 

memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan 

yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil 

dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Selain beberapa faktor tersebut, terdapat faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit yaitu integritas auditor. Dalam Queena dan Abdul 
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Rohman (2012) integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya 

kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam 

menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor dalam segala 

hal, jujur dan terus terang dalam batasan obyek pemeriksaan. Pelayanan kepada 

masyarakat dan kepercayaan diri masyarakat tidak dapat dikalahkan demi 

kepentingan dan keuntungan pribadi. Integritas dapat mencegah kebohongan 

dan pelanggaran prinsip tetapi tidak dapat menghilangkan kecerobohan dan 

perbedaan pendapat. Oklivia dan Aan (2014) menyatakan bahwa integritas 

dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang 

jujur, namun tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. 

Menurut Abdul Halim (2008) dalam buku Auditing, salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap 

kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, obyektivitas, integritas 

dan lain sebagainya. Dalam Samsi dkk (2013) auditor harus mematuhi kode 

etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada Standar Audit ini, 

dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari standar audit. Kode etik ini dibuat bertujuan untuk mengatur 

hubungan antara auditor dengan rekan sekerjanya, auditor dengan atasannya, 

auditor dengan obyek pemeriksaannya dan auditor dengan masyarakat. 

Selain itu, (Bell et al, 2005) dalam Queena dan Abdul Rohman (2012) 

menyatakan sikap skeptis yang dimiliki pemeriksa juga dapat mempengaruhi 

kualitas hasil audit. Semakin skeptis seorang auditor, maka akan semakin 

mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan audit. Profesional berarti 
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tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung 

jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang-

Undang dan peraturan masyarakat. Sikap skeptis ini diharapkan dapat 

mencerminkan kemahiran profesional dari seorang auditor. Selain itu, sikap 

skeptisisme profesinal auditor ini diharapkan dapat melaksanakan tugasnya 

sesuai standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar 

kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga. 

Berdasarkan uraian diatas, maka alasan pemilihan topik penelitian ini 

adalah karena kualitas auditor sangat penting dalam memeriksa berbagai 

penyimpangan yang mungkin terjadi. Penelitian ini merupakan pengembangan 

dari penelitian yang dilakukan oleh Queena dan Abdul Rohman (2012). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Queena dan 

Abdul Rohman (2012) terdapat pada studi kasus obyek yang diteliti. Pada 

penelitian Queena dan Abdul Rohman (2012) obyek yang diteliti pada auditor 

Aparat Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian 

ini obyek yang diteliti adalah auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota 

Surakarta dan Semarang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 

penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit pada 

Kantor Akuntan Publik Kota Surakarta dan Semarang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

2. Apakah obtektivitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

3. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

4. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

5. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

6. Apakah etika audit berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

7. Apakah skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil 

audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diurakian diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi terhadap 

kualitas hasil audit 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh obyektivitas terhadap 

kualitas hasil audit 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap 

kualitas hasil audit 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap 

kualitas hasil audit 
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5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh integritas terhadap kualitas 

hasil audit 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etika audit terhadap kualitas 

hasil audit 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh skeptisisme profesional 

auditor terhadap kualitas audit 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, adapun kegunaan penelitian ini, yaitu: 

a) Penulis 

Penelitian ini menambah wawasan mengenai permasalahan yang 

ada, khususnya tentang pengaruh independensi, obyektivitas, 

pengetahuan, pengalaman kerja, integritas, etika audit dan skeptisisme 

profesional auditor terhadap kualitas audit. 

b) Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana 

independensi, obyektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas, 

etika audit dan skeptisisme profesional auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 
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c) Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

pengembangan lebih lanjut, khususnya bagi pihak-pihak lain yang 

meneliti kajian yang sama. 

2. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai sarana 

pengembangan dan pengaplikasian ilmu untuk memperkaya pengetahuan 

yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian yang berkaitan dengan definisi setiap 

variabel, kerangka berfikir dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel, teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, pengukuran 

variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan pengujian hipotesis berdasarkan atas data 

yang diperoleh serta hasil pengujian hipotesis. Pembahasan 

bab ini terdiri dari mendeskripsikan obyek penelitian, analisis 

data dan interpretasi hasil. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian, keterbatasan dari penelitian dan saran-saran. 


