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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntan publik 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,2002:2). 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. Kualitas audit yang 

dihasilkan akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat 

setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar 

negeri maupun didalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik 

di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap 

kepercayaan publik terhadap profesi akuntan  publik. Profesi akuntan publik 

sebagai pihak ketiga yang independen seharusnya memberikan jaminan atas 

relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Skandal didalam negeri 

terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang 

diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang 

dilikuidasi pada tahun 1998. Selain itu terdapat kasus keuangan dan 

manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh akuntan publik 
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yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam (Winarto dalam 

Christiawan 2003:82). Selain itu terjadi permasalahan auditor tidak mampu 

mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, seperti yang terungkap juga pada 

skandal yang menimpa Enron, Andersen, Xerox,World Com, Tyco, Global 

Crossing, Adelphia dan Walt Disney (Sunarsi dalam Christiawan 2003:83) 

maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut. Terkait 

dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi 

dan independensi auditor saat ini dan apakah kompetensi dan independensi 

auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh 

akuntan publik. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang 

tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai 

dasar pengambilan keputusan. 

De Angelo dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan kualitas 

audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan 

menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi 

kliennya. AAA Financial Accounting Commite dalam Christiawan (2002:83) 

menyatakan bahwa "Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi 

dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas 

audit. 

Standar umum  kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) 

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 
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dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan 

umum. Dengan demikian ia tidak dibenarkan untuk memihak. 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. 

Selain independensi, persyaratan persyaratan lain yang harus dimiliki 

oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing 

(SPAP, 2001 : 150.1) adalah keahlian dan due professional care. Auditor 

dalam kasus kegagalan audit harus menentukan pada level manakah auditor 

melakukan kelalaian dengan menilai standard of care untuk mengevaluasi 

apakah pekerjaan audit yang ditunjukkan cukup untuk menghindari 

kewajiban (Kadous, 2000) dan para penuntut hukum harus menentukan 

apakah auditor menggunakan due professional care dalam melakukan sebuah 

audit (Anderson dkk, 1997). Penelitian Rahman dalam Singgih dan Bawono 

(2010:4) memberikan bukti empiris bahwa due professional care merupakan 

faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit, serta penelitian 

Louwers dkk dalam Singgih dan Bawono (2010:4) yang menyimpulkan 

bahwa kegagalan audit dalam kasus fraud transaksi pihak-pihak terkait 

disebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan due professional care auditor 

daripada kekurangan dalam standar auditing. 

Mardisar dan Sari (2007) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan 

auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggung jawaban (akuntabilitas) 

yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu 
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akuntabilitas  merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sudah 

dilakukan oleh Herawati dan Rahayu (2012). Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya adalah terletak pada populasi penelitiannya. Populasi penelitian 

yang dilakukan oleh Herawati dan Rahayu (2012) adalah Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Jambi dan Palembang, sedangkan populasi penelitian ini 

adalah auditor yang bekerja di KAP Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN, 

DUE PROFESSIONAL CARE DAN AKUNTABILITAS TERHADAP 

KUALITAS AUDIT” (Studi Empiris Terhadap Auditor KAP di 

Yogyakarta dan Jawa Tengah). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas auditor 

terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian di 

bidang pengauditan. 

2. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam proses 

perekrutan di KAP dengan mengidentifikasi karakter tenaga profesional 

yang direkrut. 

3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan 

Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai dasar untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut di bidang audit. 

 

E. Sistematika Penulisaan 

Usulan penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori, studi empirik (penelitian 

terdahulu), kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis dan 

bagan hubungan antar variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam 

melakukan analisis meliputi rancangan penelitian, lokasi (tempat penelitian), 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian dan analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pengaruh independensi, pengalaman, due professional care, dan 

akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan menguraikan hasil pengujian 

statistiknya yaitu analisis regresi linear berganda. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran–saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di 

masa akan datang, serta keterbatasan penelitian. 

 


