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BAB 1 

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 dalam Kharismatuti (2012). Profesi akuntan publik 

bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan 

perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan yang tepat. Para pengguna laporan audit 

mengaharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan 

publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia serta merupakan salah satu 

manfaat dari jasa akuntan publik. 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan 

sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan. 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 
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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. Dengan demikian 

perusahaan akan semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam 

menjalankan operasi perusahaannya (Singgih dan Bawono, 2010) 

Banyaknya kasus perusahaan yang jatuh karena kegagalan bisnis yang 

dikaitkan dengan kegagalan auditor. Menurut Alim, dkk (2007) kasus 

pelanggaran pada profesi auditor telah banyak dilakukan, mulai dari kasus 

Enron di Amerika sampai dengan kasus Telkom di Indonesia sehingga 

membuat kredibilitas auditor semakin dipertanyakan, hal ini mengancam 

kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini mempengaruhi persepsi 

masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Kualitas 

audit ini penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. AAA 

Financial Accounting Commite dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa 

kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua 

hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. 

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan 

pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara 

objektif, cermat dan seksama, Agusti dan Pertiwi (2013). Definisi tentang 

kompetensi yang sering dipakai adalah karakteristik- karakteristk yang 

mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Kompetensi juga 
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merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan 

dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-

pekerjaan non-rutin. Definisi kompetensi dalam bidang auditing sering diukur 

dengan pengetahuan dan pengalaman. 

Independensi sama pentingnya dengan keahlian dibidang praktik 

akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. 

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan 

publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Auditor 

tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi 

juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan independensinya 

diragukan masyarakat. Independensi dapat diproksikan menjadi empat 

subvariabel, yaitu (1) lama hubungan dengan klien (audit tenure), (2) tekanan 

dari klien, (3) telaah dari rekan (peer preview), (4) jasa non-audit. Dengan 

tingkat independensi yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas 

tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian oleh Alim dkk, (2007) &  

Elfarini, (2007) yang menyatakan bahwa independensi mempengaruhi kualitas 

audit. Berdasarkan penelitian tersebut telah membuktikan bahwa independensi 

mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit.  

Audit menuntut keahlian dan profesionalitas yang tinggi. Keahlian 

tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, tetapi banyak faktor lain yang 

mempengaruhinya, seperti pengalaman. Pengalaman kerja telah dipandang 

sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, 

dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Libby dan Frederick (1990) dalam 



4 
 

Nirmala dan Cahyonowati (2013) menemukan bahwa auditor berpengalaman 

mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu  memberi 

penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan 

dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan 

struktur sistem akuntansi yang mendasari. Pengalaman juga memberikan 

dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit 

sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan 

yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja 

yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit yang 

dihasilkan. Purnamasari dalam sukriah (2009) memberikan kesimpulan bahwa 

seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki 

keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) 

memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan 

Kompetensi, independensi dan pengalaman kerja 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 dan diri 

mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten 

dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka. 

Guna menunjang pekerjaan sebagai akuntan publik maka auditor 

dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada standar audit yang 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan 
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cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang 

mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang 

cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan pekerjaan lapangan 

dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan 

kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan 

auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya 

secara keseluruhan. 

Dalam menghasilkan laporan atas laporan keuangan yang diauditnya, 

auditor akan memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat manajemen 

dalam laporan keuangan apabila menunjukkan tingkat keyakinan kepastian 

bahwa laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai oleh 

auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah 

bukti yang kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi pula 

keyakinan yang dicapai oleh auditor (Mulyadi, 2002 dalam Kharismatuti 

2012). 

 Selain standart audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode 

etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan 

praktek profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat 

umum. Payamta (2002) dalam Kharismatuti (2012) menyatakan bahwa 

berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka syarat-syarat etika suatu organisasi 

akuntan sebaiknya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur 

tindakan/perilaku seorang akuntan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. 
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Prinsip tersebut adalah (1) integritas, (2) objektifitas, (3) independen, (4) 

kepercayaan, (5) kemampuan profesional, dan (6) perilaku etika. 

 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 

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 dibiyainya. Dari urain di atas terlihat adanya 

suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemakai laporan 

keuangan. 

De Angelo dalam Singgih dan Bawono (2010) mendefinisikan kualitas 

audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan 

pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Sedangkan probabilitas untuk 

menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan 

probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi audior. 

Akan tetapi Elfarini (2007) mengatakan bahwa kualitas audit merupakan 

segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan 

keungan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem 

akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana 
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dalam melaksanakan tugas tersebut auditor berpedoman pada standar auditing 

dan kode etik akuntan publik yang relevan. 

Terkait dengan penelitian ini, beberapa penelitian mengenai 

kompetensi telah banyak dilakukan diantaranya oleh Kharismatuti (2012) 

yang menemukan bahwa kompetensi auditor dipengaruhi pengetahuan dan 

pengalaman. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Yaniartha 

(2013) dan Kurnia, dkk (2014) menunjukan kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi auditor dapat dibentuk 

diantaranya melalui pengetahuan dan pengalaman. Jadi semakin tinggi tingkat 

kompetensi seorang auditor maka semakin tinggi kualitas auditnya. 

Penelitian mengenai independensi yang dilakukan oleh Pany dan 

Reckers dalam Harjanto (2014) yang menemukan bahwa independensi auditor 

dipengaruhi oleh ukuran klien dan pemberian hadiah. kemudian penelitian 

yang dilakukan oleh Nirmala dan Cahyonowati (2013) menunjukkan 

independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. 

Independensi yang dirasakan auditor sangat penting untuk pemeliharaan 

kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit. Tekanan independensi telah 

didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk melawan tekanan dan 

mempertahankan sikap tidak memihak ketika menghadapi tekanan. 

Penelitian mengenai pengalaman yang dilakukan oleh Saripudin, dkk 

(2012) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Singgih dan Bawono (2010) menyatakan bahwa pengalaman tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Pengalaman akuntan publik 

akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan 

serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan 

menambah dan memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi dan auditing 

(Christiawan, 2002). 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Samsi, dkk (2013). Variabel dari penelitian ini meliputi 

kompetensi, independensi, pengalaman kerja, etika auditor dan kualitas audit.  

Penelitian ini menggunakan dasar teori kontijensi (contigency theory) yang 

mengargumenkan bahwa kompetensi, independensi, pengalaman kerja yang 

dimiliki oleh auditor dengan diinteraksikan etika auditor dalam mencapai 

suatu kualitas audit yang baik akan bergantung pada suatu kondisi tertentu 

seperti tingkat pendidikan, keahlian khusus, pengalaman kerja maupun 

pelatihan yang dimiliki oleh seorang auditor. Kemudian kualitas audit sendiri 

juga berhubungan dengan teori keagenan (agency theory). Teori keagenan 

oleh Jensen dan Meckling dan Ng dalam Kharismatuti (2012) menjelaskan 

bahwa terdapat konflik kepentingan yang berbeda antara manajemen sebagai 

manajer dan pemilik dalam kontrak (misal investor) selaku prinsipal. Pemilik 

ingin mengetahui segala hal yang terkait dengan investasi dalam perusahaan 

tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

subyek penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan subyek Kantor 

Akuntan Publik di kota Surakarta dan Yogyakarta. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengkaji 

penelitian dengan judul : “Pengaruh Kompetensi, Independensi dan 

Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor 

sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik 

di Wilayah Surakarta dan Yogyakarta)  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh kompetensi, independensi 

dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai 

variable moderasi, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai 

berikut :  

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah independensi auditor berpengruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh tehadap kualitas audit? 

4. Apakah interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh tehadap 

kualitas audit? 

5. Apakah interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh tehadap 

kualitas audit? 

6. Apakah interaksi pengalaman kerja dan etika auditor berpengaruh 

tehadap kualitas audit? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Pada bagian ini akan dijelaskan secara umum mengenai tujuan dan 

kegunaan penelitian. Pada tujuan penelitian menunjukkan hasil yang 

diharapkan dalam penelitian ini. Sedangkan dalam kegunaan penelitian 

menunjukkan manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini. 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut:  

a. Untuk menganalisis kompetensi auditor terhadap kualitas audit 

b. Untuk menganalisis independensi auditor terhadap kualitas audit 

c. Untuk menganalisis pengalaman auditor terhadap kualitas audit 

d. Untuk menganalisis interaksi kompetensi dan etika auditor terhadap 

kualitas audit 

e. Untuk menganalisis interaksi independensi dan etika auditor terhadap 

kualitas audit 

f. Untuk menganalisis interaksi pengalaman kerja dan etika auditor 

terhadap kualitas Audit 

2. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Manfaat Teoritis  

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi  

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya dan sebagai literatur penambah ilmu 

pengetahuan.  

2) Masyarakat  

Sebagai sarana informasi tentang kinerja auditor serta dapat 

menambah pengetahuan akuntansi khusunya auditing dengan 

memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi, 

independensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit dengan 

etika auditor sebagai variabel moderasi.  

3) Penelitian berikutnya  

Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian tentang topik kualitas audit. 

b. Manfaat Praktis  

1) Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)  

Sebagai tinjauan literatur yang diharapkan dapat dijadikan 

informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya.  

2) Perusahaan atau user dari jasa KAP  

Diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai kualitas 

pekerjaan audit yang dihasilkan oleh auditor eksternal. 
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3) Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI),  

hasil penelitian ini diharapkan menjadi panduan dalam 

menilai dan mengevaluasi kinerja auditor eksternal, serta usaha-

usaha yang dilakukan untuk terus mengembangkan profesi akuntan 

publik 

D. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah,  

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan  

penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

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

data, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan 

data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan hasil analisis 

data. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data 

yang telah dilakukan, keterbatasan yang melekat pada penelitian 

dan saran-saran yag diajukan untuk penelitian selanjutnya. 


