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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. 

Masyarakat mengharapkan profesi akuntan publik melakukan penilaian yang 

bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang  disajikan oleh manajemen 

perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung 

jawab terhadap kehandalan laporan keuangan perusahaan dalam melakukan 

audit. Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik, 

menuntut  profesi  akuntan  publik  untuk  meningkatkan  kinerjanya agar 

dapat  menghasilkan  audit  yang  dapat  diandalkan,  digunakan  dan 

dipercaya  kebenarannya  bagi  pihak  yang  berkepentingan.  Seorang auditor 

juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip 

integritas,  prinsipobyektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan 

kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional 

(SPAP, 2011). 

Menurut  Nirmala  (2013)  etika dapat dilihat dari segi praktis  dan 

refleksi.  Segi praktis, etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-

norma moral yang mendasari perilaku manusia.Etika  sebagai refleksi  adalah  

pemikiran  moral.  Etika  secara  umum didefinisikan sebagai perangkat  

prinsip  moral atau nilai.  Etika  bertujuan membantu manusia  untuk bertindak 

secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Etika merupakan  prinsip 
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moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. 

Kharismatuti  (2012)  menyatakan  bahwa  kualitas  audit ditentukan  

oleh  2  hal  yaitu kompetensi  dan  independensi.  Kedua  hal  tersebut  

berpengaruh  langsung  terhadap  kualitas  audit.  Kualitas  audit  merupakan  

segala  kemungkinan  dimana  auditor  pada  saat  mengaudit  laporan  

keuangan  klien  dapat  menemukan  pelanggaran  yang  terjadi  dalam  sistem  

akuntansi  klien  dan  melaporkannya  dalam  bentuk  laporan  audit,  dimana  

dalam  melaksanakan  tugasnya  auditor  berpedoman  pada  standar  auditing 

dan  kode etik  akuntan  publik  yang  relevan  (Agusti,  2013).  Kualitas  audit  

yang  baik  pada  prinsipnya  dapat  dicapai  jika  auditor  menerapkan  

standar-standar  dan  prinsip-prinsip  audit,  bersikap  bebas  tanpa  memihak,  

patuh  kepada  hukum  serta  menaati  kode  etik  profesi  akuntan  publik. 

Berkenaan  dengan  hal  tersebut  Kharismatuti  (2012)  mengartikan  

kompetensi  sebagai  seseorang  yang  memiliki  pengetahuan  dan  

ketrampilan  prosedural  yang  luas  yang  ditunjukkan  dalam  pengalaman  

audit.  Dalam  melaksanakan  audit,  auditor  harus  bertindak  sebagai  

seorang  ahli  dalam  bidang  akuntansi.  Selain  itu  auditor  harus  menjalani  

pelatihan  teknis  maupun  pendidikan  umum.  Dengan  demikian  auditor  

harus  memiliki  kompetensi  dalam  pelaksanaan  pengauditan  agar  dapat  

menghasilkan audit  yang  berkualitas. 

Akan tetapi  sesuai  dengan  tanggungjawabnya untuk  menaikkan  

tingkat  keandalan  laporan  keuangan  suatu  perusahaan  maka  akuntan  
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publik  tidak  hanya  memiliki  kompetensi  atau  keahlian  saja  tetapi  juga  

harus  independen  dalam  melakukan  audit. Sikap mental independen sama 

pentingnya dengan keahlian dibidang praktik akuntansi dan prosedur audit 

yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor tidak hanya berkewajiban 

mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari hal-

hal yang dapat mengakibatkan independensinya diragukan masyarakat. Sikap 

mental independen auditor menurut masyarakat inilah yang tidak mudah 

diperoleh olehnya. 

Sesuai  dengan  standar  umum  dalam  Standar  Profesional  Akuntan  

Publik  bahwa  auditor  juga  disyaratkan  memiliki  pengalaman  kerja  yang  

cukup  dalam  profesi  yang  ditekuninya,  serta  dituntut  untuk  memenuhi  

kualifikasi  teknis  dan  berpengalaman  dalam  industri-industri  yang mereka  

audit  (Samsi,  2013).Singgih  (2010)  mengatakan  bahwa  pengalaman  

merupakan  suatu  proses  pembelajaran  dan  penambahan  perkembangan  

potensi  bertingkahlaku  baik  dari  pendidikan  formal  maupun  non  formal  

atau  bisa  juga  diartikan  sebagai  suatu  proses  yang  membawa  seseorang  

kepada  suatu  pola  tingkahlaku  yang  lebih  tinggi.  Pengalaman  juga  

memberikan  dampak  pada  setiap  keputusan  yang  diambil  dalam  

pelaksanaan  audit  sehingga  diharapkan  setiap  keputusan  yang  diambil  

merupakan  keputusan  yang  tepat.  Keputusan  yang  tepat  dapat  dilakukan  

dengan  sikap  due  professional  care. 

Due professional care yang diartikan sebagai sikap yang cermat dan 

seksama dengan berpikir  kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, 
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berhati-hati  dalam tugas,  tidak ceroboh dalam  melakukan  pemeriksaan  dan  

memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan 

mengharuskan  auditor untuk waspada terhadap risiko yang signifikan. 

Dengan sikap cermat,  auditor  akan  mampu mengungkap berbagai macam 

kecurangan dalam penyajian laporan  keuangan  lebih  mudahdan  cepat.  

Untuk  itu  dalam  mengevaluasi  bukti  audit,  auditor  dituntut  untuk 

memiliki  keyakinan  yangmemadai. 

Setiawan (2012) meneliti tentang pengaruh kompetensi dan 

independensi auditor terhadap kualitas audit.  Perbedaan  penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah terletak pada sampel penelitian. Peneliti ini 

mengambil sampel penelitian pada auditor Inspektorat Kabupaten Boyolali 

dan Surakarta.  Sedangkan  penelitian sebelumnya  mengambil  sampel  

seluruh auditor  KAP di wilayah Jakarta Pusat. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yaitu Setiawan (2012). Pada penelitian ini ditambahkan tiga variabel  yaitu  

pengalaman kerja,due professional care dan etika audior. Variabel 

pengalaman kerja ditambahkan karena merupakan salah satu syarat utama bagi 

orang yang bekerja  sebagai  akuntan  publik. Djaddang dan Agung (2002) 

dalam Singgih (2010),  auditor  ketika  mengaudit  harus memiliki  keahlian  

yang  meliputi  dua unsur  yaitu  pengetahuan dan pengalaman. Karena  

berbagai alasan seperti diungkapkan di atas,  pengalaman  kerja telah 

dipandang  sebagai  suatu  faktor  penting dalam memprediksi kinerja akuntan 

publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Due Professional 
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caremerupakan kemahiran profesional  yang cermat dan seksama  serta  

berpikir  kritis dengan melakukan  evaluasi  terhadap  bukti  audit.Sedangkan 

etika auditor merupakan seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang 

mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus 

ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau 

masyarakat atau profesi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin 

mengkaji penelitian ini dengan judul “PENGARUH PENGALAMAN 

KERJA, KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DUE PROFESSIONAL 

CAREDAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

4. Apakah due professional care terhadap kualitas audit ? 

5. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. 

2. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 
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3. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

4. Menganalisis pengaruh due professional care terhadap kualitas audit. 

5. Menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi  Teori 

Penelitian  ini  sebagai pengembangan ilmu ilmiah yaitu ilmu auditing. 

Ilmu  yang  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  ditetapkan dan 

menyampaikan  hasilnya  kepada  para  pemakai  yang  berkepentingan. 

2. Bagi  Auditor 

Penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  khususnya  auditor  dalam 

menjalankan  pemeriksaan  akuntansi  harus  berdasarkan  pada  prinsip 

akuntansi  yang  berterima  umum  dan  menjalankan  Kode  Etik  IAI  

sebagai  profesi  akuntan  publik. 

3. Bagi  Peneliti  

Penelitian  ini  memberikan  tambahan  wawasan  yang  bermanfaat 

mengenai  pengaruh  pengalaman kerja,  kompetensi,  independensi  dan 

due professional care  terhadap  kualitas  audit  dengan  etika  auditor  

sebagai variabel  moderating. 
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E. Sistematika  Penulisan 

Untuk  mempermudah  pemahaman  dan  memberikan  gambaran  secara 

menyeluruh  dalam  penelitian  ini,  maka  penulis  menyajikan  kedalam  lima 

bab  berikut:  

Bab I :  PENDAHULUAN 

Bab  ini  membahas  latar  belakang  masalah,  rumusan 

masalah,  tujuan  dan  manfaat  penelitian,  serta 

sistematika  penulisan. 

Bab II :  TINJAUAN  PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan menjadi acuan utama 

dalam penelitian serta diuraikan penelitian terdahulu yang 

menjadi landasan dibentuknya hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini. Selain itu terdapat kerangka 

pemikiran yang menjelaskan tentang penelitian. 

Bab III  :  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab  ini  menjelaskan  tentang  metode   penelitian  yang 

terdiri  atas  jenis  penelitian,  populasi, dan sampel 

metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran  variabel,  dan  alat  analisis  data. 

Bab IV  :  ANALISIS  DATA  DAN  PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang analisis hasil penelitian 

yang merupakan inti dari penelitian ini. Secara garis  

besar memberikan  deskripsi  hasil  penelitian  
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berdasarkan  data-data yang telah dikumpulkan, 

pengujian  dan  pembahasan hasil  penelitian  yang  akan  

diuraikan. 

Bab V :  PENUTUP 

Bab  ini  penutup  yang  berisi  hasil  akhir  penelitian. 

Yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian. 

Dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk 

penelitian  selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




