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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi keuangan yang 

bersifat kuantitatif dan diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik 

oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut FASB, ada 

dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan yakni 

relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik 

tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi 

membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi 

jaminan bahwa laporan keuangan tersebut memang relevan dan dapat 

diandalkan serta dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Singgih dan Bawono, 2010). 

Pihak yang dapat melakukan audit secara independen dilakukan oleh akuntan 

publik.  

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. 

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam 

melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit 

yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar 

umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Standar umum 

merupakan 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 standar pekerjaan 
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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 (Elfarini, 2007). 

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap 

pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005), 

inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan 

umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, 

sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. 

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang 

merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Menurut 

Boynton (dalam Rohman, 2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan 

fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang 

independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan 

organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat 

lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam 

rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal 

pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan 

keuangan, khususnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP), wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan 
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Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama 

SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan 

profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Peraturan 

Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 

Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Grobogan. 

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur 

dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam 

pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan 

urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi 

sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, 

perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, 

pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Berkaitan dengan 

peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Grobogan sebagaimana yang 

diatur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam 

menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Tugas pokok 

tersebut adalah: pertama, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang 

pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program di bidang pengawasan; 

ketiga, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan 

keempat, melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan.  

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, inspektorat kota 

mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan 
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terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan 

pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, 

pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu 

dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan 

di lingkungan inspektorat kota; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota. 

Struktur organisasi Inspektorat Kota terdiri dari Inspektur, Sekretariat, 

Inspektur Pembantu Wilayah (Irban), dan kelompok jabatan fungsional. 

Namun demikian, saat ini struktur kelompok jabatan fungsional belum 

sepenuhnya terisi karena masih minimnya jumlah pegawai pada Inspektorat 

Kota Grobogan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang 

pemeriksaan dilakukan oleh seluruh pegawai pada Inspektorat Kota. 

Kualitas audit (audit quality) didefinisikan sebagai probabilitas 

gabungan dari kemampuan seorang auditor  untuk  menemukan  suatu  

pelanggaran  dalam  pelaporan  keuangan  klien,  dan  melaporkan pelanggaran 

tersebut (DeAngelo, 1981). Karena kualitas audit sulit untuk diobservasi, maka 

studi kualitas audit lebih banyak menarik kesimpulan penelitian berdasarkan 

ukuran dari kualitas laba (Becker et al., 1998; Balsam et al., 2003; Gul et al., 

2009). Kualitas audit menurut Efendy (2010) adalah sebagai probabilitas 

bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem 

akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada 

kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung 

pada independensi auditor. Dengan kata lain, kompetensi dan independensi 
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dapat mempengaruhi kualitas audit. 

Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan 

para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan 

independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan 

atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan 

dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.  

Lee dan Stone (1995), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian 

yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit 

secara objektif. Adapun Bedard (1986) dalam Sri lastanti (2005) mengartikan 

keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. 

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa 

penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan 

terhadap objek audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses 

peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat 

kompetensi auditor.  

Penelitian Efendy (2010) mengenai pengaruh kompetensi dan 

independensi terhadap kualitas audit, dimana keahlian diproksikan dengan 

pengalaman dan pengetahuan, sedangkan independensi diproksikan dalam 

lama ikatan dengan klien, tekanan dari klien dan telaah dari rekan auditor. 

Adapun untuk mengukur kualitas audit digunakan indikator antara lain : (a) 

melaporkan semua kesalahan klien, (b) pemahaman terhadap sistem informasi 

akuntansi klien, (c) komitmen yang kuat dalam menyelesaikan audit, (d) 
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berpedoman pada prinsip auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan 

pekerjaan lapangan, (e) tidak percaya begitu saja terhadap pernyataan klien, (f) 

sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Penelitian tersebut menggunakan 

responden 120 auditor dari 19 KAP di Surabaya, Malang dan Jember. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa keahlian auditor berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

Arens, et. al. (2000) mendefinisikan independensi dalam pengauditan 

sebagai "penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan 

pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan 

audit". Sedangkan Mulyadi (1992) mendefinisikan independensi sebagai 

"keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak 

tergantung pada orang lain" dan akuntan publik yang independen haruslah 

akuntan publik yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai 

kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta 

yang dijumpainya dalam pemeriksaan.  

Independensi auditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan 

independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan (Supriyono, 1988). Dari penelitian yang dilakukan Harhinto (2004) 

diketahui bahwa besarnya tekanan dari klien dan lamanya hubungan dengan 

klien (audit tenure) berhubungan negatif dengan kualitas audit. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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Tetclock (1984) dalam Mardisar dan Sari (2007) mendefinisikan 

akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang 

berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang 

diambil kepada lingkungannya. Menurut Tan dan Alison (1999) dalam 

Mardisar dan Sari (2007), seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki 

keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh 

supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki 

akuntabilitas rendah. Jika seorang akuntan menyadari akan betapa besar 

perannya bagi masyarakat dan bagi profesinya, maka ia akan memiliki sebuah 

keyakinan bahwa dengan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka 

ia akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan 

profesinya tersebut dengan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.  

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

akuntabilitas terhadap kualitas audit antara lain dilakukan oleh Mardisar dan 

Sari (2007) serta Aji (2009) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga akuntabilitas seorang 

auditor dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Almahadi, 2013). 

Knoers dan Haditono (1999) dalam Asih (2006) mengatakan bahwa 

pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan 

perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun 

non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa 

seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman 

sebagai salah satu variabel yang banyak digunakan dalam berbagai penelitian. 
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Gusnardi (2003) dalam Susetyo (2009) mengemukakan bahwa pengalaman 

audit (audit experience) dapat diukur dari jenjang jabatan dalam struktur 

tempat auditor bekerja, tahun pengalaman, gabungan antara jenjang jabatan 

dan tahun pengalaman, keahlian yang dimiliki auditor yang berhubungan 

dengan audit, serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh auditor tentang 

audit. Masalah penting yang berhubungan dengan pengalaman auditor akan 

berkaitan dengan tingkat ketelitian auditor.  

Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang 

berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal: (1) mendeteksi kesalahan, (2) 

memahami kesalahan secara akurat, (3) mencari penyebab kesalahan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa semakin berpengalaman auditor, mereka semakin peka 

dengan kesalahan, semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa dan 

semakin memahami hal-hal lain yang terkait dengan kesalahan yang 

ditemukan. Sehingga pengalaman merupakan hal yang sangat penting bagi 

sebuah profesi yang membutuhkan profesionalisme yang sangat tinggi seperti 

akuntan publik.  

Beberapa penelitian mengenai pengaruh pengalaman auditor terhadap 

kualitas audit memberikan hasil positif antara lain penelitian yang dilakukan 

oleh Sari (2009) dan Indah (2010). Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman 

seorang auditor akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan dan kualitas 

hasil kerja seorang auditor. 

Terry (dalam Moekijat, 2002) mendefinisikan motivasi sebagai 

keinginan di dalam seorang individu yang mendorong ia untuk bertindak. 
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Sedangkan menurut Panitia Istilah Manajemen Lembaga Pendidikan dan 

Pembinaan Manajemen, motivasi adalah proses atau faktor yang mendorong 

orang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu, yang prosesnya 

mencakup: pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum dipuaskan, 

penentuan tujuan yang akan memuaskan kebutuhan, dan penentuan tindakan 

yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan.  

Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya motivasi yang 

akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih 

tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan 

mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap 

kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Respon atau 

tindak lanjut yang tidak tepat terhadap laporan audit dan rekomendasi yang 

dihasilkan akan dapat menurunkan motivasi aparat untuk menjaga kualitas 

audit (Efendy, 2010). 

Hasil yang telah diuraikan secara singkat diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi, independensi, akuntabilitas, pengalaman dan motivasi 

auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Efendy (2010). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada 

lokasi penelitian, yaitu Kantor Inspektorat Kabupaten Grobogan dan 

menambah variabel akuntabilitas dan pengalaman.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dasar untuk melaksanakan penelitian 

tentang Kualitas Audit dengan judul : “Analisis Pengaruh Kompetensi, 
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Independensi, Akuntabilitas, Pengalaman, Dan Motivasi Auditor 

Terhadap Kualitas Audit”. 

1.2     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini mengulas tentang 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit. Hal ini dilakukan 

karena auditor sangat berperan dalam proses audit yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Sehingga dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

5. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit. 

5. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kualitas audit. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Teori  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan 

teori akuntansi di Indonesia, khususnya di bidang auditing yang membahas 

seputar kompetensi, independensi, akuntabilitas, pengalaman, dan motivasi 

auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjutan bagi 

pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan kompetensi, independensi, 

akuntabilitas, pengalaman, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit. 

2. Kebijakan  

Dalam hal ini inspektorat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam 

inspektorat, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan 

kualitas audit Inspektorat. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan 

informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan pemerintah 

untuk mengetahui arti pentingnya kompetensi, independensi, akuntabilitas, 

pengalaman dan motivasi terhadap kualitas audit. 
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3. Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi inspektorat 

khususnya mengenai pentingnya kompetensi, independensi, akuntabilitas, 

pengalaman, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai auditor. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi bagi pihak auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Bab I tentang pendahuluan yang berisikan: pertama, latar belakang 

masalah yang berisikan tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah 

itu penting dan perlu diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu rumusan secara 

konkrit tentang masalah yang ada. Ketiga, tujuan penelitian di mana dalam 

bagian ini mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. 

Keempat, manfaat penelitian di mana pada bagian ini mengungkapkan pihak 

atau orang yang akan memperoleh manfaat dan bentuk manfaat dari hasil 

penelitian. Dan kelima, sistematika penulisan.  

Bab II tentang tinjauan pustaka yang berisikan: pertama, telaah teoritis 

yang memuat uraian yang sistematik, runtut, dan rasional tentang teori dasar 

yang relevan dan fakta dari hasil penelitian sebelumnya. Kedua, kerangka 

konseptual di mana kerangka konseptual disintesis, diabstraksi, dan 

dieksplorasi dari berbagai teori atau pemikiran ilmiah, yang mencerminkan 

paradigma sekaligus tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk 

merumuskan hipotesisnya. Ketiga, hipotesis penelitian yang merupakan 

proposisi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka konseptual penelitian. 
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Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

dan diuji kebenarannya melalui pengolahan data statistik.  

Bab III tentang metode penelitian yang berisikan: pertama, disain 

penelitian, jenis, dan metode pengumpulan data yang mengungkapkan jenis 

penelitian yang dilakukan dan cara pengumpulan data. Kedua, populasi dan 

sampling penelitian yang berisikan penjelasan populasi subyek penelitian, 

sampel penelitian, besar sampel minimal yang memenuhi kelayakan pengujian 

statistik, dan teknik pengambilan sampel. Ketiga, variabel penelitian dan 

definisi variabel penelitian yang berisikan identifikasi variabel yang diteliti, 

kemudian memuat batasan dan pengukuran masing-masing variabel. Keempat, 

instrumen penelitian yang berisikan tentang macam spesifikasi instrumen yang 

digunakan dalam pengumpulan data. Kelima, lokasi dan waktu penelitian yang 

memuat lokasi penelitian dan periode penelitian yang diambil datanya. 

Keenam, teknik analisis yang menguraikan tentang cara pengujian yang 

digunakan dalam menganalisis data. 

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan : 

pertama, data penelitian, kedua hasil penelitian, dan yang ketiga pembahasan.  

Bab V tentang kesimpulan dan saran yang berisikan: pertama, 

keimpulan dan kedua, implikasi, dan yang ketiga adalah keterbatasan dan 

saran. 

 

 

 


