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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Audit merupakan pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang 

informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 

informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh 

orang yang kompeten dan independen (Arens, dkk. 2008: 4). Akuntan publik 

merupakan audit yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama 

dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya 

(Wardani, 2013). 

Akuntan publik harus dapat menunjukkan bahwa jasa audit yang 

diberikan yaitu kualitas audit yang dapat dipercaya karena profesinya tersebut 

memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang dapat diandalkan, 

dipercaya dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa akuntan publik kedalam 

dunia usaha yang semakin kompetitif (Nirmala dan Cahyonowati, 2013). 

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan 

sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak 

eksternal perusahaan. Berdasarkan Standar Akuntan Pemerintah (SPA) No 1  

terdapat karakterisik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan (relevance) 

apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 

pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau 

masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi 
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hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Laporan Keuangan andal  (reliable) yaitu 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 

dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 

diverivikasi. 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 relevan 

dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.  

Para pemakai laporan keuangan akan selalu melakukan pemeriksaan 

dan mencari informasi tentang kehandalan laporan keuangan perusahaan. Cara 

mencari informasi tersebut andal adalah dengan mengharuskan dilakukan 

audit secara independen agar informasi yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan lengkap, akurat, dan tidak bias. 

Baru-baru ini, Pansus Pelindo II mengunjungi dan meminta Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap beberapa 

persoalan di Pelindo II. Pansus menilai ada berbagai kejanggalan yang terjadi 

di Pelindo II. Pansus menemukan indikasi kuat terjadinya kejahatan korporasi 

di sana. Hal itu dijalankan melalui kolaborasi pihak tertentu di dalam negeri 

dan pihak-pihak asing yang berupaya menggerogoti aset negara melalui proses 

privatisasi badan usaha milik negara (BUMN). 

 Praktik ini bisa saja terjadi pada BUMN lainnya. Karena itu, BPK 

memiliki peran yang signifikan dalam persoalan ini. Pada kasus dugaan fraud 

atau kejahatan di bidang kepelabuhanan seperti JICT Pelindo II, misalnya, 
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seorang fraud auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

kelogistikan, Pelayaran, pengelolaan terminal peti kemas, pergudangan, 

bongkar muat, korporasi termasuk strategi korporat, investasi dan finansial, 

perpajakan. Dibutuhkan juga pemahaman yang cukup mengenai perdagangan 

global, bisnis jasa terminal peti kemas, dan trend pelayaran peti kemas global.  

Bila tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup, sang 

auditor lebih baik mundur dalam menerima tugas tersebut. Atau jika dia 

memaksa dan terpaksa melakukannya, ada kemungkinan hasil investigasi 

tidak akan maksimal dan kemungkinan dia akan goyah dan akhirnya dibeli 

oleh orang yang diaudit (auditee). Seorang fraud auditor harus memahami 

posisi dan keberadaan seorang auditee dalam organisasi beserta susunan 

lengkap organisasi tempat dia sehari-hari bertugas, tugas dan tanggung 

jawabnya, latar belakang pendidikannya, sejarah keluarganya, hubungan 

dagang dan pribadinya, kebiasaan sehari-harinya, yang memerlukan suatu 

pengamatan yang harus cermat dan akurat. 

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 dapat 

meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan 

keuangan dengan berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh 

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP, 2011: 150: 1). Selain 
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seorang auditor juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip dasar etika 

profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta 

sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan 

prinsip perilaku profesional (SPAP, 2011: 100). 

Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas yang tinggi 

akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar 

pengambilan keputusan. De Angelo (1981) dalam Tjun (2012) menyatakan 

kualitas audit merupakan segala kemungkinan bahwa auditor akan 

menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. 

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 dua hal yaitu kompetensi 

dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas 

audit. 

Penelitian tentang kualitas audit dilakukan oleh Sepriani (2012), 

Wiratama dan Budiarta( 2015), Singgih  dan Bawono (2010), Nadari dan 

Latrini (2015), Saripudin, dkk  (2012), Kurnia, dkk (2014), Kadhafi, dkk 

(2014) yang memberikan bukti empiris bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh 

independensi, pengalaman, due professional care, pengetahuan, dan 

akuntabilitas. 
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Independensi menurut Mulyadi (2002: 26-27) diartikan sebagai sikap 

mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak 

tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam 

diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang 

objektif dan tidak memihak pada diri auditor dalam merumuskan dan 

menyatakan pendapatnya. Rendahnya sikap independensi yang dimiliki 

auditor akan mempengaruhi auditor dalam penerapan kode etik profesi 

akuntan publik sehingga dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan.  

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 

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. 

Pengalaman menurut Singgih dan Bawono (2010) 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. Kebanyakan orang memahami bahwa semakin banyak 

jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas audit 
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yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai kariernya. Hal ini 

dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang baik secara 

teknis maupun secara psikis. 

Selain independensi dan pengalaman, persyaratan-persyaratan lain 

yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam Pernyataan 

Standar Auditing (SPAP, 2001: 150: 1) adalah 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).  

Due professionalcare dapat diartikan sebagai sikap yang cermat dan 

seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, 

berhati- hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan 

memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.  

Pengetahuan juga mempengaruhi kualitas audit, semakin banyak 

pengatahuan yang didapat maka akan memudahkan auditor dalam 

memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas audit. Menurut Gorda 

(2004) dalam Laksmi (2010: 21), pengetahuan yaitu kegiatan untuk 

meperbaiki dan mengembangkan sumber daya manusia dengan cara 

meningkatkan kemampuan dan pengertian tentang pengetahuan umum dan 

pengetahuan ekonomi termasuk didalamnya peningkatan pengetahuan teori 
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dan ketrampilan dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi 

perusahaan.  

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan 

kepadanya guna memcapai tujuan yang ditetapkan. Seorang akuntan publik 

wajib menjaga perilaku etis mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi 

mereka sendiri agar senantiasa bertanggungjawab untuk menjadi kompeten 

dan berusaha objektif dan menjaga integritas sebagai akuntan publik (Singgih 

dan Bawono, 2010). Dengan adanya penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tingkat akuntabilitas individu dalam menyelesaikan pekerjaannya dapat 

mempengaruhi kualitas hasil kerja berdasarkan tingkat kompleksitas pekerjaan 

auditor yang akan berimbas pada informasi yang dihasilkan, informasi yang 

dihasilkan tersebut akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Singgih (2010) dengan menambahkan variabel independen pengetahuan 

serta perbedaan pada obyek penelitiannya. Penelitian sebelumnya dengan 

obyek penelitian pada KAP BIG FOUR di Indonesia sedangkan penelitian saat 

ini berfokus pada KAP Surakarta dan Yogyakarta dengan judul: 

PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN, DUE 

PROFESSIONAL CARE, PENGETAHUAN, DAN AKUNTABILITAS 

TERHADAP KUALITAS AUDIT  (Studi Empiris pada Kantor Akuntan 

Publik di Surakarta dan Yogyakarta). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

pokok permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah: 

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 pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

2. Menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit. 

3. Menganalisis pengaruh due professional care terhadap kualitas audit. 

4. Menganalisisi pengetahuan terhadap kualitas audit. 

5. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya 

independensi, pengalaman, due professional care, pengetahuan dan 

akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

2. Bagi Akademisi 
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Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk 

penelitian selanjutnya, serta sebagai penambahan ilmu bagi mahasiswa/i 

3. Bagi Auditor dan KAP 

Dapat memberikan masukan pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan 

Yogyakarta khususnya auditor dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi 

yang harus berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan selalu 

menegakkan kode etik akuntan sebagai profesi akuntansi publik serta 

dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi auditor Kantor Akuntan Publik agar 

lebih memperhatikan dan peningkatkan pengalaman ,independensi,due 

professinal care, pengetahuan dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

4. Bagi Pemakai Jasa Audit 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi agar dapat menilai 

apakah audit internal konsisten dalam menjaga kualitas audit yang 

diberikan serta dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhdap laporan 

yang dihasilkan oleh auditor. 

 

E.  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam 

penulisan  skripsi ini, perlu juga dibuat sistematika penulisannya, yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
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 Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan teori dan konsep yang 

digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah 

yang diteliti, meliputi kualitas audit, independensi, pengalaman, 

due professinal care, pengetahuan, dan akuntabilitas, pembahasan 

tentang penelitian-penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, uji kualitas data, definisi data, definisi 

oprasional dan pengukuran variabel, teknik analisis data. 

BAB  IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasan tentang hasil analisis data. 

BAB V: PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan keterbatasan dari hasil 

penelitian yang dilakukan srta saran-saran yang berhubungan 

dengan penelitian yang diambil berdasarkan hasil analisis data. 

 


