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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

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 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 (Bawono dan Singgih, 2009: 2).  

Agar teruji secara independen, laporan keuangan perlu diaudit oleh audit 

eksternal yaitu akuntan publik. Profesi akuntan publik adalah profesi yang 

bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan. Salah satu 

jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya 

untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna. Profesi akuntan publik 

merupakan profesi kepercayaan masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan 

penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh 

manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2002: 17).  

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, kewajarannya 

lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. 
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Auditor akan melakukan audit dimana nantinya kesalahan yang bersifat material dari 

suatu laporan keuangan dapat ditemukan. Proses audit (pengauditan) melibatkan 

usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi 

dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit (auditor). Kualitas informasi yang 

meningkat akibat audit akan menimbulkan peningkatan kepercayaan dari publik, 

dalam hal ini terutama pihak – pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. 

Laporan hasil audit (audit report) diandalkan oleh pengambil keputusan dalam 

menilai laporan go public. Syarat tersebut menyatakan bahwa perusahaan go public 

diharuskan untuk meminta opini audit dari auditor eksternal terhadap laporan 

keuangan yang akan dipublikasikan pada masyarakat luas. Hal ini dilakukan sebagai 

bentuk penjaminan atas kepercayaan publik pada perusahaan tersebut. 

Proses audit yang dilakukan oleh auditor diartikan sebagai proses akumulasi 

dan evaluasi bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan 

tingkat kesesuaian antara informasi yang ada dan kriteria yang telah ditetapkan. 

Proses audit merupakan bagian dari assurance services. AICPA Special Comitte on 

Assurance Service mendefinisikan sebagai “jasa profesional independen yang dapat 

meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan”. Messier (2000) 

menyatakan bahwa definisi ini mencakup beberapa konsep penting yaitu sebagai 

berikut (Meutia, 2004: 37): 

1. Konsep pengambilan keputusan, pengambilan keputusan yang baik 

mensyaratkan informasi yang berkualitas, baik secara finansial maupun non 

finansial. 

2. Konsep peningkatan kualitas informasi beserta konteks yang dikandungnya, 

konsep ini menyatakan bahwa pelaksanaan assurance service dapat 
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meningkatkan kualitas melalui peningkatan kepercayaan dalam hal reliabilitas 

dan relevansi informasi. 

3. Konsep independensi, adalah suatu kemampuan untuk bertindakberdasar 

integritas dan obyektivitas 

4. Konsep profesional service, konsep ini terkait dengan aplikasi dari 

keputusan/judgement yang bersifat profesional. 

Audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor bukan hanya semata 

untuk kepentingan klien, namun juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan, seperti calon investor, investor, kreditor, badan pemerintah, 

masyarakat, dan pihak lain yang terkait untuk menilai dan mengambil keputusan-

keputusan strategik yang berhubungan dengan perusahaan. Dalam hal ini, akuntan 

publik bertanggung jawab untuk memberi keyakinan memadai dan opini tentang 

kewajaran laporan keuangan. Auditor harus dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas audit sebagai hasil dari pekerjaannya.  

Beberapa faktor penting dalam diri auditor yang mempengaruhi kualitas audit 

adalah independensi, pengalaman, dan due professional care. Auditor yang 

independen adalah yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan 

berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, 

tetapi juga kepada pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil 

pekerjaannya. Auditor yang independen akan memberikan penilaian yang 

sebenarnya terhadap laporan keuangan yang diperiksa sehingga jaminan atas 

keandalan laporan yang diberikan dapat dipercaya pihak-pihak yang berkepentingan. 

Sementara, due professional care mengacu pada kemahiran profesional yang cermat 

dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis 
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terhadap bukti audit yang ditemukannya. Due professional care merupakan hal 

penting yang harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas 

audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Pengalaman juga 

mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan 

kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor berpengalaman 

(Hardiningsih dan Oktaviani, 2012: 58). 

Terkait dengan lama waktu masa kerja, semakin lama audit tenure, kualitas 

audit akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien 

mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah dilakukan, 

melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan 

manajemen (Elfarini, 2007: 69. Di sisi lain dalam penerapan etika audit, auditor 

harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu 

kepada Standar Audit dan Kode Etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari standar audit. Kode etik auditor ini merupakan aturan perilaku auditor sesuai 

dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran 

mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya, 

Selanjutnya di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, 

perusahaan dan profesi auditor sama-sama dihadapkan pada tantangan-tantangan 

yang berat. Mereka sama-sama harus mempertahankan eksistensinya di peta 

persaingan dengan perusahaan kompetitor atau rekan seprofesinya. Sementara, 

perusahaan menginginkan Unqualified Opinion sebagai hasil dari laporan audit, agar 

kinerjanya terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya 

dengan lancar. Namun, jika laporan keuangan yang diaudit adalah hasil proses 

negosiasi antara auditor dengan klien. Disinilah auditor berada dalam situasi yang 
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dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini 

mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak 

pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan 

oleh klien yang membayar fee atas jasanya agar kliennya puas dengan pekerjaannya 

dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. 

Posisi auditor yang unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada 

situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya. 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. Namun seringkali definisi keahlian dalam 

bidang auditing diukur dengan pengalaman. 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. Syarat diri auditor yang ketiga adalah due 

professional care. Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan due 

professional care dalam pekerjaan auditnya. Hal ini dikarenakan standard of care 

untuk auditor berpindah target yaitu menjadi berdasarkan kekerasan konsekuensi 

dari kegagalan audit (Bawono dan Singgih, 2009: 3).  

Beberapa penelitian sebelumnya telah menghasilkan kesimpulan yang 

berbeda. Rahman (2009) menyebutkan bahwa variabel due professional care tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit, demikian juga etika dan kaidah moral 

merupakan tuntutan. Salah satu kunci utama profesi Akuntan Publik adalah 

independensi. Sementara Flint (1988) dalam Hardiningsih dan Oktaviani (2012) 



6 

 

berpendapat bahwa, independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan 

pribadi dengan klien, hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini audit. 

Lama hubungan dengan klien (tenur) audit telah lama menjadi perdebatan karena 

merupakan suatu ancaman bagi Akuntan Publik dalam menjalankan profesinya. 

Tenur audit yang panjang menyebabkan timbulnya rasa kesetiaan dengan klien, 

akibatnya kualitas kerja auditor dapat menurun ketika mereka memberikan opini 

pada publik. 

Berdasarkan berbagai uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang “PENGARUH INDEPENDENSI, 

PENGALAMAN, DUE PROFESSIONAL CARE, ETIKA DAN TENURE 

TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Auditor KAP di 

Wilayah Surakarta dan Yogyakarta)” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah Pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah Due professional care terhadap kualitas audit? 

4. Apakah Etika  berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah Tenur berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.  

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh due professional care terhadap kualitas audit.  

4. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap kualitas audit. 

5. Untuk mengetahui pengaruh tenur terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat yang diharapkann dari adanya penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi 

dalam penelitian dibidang auditing, khususnya dalam peningkatan kinerja auditor 

independensi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi organisasi 

terutama KAP, khususnya auditor dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi 

(auditing).   

3. Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mereka 

dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan 

selanjutnya meningkatkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting 

agar dapat menilai KAP mana yang konsisten dalam menjaga kualitas audit yang 

diberikannya. 

 


