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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntan publik sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat terhadap aktifitas dan kinerja peusahaan. Jasa akuntan publik 

sering digunakan oleh pihak luar perusahaan untuk memberikan penilaian atas 

kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan. Profesi akuntan 

publik sebagai pihak ketiga yang independen seharusnya memberikan jaminan 

atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Skandal didalam negeri 

terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang 

diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang 

dilikuidasi pada tahun 1998. Berdasarkan kasus yang terjadi pada akuntan 

publik ini menyebabkan integritas, objektivitas, dan kinerja dari seorang 

auditor mulai diragukan. Dalam hal ini KAP perlu meningkatkan kualitas audit  

untuk meningkatkan integritas auditor kembali dapat dipercaya pihak yang 

berkepentingan dengan memperhatikan kompetensi, independensi, motivasi, 

due professional care, dan pengalaman kerja. 

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan 

pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan akuntan publik sebagai 

auditor. Kemungkinan auditor menemukan serta melaporkan pelanggaran pada 

sistem akuntansi pada perusahaan sangatlah besar seperti yang telah ditetapkan 
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pada standar akuntansi dan standar audit yang berlaku. Kompetensi auditor 

merupakan pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk melakukan audit 

secara objektif, cermat, dan saksama. 

Independensi berarti sikap mental yang tidak mudah dipengaruhi. 

Sebagai seorang Akuntan Publik tidak dibenarkan untuk terpengaruh oleh 

kepentingan siapapun baik manajeman maupun pemilik perusahaan dalam 

menjalani tugasnnya. Akuntan publik harus bebas intervensi utamanya dari 

kepentingan-kepentingan yang diinginkan tidak ada hasil audit yang 

merugikan pihak yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut diketahui 

bahwa independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga 

oleh akuntan publik. Independensi mewajibkan auditor harus bersikap mandiri 

dan tidak memihak kepada klien yang telah menugasinya dan membayarnya 

karena pada dasarnya auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan 

publik. 

Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi 

oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit yang baik. Namun, belum 

tentu auditor yang memiliki kedua hal di atas akan memiliki komitmen untuk 

melakukan audit yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2010) 

hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat 

juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada 

(Ichrom, Suryono (2015). Dengan demikian, motivasi akan mendorong 

seseorang, termasuk auditor untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok 

serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. 
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Selain itu, due professional care 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. 

Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada terhadap resiko yang 

signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan mampu mengungkap berbagai 

macam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan lebih mudah dan cepat. 

Untuk itu dalam mengevaluasi bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki 

keyakinan yang memadai. 

Pengalaman merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan 

prediksi dan deteksi auditor (Badjuri, 2011). Klien akan puas dengan pekerjaan 

akuntan publik jika akuntan publik memiliki pengalaman melakukan audit, 

responsif, melakukan pekerjaan dengan tepat dan sebagainya (Christiawan, 

2002). Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam 

memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. 

Seorang auditor harus mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-

ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan 

oleh organisasi profesi. Dengan bertambahnya pengalaman seorang auditor 

maka keahlian yang dimiliki auditor juga semakin berkembang. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

Wiratama dan Budiartha (2015) menggunakan variabel dependen kualitas audit 

dan variabel independennya yaitu independensi, pengalaman kerja, due 

profesionalisme care dan akuntabilitas. Sedangkan dalam penelitian ini penulis 
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mengganti satu variabel independen yaitu akuntabilitas dari penelitian 

Wiratama dan Budiartha (2015) di ganti menjadi motivasi dan penulis 

menambahkan satu variabel kompetensi. 

Variabel kompetensi pada penelitian Septriani (2012); Kurnia, 

Khomsiyah, dan Sofie (2014) berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan 

penelitian Samsi, Riduwan, dan Suryono (2013) variabel kompetensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel independensi pada penelitian 

Wiratama dan Budiartha (2015); Saripudin, Herawaty, dan Rahayu (2012); 

Septriani (2012); Badjuri (2011); Kurnia, Khomsiyah, dan Sofie (2014); Samsi, 

Riduwan dan Suryono (2013) berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan 

penelitian Futri, Juliarsa dan  Gede (2014) variabel independensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel motivasi penelitian pada Setyani 

dan Fauzan (2015) berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian 

Rosnidah, Rawi, dan Kamarudin (2011) variabel motivasi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Variabel due profesionalisme care  pada penelitian 

Wiratama dan Budiartha (2015) berpengaruh terhadap kualitas audit, 

sedangkan penelitian Saripudin, Herawaty, dan Rahayu (2012); Badjuri (2011) 

due profesionalisme care tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel 

pengalaman kerja pada penelitian Wiratama dan Budiartha (2015) berpengaruh 

terhadap kualitas audit, sedangkan pada penelitian Badjuri (2011) pengalaman 

kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Dari uraian tersebut ada variabel kompetensi, independensi, motivasi, 

due profesionalisme care, dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap 
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kualitas audit, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali variabel-variabel 

di atas dan penulis tertarik mengambil judul penelitian “PENGARUH 

KOMPETENSI, INDEPENDENSI, MOTIVASI, DUE PROFESIONALISME 

CARE, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT’ 

(Studi empiris pada KAP di Jawa Tengah dan DIY). 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh motivasi auditor, 

independensi auditor, due profesionalisme care auditor, pengalaman kerja 

auditor terhadap kualitas audit pada KAP di Jawa Tengah dan Surakarta, 

adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah motivasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah due profesionalisme care auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit? 

5. Apakah pengalama kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi auditor terhadap kualitas audit. 

4. Untuk menganalisis pengaruh  due profesionalisme care auditor terhadap 

kualitas audit. 

5. Untuk menganalisis pengaruh  pengalaman kerja auditor terhadap kualitas 

audit. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi para praktisi 

Hasil penelitian ini dapat memberi wawasan dan pemahaman baru 

bagi para praktisi auditing yaitu para auditor agar dapat meningkatkan 

kualitas dari pekerjaan auditnya. 

2. Bagi pembuat standar 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam setiap 

penyusunan standar auditing. Bagi klien dan stakeholder, hasil penelitian 

ini dapat menambah pengetahuan mereka mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit secara 

berkualitas. 
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3. Bagi klien dan stakeholder 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mereka mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam melaksanakan pekerjaan 

auditnya secara berkualitas. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulis. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas mengenai landasan teori, kerangka pemikiran 

yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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 Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan 

data, dan hasil analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data, 

keterbatasan yang terdapat pada penelitian, dan saran yang 

diajukan untuk penelitian selanjutnya. 

 


