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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi, persaingan pasar tidak dapat dihindari.  

Setiap perusahaan akan bersaing untuk menjadi yang terbaik di antara 

pesaingnya. Salah satu cara agar perusahaan dapat bertahan dalam 

persaingan yaitu dengan menyediakan laporan keuangan yang jujur, wajar, 

dan tidak menyesatkan pemakainya dalam pengambilan keputusan. 

Sebelum perusahaan mempublikasikan laporan keuangan sebagai 

bahan pengambilan keputusan, laporan keuangan perusahaan harus 

melalui proses pengumpulan data dan pengevaluasian yang disebut 

auditing.  Menurut penelitian Lesmana dan Machdar (2015), auditing 

adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai bukti berbagai 

kejadian ekonomi (informasi) guna menentukan dan melaporkan derajat 

kesesuaian antara asersi-asersi (informasi) dengan kriteria-kriteria yang 

telah ditetapkan. 

Mengingat pesatnya perubahan lingkungan dan peran sumber daya 

manusia yang semakin meningkat, maka auditor dituntut menyelesaikan 

pekerjaannya secara professional. Auditor yang bekerja secara profesional 

akan mudah menemukan dan melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, 

kehandalan hasil audit tidak diragukan oleh pemakainya. Menurut 

penelitian Rahmawati (2013), profesi audit dianggap penting bagi para 

pengguna laporan keuangan dikarenakan fungsi dari profesi audit adalah 
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untuk memberikan keyakinan yang memadai berkenaan dengan laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen melalui pendapat yang diberikan 

dalam laporan auditor.  

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan profesional harus 

mempunyai sistem nilai atau norma yang mengatur perilakunya. Menurut 

penelitian Indriantoro dan Supomo (2002) dalam penelitian Carolita 

(2012), akuntan dipandang sebagai suatu profesi karena memiliki ciri-ciri 

berupa:  

1. Membutuhkan dasar pengetahuan tertentu untuk dapat melaksanakan 

pekerjaan profesi tersebut dengan baik (common body of knowledge). 

2.  Memiliki syarat-syarat tertentu untuk menerima anggota (standard of 

admittance). 

3. Mempunyai kode etik dan aturan main (code of ethic and code of 

conduct). 

4. Memiliki standar untuk menilai pekerjaan (standar of perfomance).  

Menurut penelitian Nugraha (2012), kompetensi auditor adalah 

kualifikasi yang dibutuhkan auditor untuk melaksanakan audit dengan 

benar. Auditor harus memiliki kompetensi, kecermatan, dan kehati-hatian 

dalam menemukan pelanggaran. Seorang auditor dalam menjalankan 

profesinya harus berdasar pada standar yang telah ditetapkan, di antaranya 

standar umum dalam pengetahuan dan keahlian dalam bidangnya.  

Sikap indepensi harus dimiliki auditor dalam melaporkan 

pelanggararan kliennya. Independensi merupakan sikap dimana auditor 
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tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan 

pribadi. Menurut Mulyadi (2002: 26-27), independensi 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 tidak memihak dalam diri auditor dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

Seorang auditor harus memiliki sikap integritas. Menurut 

penelitian Lesman dan Machdar (2015), setiap akuntan harus memiliki 

tanggung jawab profesionalnya dengan memiliki integritas setinggi-

tingginya. Integritas auditor yaitu sikap terbuka dan ketegasan auditor 

terhadap siapapun. 

Pengalaman kerja auditor merupakan salah satu di antara faktor 

yang dipandang penting dalam mempengaruhi kualitas audit. Seorang 

auditor dalam profesinya dituntut harus mengikuti, mempelajari, dan 

memahami perkembangan profesinya serta menerapkan ketentuan baru 

yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Keahlian yang dimiliki 

auditor akan berkembang seiring dengan bertambahnya pengalaman 

auditor.  Menurut penelitian Rahmawati (2013), semakin lama auditor 

bekerja, maka diyakini bahwa auditor tersebut memiliki banyak 

pengalaman dalam bekerja sehingga auditor yang berpengalaman 

diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik 

dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Hal ini 
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dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang baik secara 

teknis maupun secara psikis. 

Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tidak hanya 

dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, integritas, dan pengalaman 

kerja saja, melainkan dalam menjalankan tugasnya seorang auditor harus 

menerapkan etika yang berlaku guna menjadi profesi yang terhormat di 

atas landasan karakter profesionalnya. Etika auditor merupakan prinsip 

moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Menurut penelitian Curtis et al 

(2012) dalam penelitian Nugraha dan Ramantha (2015), memahami peran 

perilaku etis seorang auditor dapat memiliki efek yang luas pada 

bagaimana bersikap terhadap klien mereka agar dapat bersikap sesuai 

dengan aturan akuntansi berlaku umum. 

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai kualitas hasil audit. 

Menurut penelitian Alim, dkk (2007), Independensi, kompetensi, etika 

auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut penelitian 

Carolita dan Rahardjo (2012), kompetensi dan independensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman audit 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Menurut penelitian Mulyadi (2012), kompetensi, independensi, dan 

pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan 

menurut penelitian Sukriah, dkk  (2008), Pengalaman kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit. 
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Penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan oleh Gustiawan 

(2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada variabel dan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 

ditambahkan satu variabel lain yaitu integritas auditor untuk dianalisis 

pengaruhnya terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini penting karena 

dapat dijadikan masukan bagi auditor, sehingga tingkat kepercayaan klien 

terhadap auditor semakin meningkat. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Kompetensi, Independensi, Integritas, 

Pengalaman Kerja, dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada 

Kantor Akuntan Publik Surakarta dan Yogyakarta).” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 

2. Apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 

3. Apakah integritas berpengaruh  signifikan terhadap kualitas audit? 

4. Apakah Pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

audit? 

5. Apakah etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

3. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kualitas audit. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. 

5. Untuk mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut, manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan 

referensi pada penelitian dibidang audit. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penilaian sebelumnya 

yang berkaitan dengan kompetensi, independensi, integritas, 

pengalaman kerja,  dan etika auditor. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatkan 

pengetahuan ilmu akuntansi dan menjadi media informasi untuk 

penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  
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Sebagai sarana  penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ke dalam kasus yang nyata. 

b. Bagi pengembangan ilmu 

Penelitian ini dijadikan sebagai pembuktian empiris mengenai 

seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, integritas, 

pengalaman kerja, dan etika auditor terhadap kualitas audit. 

c. Bagi Kantor Akuntan Publik Surakarta dan Yogyakarta  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan dasar sebagai acuan dalam meningkatkan mutu 

kualitas auditnya. 

 

E. Sistematika penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bagian dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB  I     PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB  II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.  

BAB  III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, objek penelitian, 

tempat penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian 

dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

pengujian data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil 

analisis data. 

BAB  V  PENUTUP 

Bab ini menyajikan simpulan yang diperoleh, keterbatasan 

penelitian, dan saran-saran yang diperlukan. 


