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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Auditor merupakan salah satu profesi yang berkembang dan 

menyesuaikan dengan perubahan pada lingkungan organisasi/perusahaan dan 

aktivitas serta standar/peraturan yang berlaku (Utomo, 2009:4). Auditor 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari departemen internal audit. 

Auditor merupakan pihak yang dianggap memiliki independensi dan 

objektivitas tinggi sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugasnya tanpa 

adanya tekanan dari pihak manapun. Audit yang dilakukan oleh entitas 

terpisah akan mendorong terciptanya independensi dan menghilangkan 

hubungan buruh-majikan antara kantor akuntan dengan kliennya (Dewi dan 

Budiartha, 2015: 197) 

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor ketika 

mengaudit laporan keuangan klien bisa menemukan suatu pelanggaran yang 

terjadi didalam laporan keuangan klien dan melaporkannya dalam bentuk 

laporan keuangan auditan, yang dimana ketika melakukan pekerjaannya 

tersebut auditor berpedoman pada standart auditing dan kode etik akuntan 

publik (Rahayu, 2016: 4). Karena pentingnya independensi dalam 

menghasilkan kualitas audit maka para auditor harus memiliki sikap ini dalam 

melakukan tugasnya (Rachman, 2011:6). Jasa yang diberikan auditor berupa 
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jasa audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan 

(Alnoprika, 2015: 1).  

Menurut De Angelo (1981) dalam (Kurnia, dkk, 2014) menyatakan 

kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan 

melaporkan pelamggaran dalam system akuntansi klien. Seorang auditor 

ketika menemukan pelanggaran harus memiliki kompetensi serta sikap 

kecermatan dan kehati-hatian. Seorang auditor harus mempunyai standar 

umum dalam pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntan untuk 

menjalankan proesinya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. 

Sementara itu, melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi 

yang dimiliki oleh seorang auditor. 

Independensi merupakan sikap dimana auditor tidak dapat dipengaruhi 

oleh klien atau pihak lain yang memiliki kepetingan pribadi. Seorang auditor 

tidak boleh berpihak kepada siapapun dan harus mampu menghadapi tekanan 

apa pun dari klien. Sikap independen sangat dibutuhkan oleh seorang auditor 

eksternal dalam memberikan jasa audit yang disediakan untuk para pemakai 

laporan keuangan. Selain itu, independensi auditor eksternal juga merupakan 

salah satu factor yang sangat penting untuk menilai kualitas atau mutu dari 

jasa audit yang dihasilkan. 

Etika auditor merupakan prinsip moral yang harus dijadikan pedoman 

ketika seorang auditor melakukan audit agar menghasilkan audit yang 

berkualitas. Itu sebabnya, setiap auditor diharapkan memegang teguh etika 

profesi yang sudah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi 

persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Etika akuntan menjadi isu yang 
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sangat menarik. Hal ini seiring terjadinya beberapa pelanggaran etika yang 

dilakukan akuntan baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan 

maupun akuntan pemerintah (Dewi, 2009 dalam Hanjani dan Rahardja, 2014).   

Kualitas jasa audit seorang auditor dapat dilihat dari keahlian seorang 

auditor dalam melakukan auditnya. Agar kualitas audit yang dihasilkan 

berkualitas, auditor harus dapat bersikap independen atau tidak memihak salah 

satu pihak. Karena pentingnya independensi dalam menghasilkan kualitas 

audit maka para auditor harus memiliki sikap ini dalam melakukan tugasnya 

(Rachman, 2011:6).  

Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. 

Berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Kompetensi dan independensi 

saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. karena kompetensi dan 

independensi auditor yang dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Jika 

auditor tidak memiliki independensi atau kompetensi, maka auditor harus 

memberikan motivasi agar tujuan auditor dalam pemeriksaan dapat tercapai 

Alim, dkk (2007). 

Kompetensi dan independensi merupakan standar yang dipenuhi oleh 

seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum 

tentu auditor yang memiliki kedua hal diatas akan memiliki komitmen untuk 

melakukan audit dengan baik. sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), 

hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat 

juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. 

Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, 
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untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan 

optimis yang tinggi. 

Auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang auditing dan 

akuntansi karena auditor dikatakan berkualitas jika dalam melakukan audit, ia 

memenuhi standar auditing. Auditor diharapkan akan dapat meningkatkan 

realibilitas informasi tentang keadaan dalam unit-unit yang diawasinya. 

Dengan semakin berkembangnya usaha perusahaan, tentu saja akan 

menambah beban bagi pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan 

operasional perusahaan yang semakin luas. Auditor diharapkan menghasilkan 

beberapa rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak manajemen yang 

dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Sejalan dengan itu, maka 

sudah selayaknya apabila beberapa wewenang dan tanggung jawab 

manajemen didelegasikan kebeberapa auditor untuk melakukan tugas 

pengawasan yang sifatnya internal. 

Pentingnya penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh 

independensi, kompetensi, etika dan motivasi terhadap kualitas audit. Selain 

itu pentingnya penelitian ini juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

yang diberikan oleh independensi, kompetensi, etika dan motivasi terhadap 

kualitas audit pada Auditor Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian terdahulu 

menunjukan adanya perbedaan.  

Penelitan yang dilakukan oleh Efendy (2010) menunjukan hasil yang 

diperoleh dari penelitian tersebut adalah independensi, kompetensi, dan 

motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit, kemudian etika tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Rahayu (2016) melakukan penelitian 
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dengan hasil yang diperoleh bahwa independensi dan etika berpengaruh 

terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Dewi dan Budiartha (2015) 

melakukan penelitian yang menunjukan hasil bahwa independensi 

berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan kompetensi tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. penelitian selajutnya yang dilakukan oleh Nainggolan 

(2016) memperoleh hasil bahwa etika tidak berpengaruh terhadap kualitas 

audit dan penelitian lain dilakukan oleh Zoja (2014) memberikan hasil bahwa 

independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa peneliti yang menggunakan 

variabel motivasi sedikit sehingga dalam melakukan penelitian ini peneliti 

mengembangkan variabel motivasi untuk di telliti lebih lanjut karena untuk 

mengetahui hasil apakah berpengaruh atau tidak terhadap kualitas audit. 

Selain itu perbedaan juga terletak pada obyek penelitian yang dilakukan 

Efendy (2010) yang mengambil obyek pada Kantor Akuntan Publik Maluku 

Berdasarkan hasil yang tidak konsisten tersebut, maka skripsi ini 

berjudul “PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, ETIKA DAN 

MOTIVASI TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada 

Auditor Kantor Akuntan publik di Semarang dan Surakarta)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh Independensi terhadap kualitas audit? 
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2. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit? 

3. Apakah terdapat pengaruh Etika terhadap kualitas audit? 

4. Apakah terdapat pengaruh Motivasi terhadap kualitas audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Independensi terhadap kualitas audit. 

2. Menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap kualitas audit. 

3. Menganalisis pengaruh Etika terhadap kualitas audit. 

4. Menganalisis pengaruh Motivasi terhadap kualitas audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang 

faktor yang paling mempengaruhi kualitas audit. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran 

mengenai kualitas audit serta menjadi bahan rujukan untuk 

mengembangkan bidang keilmuan dalam studi mengenai audit. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan untuk keputusan 

mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit sehingga dapat 

menjalankan tugasnya dengan efektif. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga 

dapat meningkatkan kualitas auditnya. 

 

E. Sestematika penelitian  

Untuk mempermudah pemahaman untuk mencapai sasaran yang diingginkan, 

maka membahas mengenai pengaruh independensi, kompetensi, etika, dan 

motivasi terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Surakarta dan 

Semarang dalam lima bab dengan sistematik sebagai berikut: 

BAB I            PENDAHULUAN 

Bab ini memjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematik penulisan. 

BAB II           TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan teoritis mengenai 

independensi, kompetensi, etika, dan motivasi terhadap kualitas 

audit. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai penelitian 

terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian, pegembangan 

hipotesis. 
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BAB III         METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, variabel 

penelitian dan definisi operasional, dan metode penelitian. 

 

BAB IV         ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data, dan pembahasan tentang hasil analisis data. 

 

BAB V           PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran. 

 


