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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kualitas audit merupakan bagian yang sangat penting dalam 

menyajikan laporan hasil audit. Agar pemerintah puas dengan pekerjaan 

seorang auditor maka diperlukan sikap-sikap auditor yang baik agar 

menghasilkan kualitas audit yang baik. Hasil audit yang berkualitas akan 

menunjukan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Pengelolaan 

keungan pemerintah yang baik harus di dukung dengan adanya seorang 

auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik, karena jika 

seorang auditor yang mempunyai kualitas yang rendah akan bisa 

memungkinkan terjadi kesalahan atau kecurangan saat mengaudit laporan 

keuangan, dengan demikian harus diperlukan seorang auditor yang baik agar 

menghasilkan kualitas audit yang baik. Jika kemungkinan dalam memeriksa 

laporan keuangan auditor menemukan salah saji atau menemukan kecurangan 

yang terjadi dalam laporan keuangan, auditor tersebut harus melaporkannya 

sesuai apa yang terjadi sebenarnya. 

Dalam suatu Negara pemerintah membutuhkan dana yang cukup 

besar untuk pengelolaannya, dan pemerintah dituntut untuk semakin 

transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan Negara. 

Dengan itu diperlukan pengawasan yang bagus dalam mengelola keuangan 

tersebut, diperlukan seorang yang handal dalam menjalankan pekerjaan atau 

tugasnya dan orang yang bertanggung jawab atas pengeluaran atau 
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penggunaan dana untuk keperluan pemerintahan. Dengan demikian auditor 

juga akan mampu menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas dan 

lapoan audit secara wajar.  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah jenis auditor eksternal, 

Auditor eksternal di Indonesia terdiri atas BPK, BPKP, dan BAWASDA, 

pengertian BPK sendiri adalah lembaga tinggi Negara dalam system 

ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan Negara. Letak perbedaannya dengan BPKP 

yaitu auditor pada BPK bertugas untuk memeriksa LKPD yang modalnya 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sedangkan 

auditor pada BPKP bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan 

terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pengurusan 

barang milik atau kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah. Audit 

eksternal adalah yang dilakukan oleh badan eksternal yang memenuhi syarat-

syarat yang bertujuan menentukan apakah catatan akuntansi itu akurat dan 

lengkap, apakah disusun sesuai dengan ketentuan PSAK , dan apakah laporan 

yang disiapkan dari data menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha 

keuangan secara wajar.  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengembangkan sebuah 

standar penting yang akan menjadi panduan dalam proses audit. Standar 

tersebut adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar ini 

menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa, SKPN ini 
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mengatur mengenai hal-hal yang belum diatur oleh Standar Profesi Akuntan 

Publik (SPAP) , yang merupakan standar audit bagi perusahaan. Aturan-

aturan tambahan tersebut diperlukan mengingat karakteristik organisasi 

pemerintahan yang berbeda dengan organisasi lainnya. Namun banyak hal 

SPKN tetap mengacu pada SPAP sebagai acuan dan paduan bagi auditor 

dalam melaksanakan tugas. Deddi dan Ayuningtias (2010) dalam Herawati 

dan Sa’diyyah (2015) . 

Agar menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus 

profesionalisme dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya yaitu mengaudit 

laporan keuangan, dalam memeriksa laporan keuangan seorang audit tidak 

boleh melakukan kecurangan dengan alasan pribadi. Salah satu penyebab 

terjadinya kecurangan karena adanya seorang auditor yang tidak professional 

dalam memeriksa laporan keuangan, dengan demikian agar menghasilkan 

kualitas audit diperlukan audit yang professional dalam memeriksa laporan 

keuangan agar tidak terjadi kecurangan atau terjadi salah saji materil. 

Etika seorang auditor juga sangat mempengaruhi kualitas audit, 

dengan seorang auditor yang mempunyai etika yang baik tentunya seorang 

auditor tersebut tidak akan berani melakukan tindak kecurangan dalam 

melakukan pemeriksaan atau menyajikan laporan keungan. Etika sendiri 

berarti nilai - nilai atau norma - norma moral yang mendasari perilaku 

manusia, dengan itu seorang auditor harus menjunjung tinggi norma-norma 

tersebut. Etika yang pada dasarnya sangat berkaitan dengan moral yang 

merupakan ajaran baik lisan maupun tertulis. Etika yang dinyatakan secara 
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tertulis atau formal disebut sebagai kode etik. Auditor dalam menjalankan 

praktik profesinya harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku 

auditor. Seorang auditor harus mempunyai etika yang baik agar mendapatkan 

kualitas audit yang baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 

audit diantaranya adalah etika. Setiap profesi yang memberikan pelayanan 

jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat 

prinsip–prinsip moral yang mengatur tentang perilaku professional. Tanpa 

etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai 

penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para 

pelaku bisnis. Agoes.S (2004) dalam Trihapsari dan Anisykurlillah (2016). 

Faktor ketiga dalam penentuan kualitas audit yaitu obyektivitas, 

untuk menghasilkan kualitas audit yang baik seorang auditor harus obyektif 

dalam menyajikan laporan keuangan atau dalam memeriksa laporan 

keuangan. Seorang auditor harus tidak memihak pada perusahaan lain yang 

berkepentingan dan seorang auditorharus menghindari konflik kepentingan, 

seorang auditor juga harus jujur dan tidak membuat kompromi dengan pihak 

lain dalam mengaudit agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas 

dan agar tidak merugikan pihak lain. Obyektifitas auditor sektor publik wajib 

dijaga agar tidak terjadi negosiasi hasil audit yang dapat merugikan 

masyarakat. Kebijakan menjaga objektifitas dapat dituangkan dalam bentuk 

ketentuan seperti: tidak diperkenankannya seorang auditor sektor publik 

melakukan audit pada auditi tertentu selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, 

dilakukannya rotasi atau mutasi penugasan audit, larangan seorang auditor 
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melakukan audit pada auditi yang pejabatnya memiliki hubungan keluarga, 

dan sebagainya. Badjuri (2012). Dalam menyampaikan opini dan 

rekomendasi suatu laporan hasil pemeriksaan sseseorang harus obyektif, agar 

kualitas audit menjadi baik, semakin tinggi tingkat obyektivitas auditor, maka 

semakin baik kualitas hasil auditnya.  

Faktor lainnya yaitu Independensi dan kopentensi seorang auditor, 

Independensi seorang auditor sangat diperlukan untuk menghasilkan kualitas 

audit yang baik, seorang yang independen dalam memeriksa laporan 

keuangan akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Independensi dalam 

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki arti bahwa 

posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan 

memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi 

sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan 

dengan leluasa. Meskipun demikian, APIP harus membina hubungan kerja 

yang baik dengan audit terutama dalam saling memahami diantara peranan 

masing-masing lembaga. Cahyono et al (2015).  

Faktor lainnya selain independensi yaitu kompetensi, seorang auditor 

harus kompeten agar laporan keuangan yang yang diaudit memiliki kualitas 

yang baik, seorang kompeten adalah seorang yang mempunyai pengetahuan 

yang memadahi yang mempunyai mutu yang baik, dan juga seorang yang 

memiliki keahlian khusus dibidangnya. Seorang auditor harus mampu 

menerapkan keahliannya dan pengalamnya di bidang audit tersebut agar 

menghasilkan kualitas audit yang baik. Seorang yang memiliki keahlian 
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khusus dibidang audit jika malakukan pekerjaan mengaudit laporan keuangan 

seoang tersebut pasti akan menghasilkan laporan keungan audit yang 

berkualitas dibandingkan dengan seorang auditor yang tidak memiliki 

keahlian khusus dalam mengaudit laporan keuangan. Seorang auditor yang 

berpengalaman dalam mengaudit laporan keuangan akan lebih menghasilkan 

laporan audit yang berkualitas dibandinkan dengan seorang auditor yang tidak 

banyak memiliki pengalaman dalam melakukan pengauditan laporan 

keuangan, dengan demikian diperlukan seorang yang kompeten dalam 

melaksanakan pekerjaan mengaudit laporan keuangan agar mendapatkan 

kualitas audit yang baik. 

Kualitas audit menjadi hal yang penting dalam setiap audit. BPK 

sebagai audit eksternal pemerintah seharusnya dapat menghasilkan kualitas 

audit yang baik agar tidak terjadi korupsi atau kecurangan. Penelitian 

terhadap kualitas audit sebelumnya telah banyak dilakukan, tetapi 

memperoleh hasil yang berbeda dan tidak konsisten. Berdasarkan masalah 

yang ada tersebut maka diajukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

PROFESIONALISME, ETIKA, OBYEKTIVITAS, INDEPENDENSI, DAN 

KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA 

KANTOR BPK RI PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA “  
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B. Perumusan Masalah 

BPK sebagai badan pengawas eksternal pemerintah yang semestinya 

dapat mendeteksi terjadinya kecurangan atau salah saji material. Audit yang 

berkualitas dapat menjadi dasar pemberian rekomendasi untuk meminimalkan 

penyimpangan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan penyimpangan. 

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah 

profesionalisme, etika, obyektivitas, independensi, kompetensi. Berdasarkan 

pada latar belakang yang sudah dijelaskan, sehingga dalam penelitian ini 

rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah Profesionalisme Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah Obyektivitas Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

5. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Menganalisis pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. 

2. Menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit. 

3. Menganalisis pengaruh obyektivitas auditor terhadap kualitas audit. 

4. Menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit. 

5. Menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 
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D. Manfaat 

a) Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

auditing, dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

profesionalisme, etika, obyektivitas, independensi, kompetensi auditor 

terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan 

referensi pada penelitian dibidang audit guna meningkatkan kinerja 

dan kualitas hasil pemeriksaan audit yang ada pada Kantor BPK RI 

Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya 

yang berkaitan profesionalisme, etika, obyektivitas, independensi, 

kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 

b) Manfaat Praktis 

a. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan dan Auditor 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan motivasi agar para 

auditor di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta agar lebih professional dalam melaksanakan audit agar 

menghasilkan audit yang berkualitas. Dan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme, 

etika, obyektivitas, independensi, kompetensi terhadap kualitas audit, 

sehingga pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan masukan bagi para auditor untuk menghasilkan kualitas 

audit yang lebih baik. 

b. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti 

dan dapat lebih mengetahui pengaruh yang mempengaruhi kualitas 

audit. 

c. 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 

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas 

lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan 

sebagai berikut: 

Bab I     Pendahuluan 

 Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II    Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, kerangka 

penelitian, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis. 
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Bab III   Metode Penelitian  

 Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat 

tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan 

sumber data, definisi dan pengukran variabel, dan metode analisis 

data yang digunakan.  

Bab IV  Analisis dan Pembahasan 

 Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian 

menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis 

data, sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. 

Bab V    Penutup 

 Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini serta saran saran yang berkaitan dengan penelitian 

sejenis dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 


