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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Dengan adanya jasa akuntan publik dapat memberikan sebuah informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya untuk pengambilan keputusan. 

Adapun laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik lebih dapat dipercaya 

kebenarannya dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak ataupun belum 

diaudit. 

Oklivia dan Marlinah (2014) mengatakan bahwa pada beberapa tahun 

terakhir ini, peran auditor menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini dikarenakan 

banyaknya skandal keuangan yang berperan sebagai jembatan yang memberikan 

kepercayaan kepada publik, dan menjamin kualitas bahwa laporan keuangan telah 

disajikan secara wajar. Namun kenyataannya, banyak akuntan publik yang terlibat 

dalam skandal keuangan dan tidak memperhatikan kualitas auditnya. 

Ardini (2010) menjelaskan bahwa dalam suatu audit atas laporan keuangan, 

auditor harus berinteraksi dan menjalin hubungan profesional tidak hanya dengan 

manajemen tetapi juga dengan dewan komisaris dan komite audit, auditor intern, 

dan pemegang saham. Selama audit berlangsung auditor, auditor harus sering 

berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen untuk mendapatkan bukti yang 

diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang bersifat 

rahasia. Sikap auditor adalah mengakui perlunya penilaian yang obyektif atas 

kondisi yang diselidiki dan bukti yang diperoleh selama audit berlangsung. Hal ini 

dilakukan auditor agar laporan keuangan perusahaan yang diaudit dapat 
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dihandalkan dan manajemen juga akan mendapat keyakinan dan kepercayaan dari 

pihak luar bahwa manajemen telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik.   

Badjuri (2011) mengatakan bahwa sebuah laporan keuangan adalah hasil 

akhir dari proses akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk 

penggunanya. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk secara jujur tanpa 

manipulasi dan terbuka untuk mengekspose laporan keuangannya kepada pihak 

yang berkepentingan. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam 

maupun di luar negeri telah memberikan dampak negatif kepercayaan publik 

terhadap profesi akuntan publik. Beberapa skandal keuangan yang terjadi  di luar 

negeri seperti Enron, Tyco, Global Crosing, dan Worldcom ternyata melibatkan 

akuntan publik. 

Profesi akuntan publik bisa dikatakan sebagai salah satu profesi 

kepercayaan masyarakat. Dari profesi ini, masyarakat luas mengharapkan profesi 

akuntan publik bisa melakukan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap 

informasi yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang sudah diaudit kewajarannya lebih dapat 

dipercaya jika dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum diaudit. 

Rahayu (2016) mengatakan bahwa bagi para pengguna laporan keuangan 

mengharapkan agar laporan yang diaudit oleh auditor bebas dari salah saji 

material, dapat dipercaya kebenarannya dan telah sesuai dengan standart audit 

yang berlaku di Indonesia. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah 

memberikan informasi yang akurat, dan dapat dipercaya sehingga dapat dijadikan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak serta semakin 
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meluasnya kebutuhan akan jasa professional akuntan publik, maka menuntut 

profesi akuntan publik untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar mampu 

menghasilkan audit yang bisa diandalkan, digunakan dan dipercaya kebenarannya 

oleh pihak yang berkepentingan. 

Menurut Rosnidah (2010) dalam Agusti dan Pertiwi (2013) menyatakan 

bahwa kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan 

standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi 

pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit menurut Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor 

dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian 

mutu.  

Menurut penelitian Sukriah, dkk. (2009), menjelaskan bahwa prinsip-prinsip 

perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas, dan 

kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas 

dalam melaksanakan audit. Obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak 

adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang 

berkepentingan atas hasil audit serta kompetensi auditor didukung oleh 

pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. 

Kemudian, Rahayu dan Suryono (2016) mengatakan bahwa independensi 

merupakan sikap dimana auditor tidak dapat dipengaruhi oleh klien atau pihak 

lain yang memiliki kepentingan pribadi. Seorang auditor tidak boleh berpihak 

kepada siapapun dan harus mampu menghadapi tekanan apapun dari klien. Sikap 

independen sangat dibutuhkan oleh seorang auditor eksternal dalam memberikan 
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jasa audit yang disediakan untuk para pemakai laporan keuangan. Selain itu, 

independensi auditor eksternal juga merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk menilai kualitas atau mutu dari jasa audit yang dihasilkan. 

Tidak mudah dalam menjaga independensi, obyektifitas serta integritas 

auditor. Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan 

jaminan bahwa auditor harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. 

Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam 

pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan 

keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa 

kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik pula kualitas audit 

yang dihasilkan. 

Badjuri (2011) menjelaskan bahwa selain itu pengalaman kerja juga telah 

dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan 

publik, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Seorang auditor harus terus 

menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. 

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. Kompetensi sendiri 

juga dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, kompetensi yang dapat 

meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat 

profesionalisme tinggi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik juga harus 

bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. 
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Ardini (2010) menyatakan independensi merupakan sikap yang tidak mudah 

dipengaruhi, dan tidak memihak pada siapapun. Akuntan publik tidak dibenarkan 

memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak 

hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur 

dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik. Jadi 

dapat dikatakan auditor harus memilki prinsip-prinsip etika yang di antaranya 

adalah kompetensi, independensi, dan akuntabilitas. 

Tjun dkk, (2012) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan segala 

kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan 

klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien 

dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam 

melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan 

kode etik akuntan publik yang relevan. 

Berkaitan dengan kualitas audit, pada penelitian Iskandar dan Indarto (2015) 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja dapat memoderasi hubungan antara 

independensi dan akuntabilitas dengan kualitas audit serta kepuasan kerja tidak 

dapat mempengaruhi hubungan due professional care, pengalaman, maupun 

pengetahuan dengan kualitas audit. Badjuri (2011), menunjukkan bahwa 

independensi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas audit. Rahayu dan Suryono (2016) menunjukkan bahwa independensi 

auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sementara dari 

Ayuningtyas dan Pamudji (2012) menunjukkan bahwa pengalaman tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit. Selanjutnya, 
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pada penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2015), menyatakan bahwa 

independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan, Agusti 

dan Pertiwi (2013) menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan 

profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Ika Sukriah, dkk. 

(2009) menunjukkan pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh 

positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sementara dari Oklivia dan Marlinah 

(2014) menyatakan bahwa obyektifitas dan integritas berpengaruh terhadap 

kualitas audit. Selanjutnya, Dewi (2015) menunjukkan bahwa pengalaman 

berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, sementara Tjun dkk, (2012) 

menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap 

kualitas audit. 

Alasan pentingnya dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah 

pengaruh pengalaman kerja, independensi, akuntabilitas, obyektifitas, dan 

kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit. Penelitian ini mereplikasi 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian Tjun dkk, (2012) yang berjudul 

PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP 

KUALITAS AUDIT. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek 

penelitian dan juga penulis menambahkan tiga variabel independen yaitu 

pengalaman kerja, akuntabilitas, dan obyektifitas. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul 

PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, 

AKUNTABILITAS, OBYEKTIFITAS, DAN KOMPETENSI TERHADAP 

KUALITAS HASIL AUDIT (Studi Kasus Pada KAP di Kota Semarang). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

b. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

c. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

d. Apakah obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

e. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit. 

b. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

c. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit. 

d. Menganalisis pengaruh obyektifitas terhadap kualitas audit. 

e. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambahkan ilmu dan sebagai tambahan literatur tentang penelitian 

yang berhubungan dengan pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, 

Akuntabilitas, Obyektifitas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Audit. 
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1.4.2. Manfaat Kebijakan 

Bagi organisasi profesi dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kode etik dan standar profesi untuk 

meningkatkan profesionalisme auditor.   

1.4.3. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akuntan di KAP 

Penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi dalam 

menjalankan tugas profesionalnya dan auditor semakin meningkatkan 

pengalaman kerja, independensi, akuntabilitas, obyektifitas dan kompetensi 

mengingat keempat hal tersebut berpengaruh bagi kualitas hasil kerjanya. 

b. Bagi Penulis 

Dapat dijadikan perbandingan antara teori-teori yang selama ini 

peneliti dapatkan selama dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada 

sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi KAP dan kesesuaian teori 

yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu solusi. 
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1.5. Sistematika Penelitian 

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, tinjauan penelitian 

terdahulu, dan hipotesis sebagai alternatif pemecahan sementara. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat tentang 

variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan analisis. 

BAB IV ANALISIS DATA 

 Pada bab ini akan membahas tentang deskripsi responden, dananalisis 

data. Pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil analisis yang sudah 

dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

  Pada 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. 


