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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi akuntan publik merupakan salah satu potensi kepercayaan 

masyarakat luas yang diharapkan dapat melakukan penilaian secara wajar tanpa 

memihak terhadap informasi yang di sajikan oleh pihak yang berkepentingan. 

Tingkat kepercayaan publik lebih tinggi terhadap laporan keuangan yang telah 

diaudit daripada laporan keuangan yang belum diaudit. Dalam melakukan audit, 

auditor bertanggungjawab terhadap kehandalan laporan keuangan perusahaan. 

Besarnya kepercayaan pengguna laporan keuangan pada Akuntan Publik 

ini mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas auditnya.  Ironisnya, 

kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan kepada akuntan publik 

seringkali diciderai dengan banyaknya skandal ( S e p t i a n i  Fu t r i  2 0 1 4 ) , 

misalnya saja pada akhir tahun 2001 sebuah perusahaan terkemuka di dunia yang 

mempekerjakan sekitar 21.000 orang pegawai yaitu Enron Corporation akhirnya 

bangkrut. Kebangkrutan Enron dianggap sebagai akibat dari kesalahan Akuntan 

Publik yang tidak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen Enron. Dalam kontek tersebut, memunculkan pertanyaan apakah 

kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Apabila auditor melakukan hal 

tersebut maka dapat dipastikan bahwa seberapa bagusnya opini yang diberikan 

oleh auditor tidak akan berpengaruh terhadap risiko yang dihadapi oleh investor 

dan kreditor. 
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Independensi, etika profesi, pengalaman kerja , dan integritas auditor 

menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan karena untuk 

menjadi pertimbangan dalam penyusunan  laporan  hasil  pemeriksaan, dan  untuk  

mencapai  tujuan yaitu kinerja yang berkualitas.Independensi berarti sikap mental 

yang tidak mudah dipengaruhi. Sebagai seorang Akuntan Publik tidak boleh  

terpengaruh oleh kepentingan siapapun baik manajemen maupun pemilik 

perusahaan dalam menjalankan tugasnya.  

Etika profesi merupakan salahsatu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. 

Kode etik sangat diperlukan karena dalam kode etik mengatur perilaku akuntan 

publik dalam menjalankan praktik. Abdul Halim (2008: 29) dalam Septiani Futri 

2014 mengungkapkan etika profesional meliputi sikap para anggota profesi agar 

idealistis, praktis dan realistis. 

Menurut Libby dan Frederick (1990) dalam Hanjani dan Rahardja (2014:14) 

pengalaman yang dimiliki auditor akan mempengaruhi kualitas auditnya, mereka 

menemukan bahwa semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat 

menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Dalam 

melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli di bidang 

akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, 

yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dan praktek audit (SPAP, 2011). 

Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup 

aspek teknis maupun pendidikan umum. 

Seorang auditor harus memiliki sikap integritas. Menurut penelitian Lesman 

dan Machdar  2015 dalam Ilham Syarif 2015 setiap akuntan harus memiliki 
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tanggung jawab profesionalnya dengan memiliki integritas setinggi-tingginya. 

Integritas auditor yaitu sikap terbuka dan ketegasan auditor terhadap siapapun. 

Kualitas audit dapat membangun kredibilitas informasi dan kualitas 

informasi pelaporan keuangan yang juga membantu pengguna memiliki informasi 

yang berguna (Septiani Futri 2014). Terutama kesempatan mempromosikan 

peningkatan yang signifikan dalam auditor profesional dengan terus belajar  

yang akan memperkuat kualitas audit  karena konsep  pembelajaran  yang  

berkelanjutan  telah  menjadi  penting  yang menempatkan prioritas pada melihat, 

mengadaptasi dan belajar dari perubahan. 

Atas latar belakang yang ada diatas, peneliti mengangkat judul 

“PENGARUH INDEPENDENSI , ETIKA PROFESI, PENGALAMAN KERJA 

DAN INTEGRITAS AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (studi empiris 

pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit? 

2. Apakah ada pengaruh etika profesi auditor terhadap kualitas audit? 

3. Apakah ada pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit? 

4. Apakah ada pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap 

kualitas audit. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh etika profesi uditor terhadap 

kualitas audit. 
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3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengalaman kerja auditor 

terhadap kualitas audit. 

4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh integritas auditor terhadap 

kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Bagi Kantor Akuntan publik 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memahami variabel-  variabel 

yang berpengaruh terhadap kualitas audit hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk 

kajian evaluasi dalam melaksanakan tugas kantor akuntan publik sehingga 

kualitas audit yang dihasilkan dapat digunakan untuk pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Bagi peneliti 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit. 

3. Bagi akademisi 

Diharapkan hasil dari penelitian ini,  dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian yang sejenis dan dapat mengembangkan melalui 

keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

E. Sistematika Penelitian 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang abik, teratur dan 

terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha mencantumkan 

secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya.  

Adapun sistematika skripsi yang penulis lakukan adalah berikut: 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang  Latar Belakang Permasalahan, Rumusan 

Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang  landasan teori yang meliputi teori agensi, 

independensi auditor, etika profesi auditor, pengalaman kerja auditor, integritas 

auditor dan kualitas audit. Selain itu juga dipaparkan mengenai tinjauan terhadap 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode 

pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasinal variabel dan 

pengukuran metode dengan analisis data. 

4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum penelitian hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

5. BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dibahas pada 

bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta sarn bagi peneliti selanjutnya. 


