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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini membahas uraian mengenai latar belakang masalah yang 

berkaitan dengan variabel dependennya yaitu kualitas audit dan variabel 

independennya yaitu independensi, motivasi auditor, pengalaman kerja, 

objektivitas, due professional care, dan akuntabilitas. Dibahas juga mengenai 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan bagi perusahaan sangatlah penting untuk 

kepentingan internal perusahaan dan eksternal perusahaan sebagai acuan 

dalam pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya 

dengan wajar tanpa ada yang dimanipulasi. Maka salah satu cara untuk 

mendapatkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya adalah 

dengan dilakukannya audit secara independen atau lebih sering dikenal 

sebagai akuntan publik. Dewasa ini keberadaan akuntan publik di indonesia 

diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. 

Menurut Undang-undang tersebut, akuntan publik adalah akuntan yang 

telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan 

publik di indonesia (Jusup, 2014:19). 
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Dalam beberapa tahun terakhir ini, permasalahan tingkat rendahnya 

kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik menjadi sorotan pada 

masyarakat umum. Sebenarnya kualitas audit dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan profesional auditor dalam melakukan pekerjaannya terkait untuk 

mengaudit. Auditor diharapkan dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik 

dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar 

auditor menghasilkan kualitas audit yang baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan. Kualitas audit seorang auditor menjadi faktor penentu apakah 

seorang auditor berkompeten dan independen dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

Dewasa ini, banyak sekali kasus tentang pelanggaran kode etik 

akuntan publik baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti yang terjadi pada 

kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Suherman & Surja, afiliasi 

Ernst & Young (EY) di Indonesia yang didenda US$1 juta (sekitar Rp.13,3 

milliar) setelah regulator audit AS menyematkan label penyimpangan 

pemeriksaan, terhadap hasil audit pembukuan salah satu kliennya. Temuan itu 

berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil 

audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas 

perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni 

dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular (www.ipotnews.com) 

mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik serta independensi dan 

objektivitas seorang auditor juga mulai diragukan. 

http://www.ipotnews.com/
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Independensi berarti seorang auditor terbebas dari pengaruh pihak lain 

dalam melaksanakan audit. Dengan adanya independensi, masyarakat akan 

mempercayai kualitas audit yang dihasilkan auditor. Independensi yang diatur 

dalam Seksi 290 Kode Etik mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap 

sebagai berikut: (a) independensi dalam pemikiran memungkinkan seorang 

individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta 

menerapkan skeptisisme profesional. (b) independensi dalam penampilan 

merupakan sikap yang menghindari tindakan yang dapat menyebabkan pihak 

ketiga meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari 

anggota tim assurance, KAP, atau Jaringan KAP (Jusup, 2014: 139). 

Selanjutnya mengenai motivasi auditor, motivasi dapat memberikan dorongan 

seseorang untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki 

inisiatif dan optimisme yang tinggi. Menurut Samsudin (2010: 281)  

mengemukakan bahwa motivasi adalah proses mempengaruhi atau  

mendorong  dari  luar  terhadap  seseorang  atau kelompok   kerja   agar   

mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi 

diperlukan auditor untuk menyemangati dalam melakukan tugasnya untuk 

mengaudit laporan keuangan pada entitas terkait. Adanya faktor penyemangat 

dalam bekerja baik berupa perkataan atau reward berupa barang akan 

membuat seorang auditor akan lebih bergairah untuk bekerja. 

Pengalaman kerja dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan 

auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman 
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melakukan tugas audit. Paragraf ketiga SA seksi 210 menyebutkan: “Dalam 

melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor 

harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan 

bidang auditing”. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan 

formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya 

dalam praktik audit (IAPI, 2011: 210.1).  

Tidak hanya independensi, motivasi auditor dan pengalaman kerja 

saja yang mempengaruhi kualitas audit. Selanjutnya mengenai objektivitas, 

dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas 

dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) 

dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material 

misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada 

pihak lain (Mulyadi, 2002: 62). Benturan kepentingan dapat berupa dalam hal 

keuangan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas 

berkepentingan dengan hasil laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. 

Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin baik 

kualitas auditnya. 

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh faktor due professional care 

mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran 

profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit 

yang ditemukannya. Dalam SA Seksi 230 SPAP (2011: 230.1) menyatakan 

bahwa standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan 

melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya 
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secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan 

kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional 

yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar 

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.  

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada penelitian 

ini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang 

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang 

dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan (Wiratama 

dan Ketut, 2015). Seorang akuntan publik wajib untuk menjaga perilaku etis 

mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi mereka sendiri agar 

senantiasa bertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan berusaha obyektif 

dan menjaga integritas sebagai akuntan publik. Dalam melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya sebagai seorang auditor diperlukan sikap profesional 

dan pertimbangan moral. Oleh karena itu, setiap auditor harus memiliki rasa 

bertanggungjawab atau akuntabilitas yang tinggi dalam menyelesaikan 

pekerjaan auditnya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wiratama dan 

Budiartha pada tahun 2015 mengenai Pengaruh Independensi, Pengalaman 

Kerja, Due Professional Care dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. 

Terdapat beberapa perbedaan, diantaranya bahwa penelitian ini 

menambahkan dua variabel independen yaitu motivasi auditor dan 

objektivitas. Perbedaan selanjutnya mengenai objek penelitiannya, pada 

penelitian sebelumnya berada pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di 
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Denpasar, sedangkan penelitian ini berada pada Kantor Akuntan Publik 

(KAP) di Surakarta dan Yogyakarta. Perbedaan yang terakhir mengenai tahun 

penelitian, pada penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015, 

sedangkan penelitian ini pada tahun 2018. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH INDEPENDENSI, MOTIVASI 

AUDITOR, PENGALAMAN KERJA, OBJEKTIVITAS, DUE 

PROFESSIONAL CARE, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP 

KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di 

Surakarta dan Yogyakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?  

2. Apakah Motivasi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?  

3. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kaulitas Audit? 

4. Apakah Objektivitas berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

5. Apakah Due Professional Careberpengaruh terhadap Kualitas Audit?  

6. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Motivasi Auditor terhadap Kualitas Audit. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Audit. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Due Professional Careterhadap Kualitas 

Audit. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang auditing, dan dapat memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh independensi, motivasi auditor, pengalaman kerja. 

objektivitas, due professional care, dan akuntabilitas dalam kualitas audit. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman 

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit guna sebagai 

bahan kajian dan evaluasi dalam melaksanakan tugas audit pada kantor 

akuntan publik sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih lagi kepada peneliti mengenai variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian diharapkan untuk dijadikan bahan referensi 

dalam melakukan penelitian sejenis dan dapat mengembangkan 

penelitian melalui keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelahaan, maka dibuat 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraiakan teori-teori yang relevan 

dengan penelitian, pengembangan hipotesis dan 

kernagka pemikiran. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, 

populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, 

data dan sumber data, definisi operasional variabel 

dan pengukurannya, dan metode analisis data. 
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BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian dan 

analisis data serta penjelasan mengenai hasil analisis 

pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, 

keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti 

selanjutnya.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


