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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntan publik sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. 

Akuntan publik sebagai  salah satu profesi yang bergerak dalam bidang 

jasa harus dapat memberikan jasa yang berkualitas guna memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan pelanggannya. Profesi akuntan publik merupakan 

profesi kepecayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat 

mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap 

informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan 

keuangan. Jasa akuntan publik sering digunakan oleh pihak luar 

perusahaan untuk memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui 

pemeriksaan laporan keuangan (Wiratama, 2015). Laporan keuangan 

adalah laporan yang dirancang oleh manajemen perusahaan mengenai 

posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan selama satu periode tertentu 

yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba komprehensif, 

laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.   

Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB), dua 

karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah 

relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Kedua karakteristik 

tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi 
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membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi 

jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan 

akan semakin mendapatkan kemudahan dalam menjalankan operasi 

perusahaannya. 

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit yang 

diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan 

publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Namun, 

integritas dan objektivitas para akuntan publik sudah mulai diragukan oleh 

pihak yang berkepentingan akibat dari maraknya skandal keuangan yang 

terjadi saat ini. Bawono dan Singgih (2010) dalam Futri (2014) 

menyebutkan bahwa makin banyaknya skandal keuangan yang terjadi di 

luar maupun di dalam negeri sangat mempengaruhi kepercayaan pangguna 

laporan keuangan audit pada profesi akuntan publik. Berdasarkan kasus 

yang terjadi pada akuntan publik ini menyebabkan kinerja dari seorang 

auditor mulai diragukan. Dalam hal ini KAP perlu meningkatkan kualitas 

audit untuk meningkatkan integritas auditor agar kembali dapat dipercaya 

pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan independensi, 

akuntabilitas, pengalaman kerja dan etika auditor. 

Secara umum auditing merupakan suatu poses sistematik untuk 

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-

pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan 
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tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut 

dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari hasil audit inilah kemudian 

auditor menarik sebuah kesimpulan dan menyampaikan kesimpulan 

tersebut kepada pemakai yang berkepentingan. 

Independensi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas 

audit. Menurut Futri dan Juliarsa (2014) independensi merupakan sikap 

mental yang tidak mudah dipengaruhi. Sebagai seorang akuntan publik 

tidak dibenarkan untuk terpengaruh oleh kepentingan siapapun baik 

manajemen maupun pemilik perusahaan dalam menjalankan tugasnya. 

Kode etik Akuntan Publik menyebutkan bahwa independensi 

adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak 

mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang 

bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Dalam Standar 

umum kedua menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan 

dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan 

oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor untuk bersikap 

independen, artinya sikap yang tidak mudah dipengaruhi karena akuntan 

publik melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor 

independen harus menjamin bahwa audit yang mereka lakukan benar-

benar berkualitas. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit 

yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.  
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Akuntabilitas juga sangat diperlukan dalam menentukan kualitas 

audit. Dalam penelitian Wiratama dan Budhiarta (2015) menyebutkan 

bahwa akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang 

dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. 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 menjaga integritas sebagai 

akuntan publik. 

Pengalaman dalam pemeriksaan laporan keuangan juga menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengalaman bagi 

auditor dalam bidang audit berperan penting dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keahlian yang diperoleh dari pendidikan formalnya. 

Fietoria dan Manalu (2016) mengungkapkan bahwa semakin lama masa 

kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka akan semakin baik 

kualitas audit yang dihasilkan. 

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah etika auditor. 

Menurut Syahmina dan Suryono (2016) kode etik auditor merupakan 

aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta 

standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai 

oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Guna meningkatkan 

kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis 

untuk menghasilkan audit yang berkualitas. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Janrosl (2017) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Independensi, 

Pengalaman Kerja dan Standar Audit Terhadap Kualitas Audit.” 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel 

independen, teknik dan sampel penelitian. Peneliti menambahkan variabel 

etika auditor dan menghilangkan variabel standar audit pada penelitian 

terdahulu. Teknik yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

sampel jenuh, di mana semua anggota populasi dipakai sebagai sampel, 

sedangkan peneliti menggunakan convenience sampling, yaitu dengan 

memilih sampel yang mudah ditemui dan bersedia memberikan informasi. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah auditor yang 

bekerja di KAP Kota Batam sedangkan dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah auditor yang bekerja di KAP Kota Surakarta dan 

Yogyakarta. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH 

INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS, PENGALAMAN KERJA, DAN 

ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Persepsi 

Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? 

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit? 

3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit? 

4. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas hasil 

audit. 

2. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil 

audit. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas 

hasil audit. 

4. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas hasil 

audit. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan di 

bidang auditing khususnya pemahaman mengenai pengaruh 
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independensi, akuntabilitas, pengalaman kerja dan etika auditor 

terhadap kualitas audit.  

2. Manfaat Secara Praktis  

a. Bagi Auditor (KAP) 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

kepada auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya.  

b. Bagi Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini dijadikan sebagai pembuktian empiris 

mengenai seberapa besar pengaruh faktor independensi, 

akuntabilitas, pengalaman kerja dan etika auditor terhadap 

kualitas audit.  

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya tentang pengaruh independensi, 

akuntabilitas, pengalaman kerja dan etika auditor terhadap 

kualitas audit. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan 

skripsi ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum 

dalam penyusunan sesuai dengan judul. Penulis memaparkan setiap isi 

yang dibagi menjadi lima bab yaitu latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka berisi uraian teori-teori dan 

penelitian terdahulu yang melandasi penulisan skripsi, yaitu berupa 

pengertian kualitas audit, independensi, akuntabilitas, pengalaman kerja, 

dan etika auditor. Selain itu juga akan menjelaskan tentang hubungan antar 

variabel dependen dan variabel independen, perumusan hipotesis, dan 

kerangka pemikiran penelitian. 

Bab tiga merupakan metode penelitian. Bab ini mencakup variabel 

penelitian dan definisi operational, penentuan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data serta metode analisis. 

Bab empat menjelaskan uraian tentang gambaran umum, analisis 

data, hasil analisis, dan pembahasannya. Bagian ini menjelaskan deskripsi 

obyektif objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang 

digunakan dalam penelitian yaitu KAP yang berada di Surakarta dan 

Yogyakarta. 
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Bab lima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan 

merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

memiliki kepentingan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


