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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan memberikan gambaran dan informasi atas 

kondisi keuangan suatu perusahaan, setiap perusahaan ingin terlihat baik 

dari kompetitor atau perusahaan lain.  Laporan keungan diperlukan oleh  

pihak  internal maupun pihak eksternal perusahaan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan menurut FASB (Financial Accounting Standards), 

laporan keuangan perusahaan  harus memliki dua karakteristik penting 

yaitu relevan dan dapat diandalkan. Dua karakter tersebut sangat sulit 

untuk diukur. Untuk itu dibutuhkan jasa akuntan publik untuk memberi 

jaminan relevan dan dapat diandalkannya laporan keuangan perusahaan. 

Tanpa menggunakan  jasa  akuntan publik,  manajemen  perusahaan  tidak  

akan dapat meyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang  

disajikan  manajemen  perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya. 

Akuntan publik sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. Profesi 

akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Masyarakat 

mengharapkan profesi akuntan publik melakukan penilaian yang bebas 

dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen 

perusahaan dalam laporan keuangan. 
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Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas 

sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pemilik. Banyaknya kasus perusahaan yang “jatuh” 

kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan auditor, hal ini 

mengancam kredibilitas laporan keuangan. Berkualitas atau tidaknya 

pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara 

tidak langsung akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang 

akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Sehingga auditor dituntut rasa 

kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanankan 

pekerjaannya dan memiliki sikap professional. 

Profesi akuntan publik diberikan kepercayaan oleh pihak 

manajemen dan pihak ketiga untuk membuktikan laporan keuangan yang 

disajikan manajementerbebas dari salah saji material. Kepercayaan ini 

harus dijaga dengan menunjukan kinerja yang profesional. Profesi akuntan 

publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Masyarakat 

mengharapkan profesi akuntan publik melakukan penilaian yang bebas 

dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen 

perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung 

jawab terhadap kehandalan laporan keuangan perusahaan dalam 

melakukan audit (Mulyadi dan Puradiredja, 1998) dalam (Kurnia, dkk, 

2014). 

Kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor 

menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam 
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sistem akuntansi kliennya. Seorang auditor dalam menemukan 

pelanggaran harus memiliki sikap kecermatan dan kehati-hatian 

profesional. Seorang auditor harus memiliki standar umum dalam 

pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntan untuk menjalankan 

profesinya berdasarkan prosedur yang telah di tetapkan. Sementara itu, 

melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi yang harus 

dimiliki oleh auditor. 

Independensi merupakan sikap dimana auditor tidak dapat 

dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi (De 

Angelo, 1981) dalam (Kurnia, dkk, 2014). Independensi auditor penting 

untuk dipertahankan, karena apabila sampai pihak yang berkepentingan 

tidak percaya pada hasil auditan dari auditor maka pihak klien maupun 

pihak ketiga tidak akan meminta jasa dari auditor itu lagi. Independensi 

auditor ini diatur juga dalam standar umum auditing kedua yaitu bahwa 

“Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini 

megharuskan auditor untuk brsikap independen dan tidak dibenarkan 

untuk memihak (SPAP: 2001) dalam (Wiratama dan Budiartha, 2015). 

Tiga persyaratan menjadi akuntan publik bersertifikat yaitu: 

persyaratan pendidikan, persyaratan ujian akuntan, dan persyaratan 

pengalaman. Dengan pengalaman, auditor dapat melaksanakan tugas 

auditnya dengan baik dan menghasilkan hasil kerja yang berkualitas 

sehingga dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan oleh pihak 
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manajemen. Pengalaman dapat menggali kemampuan auditor dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga mencapai hasil kerja yang berkualitas. 

Pada umumnya publik berasumsi bahwa pengalaman akan mempengaruhi 

hasil kerja auditor. Semakin banyak pengalaman kerja auditor, semakin 

baik pula kualitas hasil kerjanya. 

Persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti 

dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing (SPAP, 2001: 150.1) 

adalah due professional care. Due professional care dapat diartikan 

sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta 

melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak 

ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam 

melaksanakan tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk 

waspada terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor 

akan mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian 

laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam mengevaluasi 

bukti audit, auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai. 

Menurut Arens (2001) kualitas dari hasil pekerjaan auditor dapat 

dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab (akuntabilitas). Akuntabilitas 

merupakan dorongan psikologis sosial yang dimiliki seseorang untuk 

menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggung jawabkan kepada 

lingkungan. Auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang 

telah diberikan kepadanya dengan cara menjaga dan mempertahankan 

akuntabilitas. 
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Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk 

mempertanggung jawabkan 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 obyektifdan menjaga integritas 

sebagai akuntan publik (Bawono dan Singgih, 2010) dalam (Wiratama dan 

Budiartha, 2015). 

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan 

pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara 

objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan 

mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, 

sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. 

Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih 

mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan 

begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.  

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas 

Audit memunculkan hasil yang beranekaragam sehingga menarik untuk 

diteliti lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian (Wardhani dan Suryono, 2013). Penelitian ini terdapat beberapa 

perbedaan, diantaranya penelitian ini menambahkan variabel 

independensi.Penelitian ini juga berbeda dalam survai penelitiannya. 

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

(KAP) di Jawa Tengah dan DIY. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti akan 

melakukan penelitin lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul 

“PENGARUH INDEPENDENSI, PENGALAMAN KERJA, DUE 

PROFESSIONAL CARE, AKUNTABILITAS DAN KOMPETENSI 

TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris pada Kantor 

Akuntan Publik di Jawa Tengah dan DIY)” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit 

3. Apakah due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

5. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai  berikut: 

1. Untuk menganalisis idependensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menganalisis pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas 

audit.  
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3. Untuk menganalisis due professional care berpengaruh terhadap 

kualitas audit. 

4. Untuk menganalisis akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit. 

5. Untuk menganalisis kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa 

pihak, antara lain 

1. Manfaat bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dibidang 

auditing khususnya pemahaman mengenai kompetensi, independensi, 

profesionalisme dan kualitas audit. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca 

dan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, sistematika 

penulisan terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang berisitentang 

masalah-masalah yang mendasari penelitian. Selanjutnya dibahas 

mengenai rumusan masalah yaitu masalah-masalah yang diteliti oleh 

penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian, san sistematika penulisan skripsi berisi urutan-urutan 

penyusunan dan penulisan dalam penelitin ini. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan mengenai tinjauan teoritis dari variabel dependen, 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, 

didalamnya berisi mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan teknik analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian dan analisis data serta penjelasan 

mengenai hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran penelitian. 


