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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

 Dalam dunia kerja, diperlukan adanya seorang audit, audit merupakan 

serangkaian proses yang dilakukanoleh auditor yang mana tugas audit adalah 

mengawasi kinerja–kinerja bawahannya atau pegawainya untuk menciptakan 

kualitas pekerja yang baik, selain itu tugas audit adalah mengevaluasi keuangan.  

Dalam mewujudkan kinerja pegawai yang baik dan berkompeten dalam kerjanya,  

seorang audit harus memiliki kualitas, berkompeten, dan memiliki pengalaman 

kerja yang baik yang berkaitan dengan profesi audit.  

 Menurut Sunyoto (2013:1) menyatakan bahwa auditing adalah proses yang 

ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat mengevaluasi 

bukti–bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas usaha untuk 

mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang 

terukur dengan kriteria yang ditetapkan. 

Alim, dkk (2007) menyatakan kompetensi merupakan aspek aspek pribadi 

dari seorang yang memungkinkan dia untuk dapat mencapai kinerja yang 

maksimal. Dalam Kusharyanti (2003) disebutkan ada lima pengetahuan yang 

harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu pengetahuan pengauditan umum, 

pengetahuan area fungsional, pengetahuan mengenai isu isu akuntansi yang 

terbaru, pengetahuan tentang industri khusus, dan pengetahuan tentang bisnis 
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umum serta pengetahuan masalah. Berkenaan dengan hal tersebut Bidard  

(1986) dalam Lastanty (2005) mengartikan kompetensi sebagai seseorang yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukan 

dalam pengalaman audit. Kovinna (2013) menjelaskan bahwa kompetensi adalah 

kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit yang benar. 

Kompetensi akan menjadikan auditor lebih peka dan lebih dapat melakukan 

penilaian dalam pengambilan keputusan secara tepat, sehingga data–data yang 

diperoleh dapat dipertanggunjawabkan dengan benar.  

Seorang auditor harus memiliki kompetensi dalam pelaksanaan 

pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Selain berkompeten 

dalam pelaksanaan tugasnya seorang auditor juga harus independen dalam 

melakukan audit, karena tanpa adanya independensi masyarakat tidak dapat 

mempercayai hasil audit.  

Akuntan publik sangat di butuhkan dalam menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. Jasa akuntan publik sering 

di gunakan oleh pihak luar perusahaan untuk memberikan penilaian kinerja 

perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan. Profesi akuntan publik 

diberikan kepercayaan oleh pihak manajemen dan pihak ketiga untuk 

membuktikan laporan keuangan yang disajikan manajemen. Kepercayaan ini 

harus dijaga dengan cara menunjukan kinerja yang profesional. Untuk menjaga 

profesionalisme sebagai akuntan publik, maka seorang auditor harus mengacu 

pada standart auditing yang telah ditetapkan oleh IAPI. ( SPAP:2001). 
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Menurut De Angelo (1981), kualitas audit dikatakan sebagai keadaan 

dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan ketidak sesuaian 

terhadap prinsip yang terjadi pada laporan akuntansi kliennya. Akan tetapi sampai 

saat ini masih ada masyarakat yang meragukan tingkat kualitas atau keahlian 

kompetensi auditor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Banyaknya kasus 

audit yang melibatkan auditor menimbulkan keraguan publik terhadap kualitas 

audit yang dihasilkan oleh auditor. Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang 

auditor harus berpedoman pada standart audit yang di tetapkan oleh IAPI yakni 

standart umum, standart pekerjaan lapangan, dan standart pelaporan. Selain 

standart audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang 

mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian 

profesional,   kerahasiaan, perilaku profesional, serta standart teknis bagi seorang 

auditor dalam menjalankan profesinya. Menurut Rosnidah (2010) kualitas audit 

adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standart sehingga mampu 

mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan 

klien.  

 Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit. Auditor harus 

memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang industri yang mereka audit. 

Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan 

keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang 

pernah ditangani (suraida 2005). Pengalaman memberikan dampak pada setiap 

keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap 
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keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut 

membuktikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka akan 

semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Pengetahuan auditor akan 

semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas audit. 

Pengalaman dalam pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit. Pengalaman auditor dalam bidang audit berperan 

penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh auditor 

dari pendidikan formalnya sehingga kualitas audit akan semakin baik seiring 

bertambahnya pengalaman. Akan tetapi seorang audit pada kenyataannya dalam 

melaksanakan tugasnya seringkali kinerjanya hanya ditunjukan pada saat tertentu. 

Selain itu, dalam dunia kerja seorang audit dalam bekerja tidak mementingkan 

kualitasnya, mereka hanya kerja untuk memenuhi kebutuhannya saja, mereka 

tidak bekerja dengan jiwa nya. Sehingga seringkali muncul penyelewengan – 

penyelewengan akibat kinerja audit.  

 Dari permasalahan tersebut peneliti mengambil judul skripsi“Pengaruh 

Kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja Dan Akuntabilitas Terhadap 

Kualitas Audit (studi kasus pada kantor akuntan publik di Surakarta, 

Yogyakarta dan Semarang)”. 

 

 

 



5 

 

 

 

B RumusanMasalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Ada Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit? 

2. Apakah Ada Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit? 

3. Apakah Ada Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit? 

4. Apakah Ada Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit? 

C TujuanPenulisan 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap 

Kualitas Audit. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Independensi terhadap 

Kualitas Audit. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengalam Kerja 

terhadap Kualitas Audit. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap 

Kualitas Audit. 

D ManfaatPenelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah: 

1. Bagi Peneliti, 
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Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperluas wawasan serta 

pengetahuan tentang Kualitas Audit. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi khususnya bagi 

pihak-pihak yang akan meneliti dengan kajian yang sama. 

3. Bagi pembaca, 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran awam mengenai pengaruh  

kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja dan Akuntabilitas terhadap 

Kualitas Audit. 

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penelitian ini akan dituangkan dalam 5 bab 

pembahasan, adapun sistematika pembahasan yaitu: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penjelasan teori kualitas audit, 

kompensasi, independensi, pengalaman kerja dan akuntabilitas, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 
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3. BAB III : METODE PENELITIAN 

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

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

operasional, dan metode penelitian. 

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil penelitian, pengujian 

kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi, dan hasil pengujian hipotesis 

dan pembahasan tentang hasil analisis data. 

5. BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan mengenai simpulan berupa poin-poin yang berisi 

hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian dan hasil tambahan lainnya. 

Serta penjelasan mengenai keterbatasan dan saran yang diberikan untuk subjek 

atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian dan penelitian 

selanjutnya. 

 

 


