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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di dalam dunia kerja, sangat diperlukan adanya seorang audit, audit 

merupakan serangkaian proses yang dilakukan auditor yang mana peran serta 

fungsi audit dari suatu audit menjadi hal yang dibutuhkan dan harus 

direalisasikan secara mutlak dalam suatu organisasi guna memenuhi tuntunan 

masyarakat tersebut dan memperkuat struktur pengendalian serta untuk 

meneliti dan mengevaluasi suatu sistem akuntansi dan  menilai kebijakan 

manajemen yang dilaksanan dalam sebuah organisasi atau perusahaan publik. 

Profesi sebagai akuntan publik merupakan profesi yang mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus 

berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan 

standar pelaporan, guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan 

publik. 

 Menurut Sukrisno Agoes (2004:4), audit merupakan “suatu 

pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang 

independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen 

beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan 

tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan 

keuangan tersebut”. Salah satu ukuran profesional dari auditor maupun 

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah kualitas audit (De Angelo, 1981). KAP 
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harus mampu memberikan jasa yang berkualitas untuk meningkatkan 

kepercayaan publik atas peran independensinya dan juga meningkatkan nilai 

perusahaan kliennya karena memenuhi ekspetasi dari pemangku kepentingan 

untuk menyediakan laporan yang dapat diandalkan (Arens dan Elder, 2015). 

 Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan 

tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya saja, melainkan juga 

untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan 

keuangan auditan, untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan 

dari para pengguna laporan keuangan lainnya, auditor dituntut untuk memiliki 

kompetensi yang memadai. Audit sebagai auditor akan menemukan dan 

melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran 

mengukur audit yang berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. 

Sedangkan pelaporan pelanggaran yang terjadi tergantung kepada dorongan 

auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan 

tergantung pada independensi yang dimiliki seorang auditor tesebut. Audit 

yang dihasilkan auditor dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain 

kompetensi yang dimiliki auditor, pengalaman kerja yang dimiliki auditor, 

hubungan yang dimiliki auditor dengan klien, dan beban kerja yang dilakukan 

oleh auditor. 

 Menurut De Angelo (1981), kualitas audit dikatakan sebagai keadaan 

dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan ketidaksesuaian 

terhadap prinsip yang terjadi pada laporan akuntansi kliennya. Kualitas audit 

sendiri diartikan sebagai baik atau buruknya hasil audit yang dilakukan 
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auditor dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan yang dinilai dari seberapa 

banyak auditor yang memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan 

audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999 dalam Ichwanty A, 2015). 

Oleh karena itu kualitas audit merupakan fungsi peningkatan kemampuan 

auditor untuk mendeteksi kesalahan akuntansi dan independensi auditor yang 

dinilai oleh pasar. 

 Faktor-faktor seperti independensi dan kompetensi dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai hasil audit terhadap suatu 

laporan keuangan. Independensi adalah suatu sikap tidak mudah dipengaruhi, 

tidak memihak kepada kepentingan siapapun, bebas dari setiap kewajiban 

terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, 

baik itu manajemen perusahaan maupun pimpinan perusahaan (Wardhani, 

2014). Independensi seorang auditor dibagi menjadi tiga aspek yang meliputi 

independensi fakta (independent in fact), yaitu suatu keadaan dimana auditor 

memiliki kejujuran yang tinggi dan melakukan audit secara obyektif, 

independensi dalam penampilan (independent in appeareance), yaitu 

pandangan pihak luar terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan 

audit dan independensi dari sudut keahlian atau kompetensi (independent in 

competence), hal ini berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan 

auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya (Hari et al, 2015). 

 Kompetensi merupakan kewenangan dan kecakapan atau kemampuan 

seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan 

yang disandangnya. Kompetensi seorang auditor dapat ditingkatkan melalui 
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pengalaman kerja yang dilakukan auditor tersebut dimana unsur dari 

kompetensi profesional terdiri dari tiga hal yaitu kualitas dari auditor, 

pengetahuan yang dimilikinya dan keterampilan khusus yang mendukung 

pelaksanaan tugasnya. Dengan meningkatkan unsur-unsur tersebut maka akan 

berdampak pada kualitas audit yang lebih baik. Pengetahuan dan keahlian 

yang memadai bagi auditor merupakan hal yang sangat penting dan harus 

selalu ditingkatkan guna memastikan bahwa jasa yang mereka berikan kepada 

klien itu berdasarkan standar yang ada. 

 Selain faktor independensi dan kompetensi yang mempengaruhi 

kualitas audit, ada juga faktor pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah 

suatu penugasan berbasis pengalaman yang diperoleh guna untuk 

meningkatkan kinerja seseorang dalam penugasannya agar menjadi lebih baik 

(Yaniartha, 2013). Auditor yang berpengalaman tentunya akan dapat dengan 

mudah menemukan kekeliruan atau kecurangan yang terjadi dibandingkan 

auditor yang tidak berpengalaman. Sehingga dapat disimpulkan semakin lama 

auditor mempunyai pengalaman dalam bidang audit, akan semakin baik juga 

kualitas audit yang dihasilkan. 

 Kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya audit tenure antara 

auditor dengan klien, tenure yang panjang dapat dianggap auditor sebagai 

pendapatan, namun tenure yang panjang tersebut dapat dianggap 

menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien 

sehingga dapat menurunkan indeependen auditor. Hal ini merupakan 

ancaman antara auditor dengan klien yang akan berdampak negatif terhadap 
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independensi auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan material 

pada laporan keuangan. 

 Workload atau beban kerja juga mempengaruhi kualitas audit. 

Banyaknya beban kerja yang diterima oleh auditor tentunya dapat 

menyebabkan kelelahan yang berakibat menurunnya kualitas audit yang 

dihasilkan. Workload merupakan sebuah proses atau kegiatan yang harus 

dikerjakan dan diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu 

(Handayani, 2014). Pada umumnya workload terjadi saat kuartal pertama 

awal tahun sehingga disebut dengan “busy season” atau masa sibuk. 

 Banyaknya kasus-kasus kecurangan yang terjadi dan melibatkan 

akuntan publik, dinilai sangat merugikan pemilik perusahaan maupun pihak 

eksternal sehingga menyebabkan publik mempertanyakan tentang kualitas 

audit yang dilakukan oleh auditor indepenen. Banyak pihak yang meragukan 

independensi akuntan publik apabila akuntan publik terlalu lama melakukan 

penugasan audit pada perusahaan yang sama. Salah satu kasus kecurangan 

yang terjadi di Indonesia adalah PT Asuransi Jiwasraya. Pasalnya sejak tahun 

awal tahun 2020 BPK menetapkan bahwasannya perusahaan asuransi 

jiwasraya tersebut telah melakukan rekayasa akuntansi atau window dressing. 

BPK juga menilai adanya ketidakwajaran dalam pembukuan laba bersih yang 

dibukukan Jiwasraya pada tahun 2017. Laba bersih yang dibukukan saat itu 

sebesear Rp360,3 miliar dan BPK menilai ada kekurangan pencadangan 

yakni Rp7,7 triliun, sehingga jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan 

maka perusahaan seharusnya menderita kerugian. Dan pada tahun 2018 
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Jiwasraya tercatat membukukan kerugian unaudited sebesar Rp15,3 triliun. 

Serta hingga akhir september 2019 diperkirakan merugi Rp13,7 triliun 

(Okezone, 2020). 

 Kesadaran akan profesi yang di emban, seorang audit melaksanakan 

kewajiban yang mengindikasikan bagaimana seorang auditor harus bertindak 

atau berperilaku sesuai kode etik dan aturan yang berlaku dalam mengaudit. 

Perilaku auditor yang diatur oleh kode etik ditetapkan dan dimonitor oleh 

organisasi profesi. Namun perilaku auditor juga dikendalikan oleh aturan-

aturan yang ditetapkan oleh lembaga dimana seorang auditor bekerja. Kedua 

aturan tersebut tidak selalu sama dan auditor yang profesional akan terdorong 

mengutamakan salah satu sikap dibandingkan yang lainnya. 

 Pengalaman seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan 

keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. 

Pengalaman audit 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 ditunjukkan pada saat tertentu. Dan selain itu, 

dalam dunia kerja seorang auditor mengesampingkan kualitasnya dan terlihat 

bekerja tidak menggunakan jiwanya, sehingga seringkali menimbulkan 

kecurangan-kecurangan akibat kinerja audit. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu variabel-variabel yang telah diteliti 

masih tidak konsisten dan memberikan hasil yang berbeda-beda. Selain itu 



 
 

7 
 

adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis 

kepercayaan publik terhadap auditor dan laporan keuangan auditan. Inilah 

yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Dari penjelasan 

permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang kualitas 

audit ini masih perlu untuk dikaji kembali. Maka dari itu penulis mengangkat 

judul penelitian “Pengaruh Indpensensi, Kompetensi, Pengalaman Kerja, 

Audit Tenure, dan Workload Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris 

pada Auditor KAP di Surakarta dan Yogyakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan 

masalah yang digunakan dalam oenelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

3. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

4. Apakah Audit Tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

5. Apakah Workload berpengaruh terhadap Kualitas Audit? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris apakah 

Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit 
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2. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris apakah Kompetensi 

berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

3. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris apakah Pengalaman 

Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

4. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris apakah Audit 

Tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

5. Untuk menganalisis serta memperoleh bukti empiris apakah Workload 

berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

D. Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini 

dapat memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis untuk 

mengembangkan ilmu lebih lanjut maupun kegunaan praktis menyangkut 

pemecahan-pemecahan permasalahan yang aktual. Manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Secara teoritis 

a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat berupa informasi dan kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan 

mengenai kualitas audit. 

b. Bagi peneliti. Penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan 

teori akuntansi yang dapat selama perkuliahan dengan yang terjadi 

dilapangan. Dan juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan 
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mengenai audit, terutama tentang independensi, kompetensi, 

pengalaman kerja, audit tenure dan workload yang berdampak 

terhadap kualitas audit. 

2. Secara praktisi 

a. Bagi auditor dan KAP. Sebagai tinjauan yang diharapkan dapat 

dijadikan informasi untuk meningkatkan kualitas audit. 

b. Bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada para 

akuntan publik dalam proses audit laporan keuangan. 

E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari 

penelitian, rumusan masalah yang berdasarkan dengan latar 

belakang yang telah dijelaskan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tujuan teoritis variabel dependen dan variabel 

independen, penelitian terdahulu, rerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ini mengenai 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 berisi mengenai penyajian dan analisis data. 

Menyajikan dan menjelaskan hasil analisis data serta 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


