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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak tahun 1998, publik semakin mempertanyakan kualitas audit yang 

dihasilkan oleh para auditor seiring dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi 

baik di dalam negeri maupun di manca negara, dimana kasus-kasus tersebut 

berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para auditor, dan skandal yang 

terjadi didalam negeri terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis 

Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik 

yang diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank–bank yang 

dilikuidasi pada tahun 1998 (Hardiningsih, 2010). Padahal kebutuhan akan jasa 

audit semakin hari semakin meningkat. Salah satu pihak yang sangat 

membutuhkan jasa audit adalah para stakeholders perusahaan. Hal ini 

dikarenakan, untuk membuat keputusan yang tepat dan benar, principal dan para 

pengguna laporan keuangan lainnya perlu memperoleh laporan yang berisikan 

data yang sesuai dengan kebenaran yang ada (Marsellia et al., 2012). 

Dalam melaksanakan tugas audit, seorang auditor harus berpedoman pada 

standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia IAI 

(2001),yakni standar umum, strandar pekerjaan, dan standar pelaporan. Kinerja 

dari seorang auditor menjadi bahan pertimbangan oleh pengguna jasa audit untuk 

memutuskan kebijakan yang akan digunakan pada periode selanjutnya. Oleh 

sebab itu, kualitas audit sangat berpengaruh dalam memperoleh informasi yang 

didapatkan dari laporan keuangan (Hardiningsih, 2010). 

Berbagai pandangan tentang kualitas audit dikemukakan oleh Watkins et al. 

(2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan 

menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan 

pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung 

kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan 

ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. 

Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan 

 



2 
 

bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar 

auditing dan standar pengendalian mutu. Menurut Rosnidah (2012) adalah 

pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu 

mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan 

klien. 

Berkenaan dengan tersebut Mulyadi (1998) mengartikan bahwa Independensi 

adalah sikap mental yang tidak bisa di pengaruhi, tidak di kendalikan pihak lain, 

tidak bergantung pada pihak lain, independensi berati adanya kejujuran dalam diri 

auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif 

tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan 

pendapatnya. 

Independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor 

untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum tentu auditor yang 

memiliki hal di atas akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik 

(Elfarini, 2007). Sebagaimana dikatakan oleh Goleman dalam Efendy (2010) 

hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang 

yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata 

lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, 

komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. 

Dimana motivasi menurut Reksohadiprodjo (1990) adalah sebagai keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. 

Selain itu, pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang dipandang 

penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal kualitas audit. 

Seorang auditor harus terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam 

bisnis dan profesinya dan harus mempelajari, memahami dan menerapkan 

ketentuan-ketentuan dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan 

oleh organisasi profesi, semakin bertambah pengalaman yang dimiliki auditor 

maka keahlian yang dimiliki auditor juga semakin bertambah (Ayuningtyas dan 

Pamudji, 2012). Dimana pengalaman menurut Monks dan Knoers (1999) adalah 

suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah 
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laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bias diartikan sebagai 

suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih 

tinggi. 

Penelitian empiris yang menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kualitas audit yang telah dibuktikan oleh Ardini (2010) yang mengambil data dari 

10 Kantor Akuntan Publik di Kota Surabaya, dan membuktikan bahwa variabel 

kompetensi, independensi, akuntabilitas, dan motivasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Badjuri (2011) yang mengambil data dari 15 Kantor Akuntan Publik di 15 

KAP di Kota Semarang, 4 KAP di Kota Solo dan 1 KAP di Purwokerto. Yang 

membuktikan bahwa independensi dan akuntabilitas berpengaruh positif  terhadap 

kualitas audit. Sedangkan  pengalaman dan due professional care  tidak  

berpengaruh  terhadap  kualitas  audit. 

Queena dan Rohman (2012) yang mengambil data dari para auditor yang 

bekerja di Inspektorat tingkat kota/kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kota 

Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Kota 

Pekalongan. Yang membuktikan bahwa objektifitas, pengetahuan, integritas, 

etika, skeptisisme berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 

Sedangkan independensi dan pengalaman kerja tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas audit. 

Agusti dan Pertiwi (2013) yang mengambil data dari seluruh auditor yang 

bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan terdaftar pada Direktori Ikatan 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2011 di wilayah Sumatera. Dan membuktikan 

bahwa kompetensi, independensi dan profesionalisme memiliki pengaruh 

terhadap kualitas audit. 

Nampaknya dari hasil penelitian diatas menganalisis pengaruh faktor-faktor 

terhadap kualitas audit, terdapat perngaruh secara signifikan dan ada juga yang 

tidak berpengaruh secara signifikan, sehingga peneliti disini tertarik untuk 

melakukan replikasi penelitian ini dengan variabel independen yaitu 

independensi, motivasi dan pengalaman. Sedangkan variabel dependen yaitu 
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kualitas audit. Data penelitian ini diambil dari 7 Kantor Akuntan Publik di kota 

Malang. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan 

Publik Dikota Malang ? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan 

Publik Dikota Malang ? 

3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan 

Publik Dikota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan,tujuan utama yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit. 

2. Untuk  menganalisis pengaruh motivasi terhadap kualitas audit. 

3. Untuk menganalisi pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

keterkaitan antara teori yang ada dengan penerapan didalam praktek secara 

nyata mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas 

audit. 

 

b. Manfaat Praktis 
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Bagi profesi akuntan publik, penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi kepada para auditor bahwa independensi, motivasi, dan pengalaman 

yang dimiliki oleh setiap auditor akan mempengaruhi kualitas audit yang 

dihasilkan serta dapat memberikan informasi kepada auditor mengenai prinsip 

dan standar auditing dalam melakukan audit. Sikap independensi, motivasi, 

dan pengalaman pada auditor dapat membuat auditor tersebut meningkatkan 

kemampuannya dalam memeriksa laporan keuangan, mengevaluasi bukti-

bukti dengan kritis dan mampu melaporkan segala hal yang ditemukan, 

sehingga kualitas audit akan meningkat. Selain itu. Peneliti ini dapat dijadikan 

sebagai sumber referensi penunjang untuk penelitian yang berhubungan 

dengan kualitas audit. 

 

 


