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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Profesi akuntan publik merupakan salah satu profesi yang bergantung kepada 

kepercayaan publik. Salah satu jasa akuntan publik adalah memberikan informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna. 

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada 

standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni 

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

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

tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, 

kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam 

menjalankan profesinya. Kepercayaan yang besar dari pemakai  laporan keuangan 

auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya 

mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya 

(Agusti dan Pertiwi, 2013). 

Pertanyaan tentang kualitas audit yang dilakukan akuntan publik oleh 

masyarakat bertambah besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan 

akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Terdapat kasus dalam 

negeri mengenai keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa 

terdeteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan didenda oleh 

Bapepam (Christiawan, 2004). 
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Berkembangnya profesi akuntan publik telah banyak diakui oleh kalangan 

kebutuhan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat luas akan jasa akuntan inilah 

yang menjadi pemicu perkembangan tersebut. Di Kota Malang terdapat banyak 

Kantor Akuntan Publik yang memiliki standar akuntan publik berbeda-beda. 

Sehingga banyak para pengguna jasa audit yang akan mengaudit laporan 

keuangannya dengan memilih Kantor Akuntan Publik yang menghasilkan kualitas 

audit yang baik. Auditor yang memiliki kompetensi, independensi, dan due 

professional care yang baik inilah yang akan menghasilkan kualitas audit yang baik 

pula sehingga Kantor Akuntan Publik yang memiliki auditor seperti itu lebih 

banyak dipilih oleh para pengguna jasa audit untuk mengaudit laporan 

keuangannya. 

DeAngelo (1981) dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit 

sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan 

dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. 

Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas 

pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji 

tergantung pada independensi auditor. 

Auditor harus mempunyai suatu kompetensi, yang mana standar umum 

pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa audit harus 

dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis 

yang cukup  sebagai auditor yang harus bertindak sebagai seorang ahli dalam 

bidang akuntansi  dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan 
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formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit (Mustikawati, 

2015). 

Namun sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan 

laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya  perlu 

memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dalam 

melakukan audit,  karena tanpa adanya independensi  masyarakat tidak  dapat 

mempercayai  hasil audit. Dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh 

independensinya (Agusti dan Pertiwi, 2013). 

Selain independensi, persyaratan-persyaratan lain yang harus dimiliki oleh 

seorang auditor seperti dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing (SPAP, 

2001:150.1) adalah keahlian dan due professional care. Penting bagi auditor untuk 

mengimplementasikan  due professional care  dalam pekerjaan auditnya (Singgih 

dan Bawono, 2010). Due professional care merupakan suatu 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 (Wiratama dan 

Budiartha, 2015). 

Wiratama dan Budiartha (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Independensi, Pengalaman Kerja, Due Professional Care Dan Akuntabilitas 

Terhadap Kualitas Audit”. Hasil penelitian ini bahwa secara parsial independensi, 

pengalaman kerja, due professional care dan akuntabilitas auditor memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Dengan metode pengumpulan 
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data yang dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Analisis data 

dilakukan dengan  metode regresi linier berganda. 

Wardhani (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas, 

Pengalaman, Dan Due  Professional Care Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Hasil 

penelitian ini bahwa ada pengaruh bahwa akuntabilitas, pengalaman, dan  due 

professional care secara simultan dan secara parsial terhadap kualitas audit. 

Penelitian ini juga membuktikan bahwa due professional care merupakan faktor 

dominan yang berpengaruh pada kualitas audit, dengan persentase sebesar 42,7%. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda.  

Dilihat dari fenomena yang terjadi, penelitian mengenai kualitas audit penting 

bagi KAP dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas audit yang selanjutnya dapat digunakan untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan untuk 

menguji pengaruh variabel kompetensi, independensi, dan due professional care 

terhadap kualitas audit. Maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kompetensi, 

Independensi Dan Due Professional Care Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi 

Empiris pada KAP di Kota Malang)” 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang  telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini antara lain : 

1. Apakah kompetensi, independensi, dan due professional care auditor secara parsial 

berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

2. Apakah kompetensi, independensi, dan due professional care auditor secara simultan 

berpengaruh terhadap kualitas audit ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini: 

1. Untuk menguji seberapa berpengaruh kompetensi, independensi, dan due professional 

care auditor secara parsial terhadap kualitas audit. 

2. Untuk menguji seberapa berpengaruh kompetensi, independensi, dan due professional 

care auditor secara simultan terhadap kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain: 

1. Kantor Akuntan Publik  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya bagi para 

auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi dan due 

professional care terhadap kualitas audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor 

semakin meningkat. 

2. Pemakai Jasa Audit 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan bahan acuan dalam mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan kualitas audit.
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