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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu lembaga ekonomi atau entitas merupakan suatu lembaga yang 

menerima, mendapatan dan mengelolah keuangan yang bersumber dari pemerintah, 

masyarakat, perseorangan ataupun yayasan. Berdasarkan dari sumber pendanaan, 

tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari stakeholder membuat pengelolah 

keuangan lembaga atau entitas harus dapat menyediakan bentuk pelaporan yang 

jujur, bersih dan sesuai dengan keadaan atau situasi yang terjadi terkait masalah 

pendanaan dan manajemennya. Untuk mencegah terjadinya kesalahan terhadap 

pelaporan maka pihak manajemen lembaga atau entitas harus melakukan 

peningkatan sistem pengendalian internal (internal control system) untuk 

mengontrol dan mengawasi aktivitas keuangan dan manajemennya melalui proses 

pemeriksaan keuangan atau audit keuangan untuk menghindari tidak 

penyelewengan. Berbagai macam tindakan penyelewengan dapat memicu 

terjadinya tindak perilaku kecurangan yang dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan 

dan rasionalisasi (Punamasari dan Irianto, 2014). 

Pemeriksaan laporan keuangan atau audit keuangan merupakan bentuk 

pengendalian yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi keberlangsungan 

suatu lembaga atau entitas. Hasil pemeriksaan dan opini atas hasil pemeriksaan 

merupakan bahan evaluasi untuk menentukan keputusan di masa mendatang. 

Pemeriksaan laporan keuangan atau audit keuangan dilakukan oleh pihak yang 
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memiliki keahlian khusus dalam bidang audit yaitu auditor atau akuntan publik dan 

dilakukan sesuai dengan SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik). 

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang sangat dipercayai 

masyarakat untuk dapat mengungkap kebenaran atas laporan keuangan, 

memberikan penilaian yang bebas dan tidak memihak kepada pihak manapun 

terutama terhadap bukti dan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan 

(Mulyadi, 2002). Dengan adanya kepercayaan yang penuh terhadap akuntan publik 

untuk dapat mengungkap kebenaran laporan keuangan, maka akuntan publik 

dituntut untuk memberikan laporan hasil audit yang berkualitas. 

Timbal balik yang didapatkan oleh lembaga atau entitas dan akuntan publik 

adalah opini yang berkualitas dan tidak merugikan bagi lembaga atau entitas, 

sedangkan seorang akuntan publik akan mendapatkan fee audit. Hal tersebutlah 

yang harus sangat diperhatikan, karena kebanyakan fenomena yang terjadi adalah 

lembaga atau entitas memberikan fee audit yang cukup besar kepada akuntan 

dengan tujuan agar opini terhadap laporan keuangan lembaga atau entitas dikatakan 

wajar sehingga tidak akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Selain itu, 

kerjasama dalam waktu yang lama antara auditor dan klien yang sama berpotensi 

mempengaruhi opini auditor terhadap laporan keuangan lembaga atau entitas 

karena akan timbul hubungan istimewa yang diakibatkan adanya emosional auditor 

dengan klien.  

Kualitas audit yang baik dihasilkan oleh akuntan publik yang dapat 

menerapkan prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan yang jujur dan sesuai fakta yang 
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terjadi. Kasus yang pernah terjadi dalam negeri terkait kualitas audit adalah 

terjadinya pelanggaran berat yang dilakukan oleh 10 Kantor Akuntan Publik saat 

melakukan audit pada bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1998 sehingga 

Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengambil tindakan atas 

kasus tersebut. Kasus yang paling sering terjadi adalah akuntan publik tidak dapat 

mendeteksi adanya perekayasaan laporan keuangan dan bentuk penyelewengan 

manajemen lembaga atau entitas yang mencerminkan buruknya kualitas audit yang 

dihasilkan. Dengan demikian, kepercayaan atas kualitas audit yang dihasilkan oleh 

akuntan publik akan menurun. 

Kualitas audit yang baik dapat tercapai dengan di terapkannya SPAP dan 

faktor-faktor pendukung lainnya yang sesuai dan dapat menunjang kualitas audit 

yang dihasilkan oleh akuntan publik dalam proses audit yang dilakukan. Faktor 

pendukung dihasilkannya kualitas audit yang baik adalah sikap akuntan publik yang 

menjalankan proses audit. Sikap yang dimaksud adalah independen dan due 

professional care. Faktor pendukung lainnya adalah pengetahuan seorang auditor 

atau akuntan publik yang didapatkan dari pengalaman sehubungan dengan dunia 

pemeriksaan yang dimiliki. Dengan menerapkan berbagai sikap yang harus dimiliki 

oleh seorang akuntan, maka hasil pemeriksaan yang didapatkan akan maksimal, 

dapat dipercaya dan dapat menunjukkan kualitas auditnya. Kualitas audit yang baik 

belum tentu dapat melindungi seorang auditor dari konsekuensi atas kegagalan 

auditnya (Kadous, 2000). 

Akuntan publik harus memiliki sikap independen atau tidak terpengaruh dan 

tidak bekerja dibawah tekanan pihak manapun. Akuntan harus mampu bertindak 
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berdasarkan integritas dan obyektivitas agar dapat mengungkapkan kebenaran dan 

fakta-fakta terkait laporan keuangan agar dapat menghasilkan kualitas audit yang 

baik dan memadai sehingga tidak terjadi kesalahan opini atas laporan hasil audit 

yang akan merugikan pihak yang memerlukan laporan audit. Kasus terkait 

independensi pernah terjadi pada kantor BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 yang menerima sejumlah 

dana yang cukup besar dari walikota Bekasi dengan tujuan agar memberikan opini 

atas laporan hasil audit yang wajar tanpa pengecualian.  

Kualitas audit yang baik dapat dihasilkan oleh akuntan yang memiliki 

pengalaman yang cukup banyak. Jika akuntan memiliki banyak pengalaman dalam 

pekerjaannya sebelumnya maka akan sangat mudah untuk menyelesaikan 

perkerjaannya dimasa sekarang dan masa mendatang. Pengalaman yang dimaksud 

seperti jumlah jam terbang yang tinggi, lamanya bekerja dan pendidikan yang 

pernah ditempuh. Akuntan yang memiliki pengalaman tersebut maka akan sangat 

mudah dalam menyelesaikan pekerjaanya. Karena kenyataannya, banyak kasus 

penyelewengan yang tidak dapat terdeteksi karena akuntan tidak memiliki 

pengalaman yang cukup seperti pada kasus manipulasi laporan keuangan PT. Kimia 

Farma pada tahun 2001. Suatu lembaga atau entitas yang melakukan tindak 

penyelewengan terhadap keuangan dapat dikatakan bahwa hal tersebut termasuk 

dalam kasus korupsi (Meikhati dan Rahayu, 2015)  

Selain independensi dan pengalaman, faktor pendukung baiknya kualitas 

audit adalah sikap due professional care yang harus diterapkan dalam diri seorang 

akuntan untuk dapat lebih teliti dan seksama dalam melakukan pemeriksaan laporan 
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keuangan sebagai bentuk tanggung jawab penuh terhadap semua tindakan dan 

keputusan yang akan diambil. Akuntan harus bersikap skeptis, waspada dan 

percaya diri agar dapat menjalankan peran dan fungsinya untuk menghasilkan 

kualitas audit yang baik. Dalam kasusnya, akuntan harus dapat menentukan tingkat 

penyelewengan yang terjadi dengan menganalisa secara rinci fakta-fakta yang 

terkait untuk menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) 

menemukan bahwa independensi, pengalaman, due professional care dan 

akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit dimana variabel 

independensi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kualitas audit 

dan secara parial pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, 

penelitian yang dilakukan oleh Saripudin dkk. (2012) menemukan bahwa variabel 

independensi, pengalaman dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit 

namun justru due professional care tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat menjawab teori-teori 

terkait dengan maksud dan tujuan dilakukannya penelitian sesuai dengan hubungan 

variabel-variabel dalam penelitian. Akuntan selaku pihak ketiga yang menerima 

tugas dan tanggungjawab melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan 

memahami konflik antara agen dan pemilik (principal) untuk memecahkan 

permasalahan yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Teori Keagenan, akuntan 

dituntut untuk dapat independen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab 

tersebut. Teori yang terkait selanjutnya adalah Teori Atribusi dimana sikap 
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independen dan due professional care sebagai suatu karakteristik seorang akuntan 

akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, sedangkan pengalaman 

dikategorikan dalam dimensi kausalitas, stabilitas dan kontrol yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Teori lain yang terkait adalah Teori 

Harapan dimana harapan atas terwujudnya kualitas audit yang baik dipengaruhi 

oleh pola perilaku yang baik dan motivasi yang tinggi yang tercermin pada variabel 

independen, sikap due professional care, dan pengalaman akuntan. 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang telah ada 

sebelumnya dengan topik dan variabel yang sama. Perbedaan penelitian ini adalah 

objek, waktu, tempat, jumlah populasi dan sampel dalam penelitian, serta jenis 

KAP. Penelitian dilakukan di Kota Malang dan Kota Surabaya dengan 

menggunakan populasi sekaligus sampel adalah KAP di Kota Malang dan Kota 

Surabaya yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) karena merupakan KAP 

yang telah terdaftar sah dan dianggap memiliki integritas yang tinggi. 

Penelitian dilakukan dengan mengembangkan pembahasan terkait variabel 

penelitian dengan membandingkan fakta-fakta yang terjadi dan 

menghubungkannya dengan landasan teori yang relevan dan sesuai dengan data 

yang didapatkan dan dilakukan serangkaian pengujian yang mendukung hasil 

penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian, maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah dalam penelitian adalah: 
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1. Bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit ? 

2. Bagaimana pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit ? 

3. Bagaimana pengaruh sikap due professional care auditor terhadap 

kualitas audit ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul, latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, 

maka manfaat dari penelitian adalah: 

1. Menguji pengaruh independensi seorang auditor terhadap kualitas audit. 

2. Membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman auditor terhadap 

kualitas audit. 

3. Menguji pengaruh due professional care terhadap kualitas audit. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah, maka manfaat 

penelitian adalah: 

1. Manfaat secara umum, sebagai bahan dasar untuk mengetahui kualitas audit 

yang dihasilkan oleh seorang auditor yang diidentifikasi dan diukur melalui 

independensi, pengalaman, dan due professional care seorang akuntan. Selain 

itu, tujuan penelitian tersebut adalah untuk memberikan pemahaman mengenai 

kualitas audit yang ditinjau melalui beberapa variabel dan dijadikan bahan 

evaluasi dalam penelitian selanjutnya dengan tema, objek dan variabel yang 

sama. 
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2. Manfaat secara teoritis, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pengetahuan 

bagi literatur akuntansi pemeriksaan keuangan khususnya mengenai pengaruh 

independensi, pengalaman, dan due professional care terhadap kualitas audit 

yang dihasilkan. Manfaat lainnya adalah sebagai referensi dan petunjuk untuk 

menilai kinerja seorang auditor yang dilihat pada kualitas audit melalui 

independensi dan pengalamannya dan due professional care.  

3. Manfaat secara praktis, yang artinya dengan adanya penelitian diharapkan 

dapat menjelaskan bahwa independensi, pengalaman, dan due professional care 

merupakan faktor penting dalam kualitas audit yang dihasilkan. Oleh karena itu 

maka seorang akuntan harus memperhatikan faktor tersebut dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pemeriksa keuangan. Terkait mengenai kualitas audit, 

diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang kualitas audit yang 

dihasilkan oleh seorang auditor dengan menilai dari sisi independensi, 

pengalaman, dan due professional care.  

 

 

 

 

 

 

 


