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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi 

yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan 

yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dipercaya dibandingkan 

laporan keuangan yang belum atau tidak diaudit.  

 Profesi akuntan publik adalah profesi yang sangat penting. Namun, saat ini 

integritas dan objektivitas para akuntan publik sudah mulai diragukan oleh pihak 

yang berkepentingan atas laporan akuntan publik akibat dari maraknya skandal 

keuangan yang terjadi akhir-akhir ini. Singgih dan Bawono (2010) menyebutkan 

bahwa makin banyaknya skandal keuangan yang terjadi di luar maupun di dalam 

negeri sangat mempengaruhi kepercayaan pangguna laporan kuangan auditan pada 

profesi akuntan publik.  

 Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di luar negeri maupun dalam 

negeri memberikan dampak negatif atas kepercayaan masyarakat terhadap profesi 

akuntan publik. Skandal keuangan ini melibatkan perusahaan besar seperti 

Perusahaan Enron yang merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di 

Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Enron dengan sengaja melakukan manipulasi 

pada laporan keuangannya agar investor tetap tertarik dengan saham yang 

dijualnya. Selain itu, disebut-sebut bahwa KAP Andersen berperan dalam 

mendukung manipulasi keuangan perusahaan. Selain menjadi pemeriksa laporan 

keuangan, KAP Andersen juga memberikan jasa konsultan pada perusahaan Enron. 
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Fakta mengejutkan menyebutkan bahwa sebagian staff accounting perusahaan 

Enron berasal dari KAP Andersen. Kasus tersebut memperlihatkan lemahnya 

independensi pada KAP Andersen yang berdampak pada kualitas audit yang buruk 

dan mengakibatkan KAP Andersen ditutup. Di Indonesia sendiri ada juga kasus 

mengenai manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma yang melibatkan KAP 

Hans Tunakofa dan Mustofa. 

 Adanya kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa adanya penurunan 

kualitas audit dan tidak diterapkannya standar auditing dan kode etik profesi 

akuntan publik dengan baik. Profesi akuntan publik adalah profesi yang 

bertanggung jawab untuk meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan 

dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan 

keputusan bagi para pengguna (Nirmala dan Cahyonowati, 2013). Kode etik profesi 

akuntan publik menjelaskan bahwa anggota KAP harus selalu mempertahankan 

sikap mental independen didalam memberikan jasa professional (Agoes, 2012). 

Sedangkan menurut Standar umum auditing, auditor diharuskan untuk bersikap 

independen untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya dan dalam 

pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.  

 Sikap independen  diharuskan pada auditor agar masyarakat percaya akan 

profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti 

bahwa independensi sikap auditor berkurang (Agoes, 2012). Selain itu, auditor 

harus memiliki kemahiran profesional untuk mencegah kekeliruan dengan mencari 

bukti-bukti yang tepat dan seksama. Berdasarkan penjelasan kode etik dan standar 
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umum auditing diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang auditor yang tidak 

memiliki sikap independensi dan juga kemahiran profesional akan menghasilkan 

informasi yang tidak akurat sehingga berdampak pada kualitas audit yang menurun.  

Menurunnya kualitas audit ini disebabkan karena kemungkinan auditor  tidak dapat 

menemukan kecurangan dalam laporan keuangan ataupun kecurangan tersebut 

ditemukan oleh auditor namun tidak diungkapkan, kemungkinan dimana auditor 

akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas kompetensi auditor tersebut 

sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. 

Auditor sebagai profesi yang independen mempunyai tanggung jawab dalam 

mengungkapkan pelanggaran atau salah saji pada laporan keuangan.  

 Berdasarkan kasus yang terjadi pada akuntan publik ini menyebabkan 

integritas, objektivitas dan kinerja dari seorang auditor mulai diragukan. Dalam hal 

ini KAP perlu meningkatkan kualitas audit untuk meningkatkan integirtas auditor 

agar kembali dapat dipercaya pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan 

kompetensi, indepedensi dan due professional care auditor. 

 Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang 

telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material yang disebabkan 

oleh kekeliruan dan kecurangan, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan 

sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu jasa 

profesional yang independen dan obyektif (yaitu akuntan publik) untuk menilai 

kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. 

 Selain independensi, persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang 



4 

 

auditor yaitu kompetensi dan due professional care yang memiliki arti sikap yang 

cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan menuntut auditor untuk 

melaksanakan skeptisisme professional, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2014)  

di dalam SPAP SA 200 yaitu suatu sikap auditor yang selalu mempertanyakan, 

waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan 

penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan suatu 

penilaian penting atas bukti audit. 

 Peneliti tertarik untuk meneliti kualitas audit dilihat dari sisi auditor karena 

dalam laporan keuangan pengguna lebih mempercayai laporan keuangan suatu 

perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen dan tanggung jawab terbesar 

atas opini yang dikeluarkan terletak pada auditor. Hal ini ditegaskan kembali oleh 

FASB, ada dua karakteristik terpenting yang harus ada  dalam  laporan  keuangan,  

yaitu:  relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable), kedua karakteristik   ini  

sulit  untuk  diukur  maka dibutuhkan  jasa  pihak  ketiga  yaitu  auditor independen  

untuk  memberikan  jaminan  bahwa laporan  keuangan  tersebut  relevan  dan  dapat 

diandalkan,  sehingga  dapat  meningkatkan kepercayaan  semua  pihak  yang  

berkepentingan pada perusahaan tersebut. 

 Pengalaman auditor, independensi dan sikap due professional care auditor 

merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh auditor untuk 

menjamin kualitas audit. Jika dalam pelaksanaa auditnya, seorang auditor tidak 

berpengalaman maka kuallitas audit tidak akan terjamin. 

 Penelitian semacam ini telah diteliti oleh Rahman (2009) namun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi 
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penelitian yaitu Kantor Akuntan Publik di Malang. Berdasarkan uraian diatas, 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi, 

Independensi dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang  telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah kompetensi auditor memengaruhi kualitas audit?

2. Apakah independensi auditor memengaruhi kualitas audit?

3. Apakah sikap Due Professional Care auditor memengaruhi kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memeroleh bukti empiris pengaruh kompetensi auditor terhadap

kualitas audit.

2. Untuk memeroleh bukti empiris pengaruh independensi auditor terhadap

kualitas audit.

3. Untuk memeroleh bukti empiris pengaruh sikap Due Professional Care

terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian tentang kualitas audit ini dapat digunakan sebagai masukan

ataupun bahan evaluasi bagi pemimpin atau pemilik Kantor Akuntan Publik

dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan

oleh auditor.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi

penunjang untuk penelitian yang berhubungan dengan kualitas audit.




