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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Persaingan bisnis sekarang ini mengalami perubahan yang signifikan, 

banyak perusahaan kecil menjadi besar dan perusahaan besar pun semakin 

berkembang pesat yang mengakibatkan kelonggaran baik dalam hal kuantitas 

maupun kualitas, hal ini diperlukan pengawasan yang cukup ketat dalam 

mengelola perusahaan agar perusahaan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. 

Tetapi dengan pengawasan yang ketat pun terkadang tidak mampu untuk 

mendeteksi dan mencegah adanya praktik-praktik kecurangan yang terjadi dalam 

kegiatan usaha, khususnya kecurangan dalam laporan keuangan, oleh karena itu 

diperlukan suatu jasa audit yang dapat mendeteksi dan menilai keandalan laporan 

keuangan tersebut, dalam masalah ini jasa tersebut adalah jasa akuntan publik 

yang dalam penugasan auditnya dibutuhkan untuk menilai dan menentukan 

kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. 

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik sangatlah 

mempengaruhi perkembangan perusahaan pada umumnya. Akuntan publik tidak 

akan ada jika tidak ada perusahaan. Semakin berkembangnya perusahaan maka 

semakin berkembangnya profesi akuntan publik.Di negara yang mayoritas 

perusahaannya berbentuk perseroan, profesi akuntan publik kurang 

berkembang.Alasannya  adalah laporan keuangan yang dihasilkan perseroan, 
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seperti juga perusahaan yang berbentuk firma, biasanya digunakan oleh pemilik 

perusahaan untuk mengetahui hasil usaha atau posisi keuangan. Dengan demikian 

pihak luar kurang memerlukan audit laporan keuangan yang dilakukan  akuntan 

publik. 

Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan yang telah 

diaudit oleh akuntan publik, bebas dari salah saji material dengan menilai 

kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, sehingga dapat 

dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan 

dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.Banyaknya kasus 

perusahaan yang “jatuh” karena kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan 

kegagalan auditor, hal ini mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini 

selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya pemakai laporan 

keuangan atas kualitas audit. Kualitas audit ini penting karena kualitas audit yang 

sangat baik akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai 

dasar pengambilan keputusan. 

Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik memang tengah mendapat 

sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan 

publik baik diluar negeri maupun didalam negeri. Maraknya skandal keuangan 

yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar 

terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.Profesi akuntan 

publik sebagai pihak ketiga yang independenseharusnya memberikan jaminan atas 

relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Selain itu terjadi permasalahan 

auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, seperti yang 
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terungkap juga pada skandal yang menimpa Enron, Andersen, Xerox, WorldCom, 

Tyco, Global Crossing, Adelphia dan Walt Disney (Sunarsi dalam Christiawan, 

2002) maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut. Terkait 

dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi dan 

independensi auditor saat ini dan apakah kompetensi dan independensi auditor 

tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik. 

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan 

dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan 

keputusan. 

Sementara itu kasus di Indonesia yang cukup menarik adalah kasus audit 

PT. Telkom yang melibatkan KAP Eddy Pianto & Rekan, dalam kasus ini laporan 

keuangan auditan PT. Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar 

modal di Amerika Serikat). Peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang 

terhadap PT. Telkom oleh KAP lain. Selain itu ada juga kasus penggelapan pajak 

oleh KAP KPMG Sidharta & Harsono yang menyarankan kepada kliennya (PT. 

Easman Christensen) untuk melakukan penyuapan kepada aparat perpajakan 

Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus 

dibayar (Ludigdo, 2006). 

Hal serupa terjadi pada September 2008, kali ini melanda Lehman 

Brothers yang merupakan bank investasi terbesar di Amerika (Chalfidin, 2010). 

Arvian (2010), mengungkapkan bahwa bank investasi yang didirikan oleh tiga 

bersaudara Lehman itu terbukti melakukan rekayasa keuangan untuk 

menyembunyikan ketergantungan pada pinjaman. Kasus tersebut menyeret salah 
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satu KAP (Big- Four) Ernst & Young yang saat itu menangani Lehman 

Brothers.Ernst & Young dinyatakan lalai mengeluarkan opini wajar tanpa 

pengecualian bagi Lehman sebelum terjadinya kebangkrutan, yang seharusnya 

memberikan early warning dalam opini yang diberikannya tersebut agar pihak-

pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan yang telah diaudit tidak salah 

berinvestasi (Nurul Ardiani, 2012). 

Kasus pada PT Kimia Farma atas tidak terdeteksinya kecurangan dalam 

hal pengelembungan nilai laba bersih sebesar Rp. 232 miliar dan laporan tersebut 

diaudit oleh Hans Tuannakotta dan Mustofa (HTM), namun kementrian BUMN 

dan BAPEPAM menilai laba bersih tersebut terlalu besar mengandung rekayasa. 

Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober dengan nilai laba bersih  RP. 99,6 

miliar. Upay penggelembungan dan dilakukan untuk menarik investor 

menanamkan modal nya. Disini kesalahan yang dilakukan adalah pencatatan 

ganda atas penjualan, pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit yang tidak di 

sampling oleh auditor sehingga tidak terdeteksi. Kesalahan yang dilakukan oleh 

auditor adalah ia tidak berhasil mengatasi resiko audit dalam mendeteksi adanya 

penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma, walaupun ia telah 

melakukan audit sesuai dengan SPAP (Diposkan Oleh Deaduser di 23:17 januari 

2012). 

 

Adanya kasus-kasus seperti itulah yang kemudian mempengaruhi persepsi 

masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan. Para pengguna jasa KAP 

tentunya sangat mengharapkan agar para auditor dapat memberikan opini yang 
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tepat sehingga dapat tercapainya laporan keuangan auditan yang berkualitas 

karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para penggunanya. 

Kepercayaan yang besar dari para pemakai laporan keuangan auditan dan jasa 

lainnya yang diberikan, mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas 

audit yang dihasilkan. 

Guna menunjang profesionalismenya, auditor dalam melaksanakan tugas 

auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan 

standar pelaporan.Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus 

dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. 

De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit 

sebagai kemungkinan (joint probability) bahwa auditor akan menemukan dan 

melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Temuan  

pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan kompetensi auditor. 

Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor dalam 

menggunakan etika profesinya untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. 

Sementara itu AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan 

(2002) menyatakan bahwa “Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu 

kompetensi dan independensi”. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung 

terhadap kualitas audit.” 

Berkenaan dengan hal tersebut, Trotter (1986) dalam Saifuddin (2004:23) 
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mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan 

keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat 

jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Senada dengan pendapat Trotter, 

selanjutnya Bedard (1986) dalam Sri Lastanti (2005:88) mengartikan kompetensi 

sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang 

luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. 

Adapun Kusharyanti (2003) mengatakan bahwa untuk melakukan tugas 

pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), 

pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri 

klien. 

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli 

dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan 

pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktek audit 

(SPAP, 2001). Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup 

yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. 

Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam 

Kusharyanti (2003) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai 

pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu 

memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan 

keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit 

dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Kemudian Tubbs (1990) 

dalam artikel yang sama berhasil menunjukkan bahwa semakin 

berpengalamannya auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan penyajian 



 7 

laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan 

yang ditemukan tersebut. 

Sehingga berdasarkan uraian di atas dan dari penelitian yang terdahulu 

dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor dapat dibentuk diantaranya melalui 

pengetahuan dan pengalaman. 

Dalam pelaksanaan audit, seorang audit harus mempunyai kemampuan 

teknikal dari auditor yang terpresentasi dalam pengalaman maupun profesi dan 

kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya (independensi) supaya mampu 

menciptakan hasil audit yang berkualitas (Hartadi, 2012). 

Di era persaingan yang ketat seperti sekarang ini, perusahaan dan profesi 

auditor sama-sama dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat.Mereka 

sama-sama harus menjaga eksistensinya agar tetap berada di jalur persaingan 

dengan perusahaan kompetitor atau rekan seprofesinya. Perusahaan cenderung 

menginginkan Unqualified Opinion atau Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian 

sebagai hasil dari audit atas laporan keuangannya. Keinginan inipun sangat 

beralasan dikarenakan perusahaan ingin performancenya terlihat bagus di mata 

publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya dengan lancar. 

Situasi dilematis seperti ini tidak dapat dihindari, di satu sisi auditor harus 

bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan 

keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Namun di sisi lain 

dia juga harus bisa memenuhi tuntutan klien yang memberikan fee atas jasanya 

agar klien merasa puas dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di 

waktu yang akan datang. Posisinya yang unik menempatkan auditor dalam situasi 
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yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. 

Syarat diri auditor yang ketiga adalah due professional care.Due 

professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan 

seksama.Penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam 

semua aspek audit mengartikan bahwa auditor wajib melaksanakan tugasnya 

dengan kesungguhan dan kecermatan, atau keperdulian profesional. Sebagai 

seorang profesional, auditor harus menghindari kelalaian dan ketidakjujuran (PSA 

No.4 SPAP 2011). 

Kehatian-hatian profesional mengharuskan auditor untuk memenuhi 

tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan.Hal ini 

mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa 

profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya 

(Meidawati,2001 dalam Sari 2009).Kesalahan dapat dideteksi jika auditor 

memiliki keahlian. 

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar 

mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan 

selanjutnya dapat meningkatkannya kualitas audit yang dihasilkannya. Bagi 

pemakai jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana 

akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang 

diberikannya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kualitas audit adalah 

ditandai dengan terpenuhinya standar auditing. 

Penelitian ini merupakan replikasi yang mengkombinasikan dari penelitian 

yang dilakukan oleh Eunike Cristina Elfarini (2007) dan Elisha Muliana Singgih 
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dan Icuk Rangga Bawono (2010). Penelitian Eunike berjudul “Pengaruh 

Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi empiris 

pada KAP di Jawa Tengah). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas audit.Sementara itu, peneliti sekarang menambahkan satu 

variabel yaitu due professional care auditor dari penelitian Elisha dan 

Icuk.Peneliti sekarang menggunakan objek yang berbeda yaitu Kantor Akuntan 

Publik di Kota Bandung. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarikuntuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi,IndependensidanDue 

Professional CareAuditor terhadap Kualitas Audit” 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun  pada penelitian ini, masalah yang akan diteliti berdasarkan latar 

belakang diatas adalah: 

1. Bagaimana kompetensi auditorpadaKantor Akuntan Publik di Kota 

Bandung? 

2. Bagaimana independensi auditorpada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Bandung? 

3. Bagaimana due professional care auditor padaKantor Akuntan Publik di 

Kota Bandung? 

4. Bagaimanakualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung? 
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5. Seberapa besar pengaruhkompetensi, independensi, dan due professional 

careauditor terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan pada 

Kantor Akuntan Publik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahuikompetensi auditor padaKantor Akuntan Publik di Kota 

Bandung 

2. Untuk mengetahui independensi auditor padaKantor Akuntan Publik di 

Kota Bandung 

3. Untuk mengetahuidue professional care auditor padaKantor Akuntan 

Publik di Kota Bandung 

4. Untuk mengetahui kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Bandung 

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan 

due professional care auditor terhadap kualitas audit secara parsial dan 

simultan pada Kantor Akuntan Publik 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkaitan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil 

manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang Pengaruh 

Kompetensi, Independensi, dan Due Professional Care Auditor terhadap 

Kualitas Audit, selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk 

mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari 

bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademisi 

sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang auditing, 

khususnya mengenai faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi kualitas 

audit. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan lebih lanjut, bagaimana seorang profesi akuntan publik 

dalam mengaudit. 

3. Bagi Praktisi (Akuntan Publik) 

Diperolehnya bukti empiris dalam penelitian ini menyangkut kualitas audit 

yang dapat dijadikan masukan bagi profesi akuntan publik untuk 

memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja serta berusaha untuk 

menghindari kesalahan dalam pemeriksaan. 
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4. Bagi Perusahaan  

Sebagai bahan informasi pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang 

bermanfaat, apabila menggunakan jasa akuntan publik mengenai pengaruh 

kompetensi, independensi, dan due professional care auditor terhadap 

kualitas audit. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan 

gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan 

penelitian lanjutan tentang faktor-faktor  yang mempengaruhi kualitas 

audit. 

 

1.4.2  Manfaat Teoritis 

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran  dalam disiplin ilmu 

akuntansi khususnya mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan due 

professional care auditor terhadap kualitas audit serta menjadi salah satu sumber 

bahan bacaan tambahan bagi pihak-pihak yang memerlukan referensi. 


