
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi sekarang ini perekonomian mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, dengan adanya kemajuan seperti itulah 

setiap perusahaan yang sudah ataupun belum mempunyai tata kelola yang baik 

dituntut untukmampu menyajikan laporan keuangan yang   menggambarkan   

kinerja   perusahaan   dimana   laporan keuangan yang disajikan sangat 

mendukung perkembangan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahan 

kedepannya. Jasa audit diperlukan untuk menentukan keakurasian dan 

keakuratan dalam penyajian laporan keuangan klien. Hal ini sejalan dengan 

Perundangan Pemerintah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 29 yang menyebutkan bahwa 

neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi 

Perseroan yang wajib diaudit oleh akuntan publik. 

Profesi akuntan publik dipercaya untuk memberikan penilaian yang 

independen terhadap informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Tugas 

auditor adalah memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran laporan 

keuangan yang disajikan oleh kliennya berdasarkan standar yang telah 

ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada pelaksanaanya, justru 

masih  terdapat  beberapa  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  auditor  pada  

beberapa Kantor Akuntan Publik.  
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Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit 

perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam 

lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas 

dan tanggung jawab dari manajemen (Agen) untuk mengaudit laporan 

keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin 

supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan 

terutama pemilik (prinsipal). Disisi lain, pemilik (prinsipal) menginginkan 

supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada 

perusahaan yang telah dibiayainya. 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, 2011).  

Selain itu auditor harus menjalani pelatihan teknis maupun pendidikan 

umum. Dengan demikian auditor harus memiliki kompetensi dalam 

pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas. 

Profesi akuntan publik diberikan kepercayaan oleh pihak manajemen dan 

pihak ketiga untuk membuktikan laporan keuangan yang disajikan manajemen 

terbebas dari salah saji material. Kepercayaan ini harus dijaga dengan 

menunjukan kinerja yang profesional. Untuk menjaga profesionalisme sebagai 

akuntan publik, maka seorang auditor harus mengacu pada standar auditing 

yang telah ditetapkan oleh IAPI, yaitu standar umum, standar pekerjaan 

lapangan dan standar pelaporan (SPAP:2001). 
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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. Bawono dan Singgih 

(2010 dalam William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiartha) 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.  

Jasa audit terhadap laporan keuangan merupakan jasa yang paling 

dikenal dibidang akuntansi. Dalam hal ini auditor berfungsi sebagai pihak 

ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar 

perusahaan yang berkepentingan, untuk memberikan keyakinan dan 

memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Secara umum 

auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang 

kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan 

tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah 

ditetapkan (Arens, 2008:4). Dari hasil audit inilah, kemudian auditor menarik 

sebuah kesimpulan dan menyampaikan kesimpulan tersebut kepada pemakai 

yang berkepentingan.  

Salah satu kasus yang terjadi pada tahun (2009) dalam Febri Riani 

(2013) yaitu auditor BPK Bagindo Aquirino ditetapkan sebagai tersangka pada 

tanggal 13 Februari 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
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Bagindo yang menjadi ketua tim audit dari BPK yang bertugas memeriksa 

laporan keuangan Depnakertrans ini diduga menerima Rp 650 juta dari 

Taswin Zein. Bagindo menerima uang karena mengubah hasil audit proyek 

pengadaan alat BLK (Balai Latihan Kerja). Proyek dengan dana yang berasal 

dari ABT DIKS (Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan 

Suplemen) dan ABT DIP (Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek) 

tahun anggaran 2004 ini seharusnya dinilai oleh Bagindo yang berindikasi 

penyalahgunaan anggaran. Tetapi karena uang Rp 650 juta tersebut maka 

Bagindo merubah hasil audit BPK untuk proyek ini. Ketua Majelis Hakim 

Kresna Menon yang menangani kasus ini juga menyatakan pemberian uang 

pada Bagindo Aquirino, sebagai ketua tim pemeriksa dari BPK untuk proyek 

tersebut dinilai bertentangan dengan kewenangan. KPK akan menjerat 

Bagindo pada pasal 12e, pasal 12a, pasal 5 atau pasal 11 UU No 31 Tahun 

1999 yang menyebabkan laporan audit yang dihasilkan tidak akurat dan 

objektif karena informasi dalam laporan audit tidak sesuai dengan fakta dan 

bukti-bukti yang terjadi (Ita Lismawati, 2009). 

Beberapa kasus  yang menimpa Kantor Akuntan Publik membuktikan 

bahwa masih ada Kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran serta 

memiliki kualitas audit atas laporan keuangan yang rendah. Kualitas audit 

akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor. Kualitas audit 

yang rendah akan berpengaruh negatif pada citra Kantor Akuntan Publik yang 

bersangkutan baik bagi klien maupun bagi masyarakat.  
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Pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan auditor dalam 

melakukan audit secara cermat. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas audit, antara lain pengalaman dan pengetahuan. Dalam 

melaksanakan tugasnya untuk mengaudit, seorang akuntan publik memerlukan 

pengetahuan mengenai pengauditan, selain itu akuntan publik juga 

memerlukan pengetahuan mengenai akuntansi dan industri-industri dari 

perusahaan klien. Pengalaman yang dimiliki oleh akuntan publik juga dapat 

mempengaruhi hasil kerjanya. 

Menurut Alim Dkk (2007) Auditor yang berpengalaman banyak 

menemukan sesuatu yang tidak umum dibandingkan auditor yang kurang 

berpengalaman, tetapi antara auditor yang berpengalaman dengan yang kurang 

berpengalaman tidak berbeda dalam menemukan sesuatu yang umum. Dalam 

hal ini menunjukkan bahwa auditor yang berpengalaman akan menemukan 

lebih banyak kesalahaan pada item-item yang di periksa dibandingkan auditor 

yang kurang berpengalaman. Heynes (1998) dalam Susetyo (2009) 

mengamukakan bahwa banyak factor yang dapat mempengaruhi pertimbangan 

auditor khususnya dalam mengevaluasi bukti audit, diantaranya adalah 

prefensi klien dan pengalaman audit. Akuntan yang lebih berpengalaman akan 

bertambah pengetahuannya dalam melakukan proses audit khususnya dalam 

memberikan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan 

keuangan. 

Perencanaan audit menyediakan landasan untuk memperkirakan biaya 

audit, pengalokasian staf ke dalam pekerjaan audit, dan sebagai dasar untuk 
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mengevaluasi kinerja   auditor   (Waygon   dan   Cashell,   2007)   sejauh   

mana   pekerjaan   yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

anggaran waktu yang ditetapkan. Auditor berkewajiban untuk merencanakan 

audit dengan sikap profesional tentang berbagai hal seperti integritas 

manajemen, kekeliruan dan ketidakberesan dan tindakan melawan hukum.  

Penelitian  ini  secara  spesifik  menggunakan  risiko   deteksi   yaitu  

risiko   yang ditentukan   oleh   efektivitas   prosedur   audit   dan   

penerapannya   oleh  auditor (Kurniawan, 2008). Tindakan auditor tersebut 

juga akan berpengaruh pada kualitas audit. Semakin auditor mampu 

melakukan prosedur audit dengan baik dan mampu menekan risiko audit, 

maka semakin baik kualitas audit yang nantinya akan dihasilkan, berdasarkan 

hal tersebut, maka penelitian ini untuk mengkonfirmasi kembali mengenai 

pengaru pengetahuan, pengalaman kerja, akuntabilitas dan profesionalisme 

terhadap kualitas audit. 

Penelitian sebelumnya dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Kota 

Surabaya, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di 

Pekanbaru. Selain itu penelitian ini menggunakan responden berupa auditor 

yang telah bekerja minimal 2 tahun di Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

Kriteria tersebut ditetapkan agar responden mampu memberikan jawaban yang 

lebih baik pada kuesioner sesuai dengan pengalamanya yang dipeoleh selama 

bekerja. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, 

yaitu penyajian yang dilakukan oleh Lilis Adriani. (2010). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1.  Ada penambahan variabel yaitu Profesionalisme.. penambahan variabel 

ini merupakan saran yang ditemuka oleh penelitian terdahulu. Maka 

penelitian ini akan menguji Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman Kerja, 

Akuntabilitas dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit di Kantor 

Akuntan Publik Pekanbaru. 

2. Metode penelitian hipotesis dalam penelitian ini sama sama menggunakan 

analisis linear berganda (multiple regression analysis) untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

3. Sebelumnya penelitian dilakukan di Kota Surabaya dan pada saat sekarang 

ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Akuntan Publik (KAP) di 

Pekanbaru. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan latar 

belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul: “PENGARUH 

PENGETAHUAN, PENGALAMAN KERJA AUDIT, AKUNTABILITAS 

DAN PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS AUDIT” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka pokok 

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas 

Audit ?  

2. Apakah pengalaman kerja audit auditor berpengaruh secara signifikan 

terhadap Kualitas Audit ? 

3. Apakah akuntabilitas auditor berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kualitas Audit ? 

4. Apakah profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas 

Audit ? 

5. Apakah pengetahuan, pengalaman kerja audit, akuntabilitas, dan 

profesionalisme sama sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kualitas Audit ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu : 

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara pengetahuan 

dengan kualitas audit. 

2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara pengalaman 

kerja audit auditor terhadap kualitas audit. 

3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara akuntabilitas 

auditor terhadap kualitas audit. 

4. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh antara 

profesionalisme auditor terhadap kualitas audit. 
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5. Untuk  memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan, 

pengalaman kerja  audit, akuntabilitas dan propesionalisme terhadap 

kualitas audit. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam 

memperbanyak pengetahuan yang berhubungan dengan PENGARUH 

PENGETAHUAN, PENGALAMAN KERJA, AKUNTABILITAS, 

PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS AUDIT. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat atau kegunaan yang 

dapat diperoleh antara lain : 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat 

menjadi bahan referesni khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti 

dengan kajian yang sama yaitu PENGARUH PENGETAHUAN, 

PENGALAMAN KERJA AUDIT,  AKUNTABILITAS DAN 

PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS AUDIT 
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b. Bagi Kantor Akuntan Publik 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghimpun informasi 

sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi kantor akuntan 

publik guna meningkatkan kinerja auditor.  

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

dapat memberikan kontribusi dalam proses penyelenggaraan audit  

perusahaan yang baik.  

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharpkan dapat memberikan gambaran 

kepada para pembaca mengenai Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman 

Kerja Audit, Akuntabilitas dan Profesionalisme Terhadap Kualitas 

Audit. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penilitian ini terdiri atas lima bab. Masing-

masing bab  secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut : 

Bab I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

  Bab ini membahas landasan teori yang digunakan untuk 

membantu memecahkan masalah penelitian, meliputi teori dasar 

yang digunakan, pengertian pengetahuan, pengalaman kerja audit, 

akuntabilitas dan profesionalisme , kualitas audit serta penelitian-
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penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan 

hipotesis. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode analisis data dan operasional variabel penelitian. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

  Pada bab ini membahas tentang populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, dan identifikasi pengukuran variabel. 

BAB V  : PENUTUP 

  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


