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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya industri dan bisnis, profesi akuntan publik 

juga mengalami perkembangan. Kebutuhan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat 

luas akan jasa akuntan publik inilah yang menjadi pemicu perkembangan tersebut. 

Eksistensi akuntan publik khususnya auditor dari waktu ke waktu juga 

semakin diakui. Auditor melakukan audit bukan semata-mata hanya untuk 

kepentingan kliennya, tetapi juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap 

laporan keuangan yang telah diaudit dan auditor pun juga dituntut untuk memiliki 

kompetensi yang memadai (Herawaty dan Susanto, 2009).  

Profesi akuntan publik bertanggung jawab dalam keandalan laporan 

keuangan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan yang tepat.  

Dalam penelitian Norma Kharismatuti (2012), guna menjaga 

profesionalismenya sebagai akuntan publik maka dalam melaksanakan tugas 

auditnya, auditor harus berpedoman pada standar yang telah ditetapkan oleh Institut 

Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu 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 



2 
 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. 

Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam 

hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan 

audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan 

yang diauditnya secara keseluruhan.  

Keberhasilan auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat 

diperlukan kinerja auditor yang baik dan berkualitas. Tercapainya kinerja yang baik 

tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. SDM adalah 

faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan 

suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya 

melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini 

kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk 

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. 

De Angelo (1981) dalam Nizarul, dkk (2007) menyatakan kualitas audit 

sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran 

pada sistem akuntansi klien. Penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Groux (1992) 

dalam Nizarul, dkk (2007) menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan 

pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan 

pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Sementara itu AAA Financial 

Accounting Commite (2000) dalam Darayasa dan Supartha (2016) menyatakan bahwa 

“Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi auditor”. 
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Dalam pengambilan keputusan yang tepat, seorang auditor dituntut untuk 

menjaga sikap independensinya. Sikap mental independen sama pentingnya dengan 

keahlian dibidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh 

setiap auditor. Selain menjaga sikap mental independennya, seorang auditor juga 

harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan independensinya diragukan 

oleh masyarakat. 

Kualitas SDM auditor dapat ditentukan dari gender, tingkat pendidikan 

formal, dan pengalaman kerja auditor yang akan mempengaruhi kualitas audit. 

Gender memberikan perbedaan dalam tingkat pertimbangan moral. Pertimbangan 

moral yang dimaksud adalah langkah pengambilan keputusan dan informasi dalam 

mengaudit perusahaan klien. Pengambilan keputusan harus didukung oleh informasi 

yang memadai (Putu,Ira Indayani dkk, 2015). 

Kompetensi, independensi dan gender yang dimiliki auditor dalam 

penerapannya akan terkait dengan etika. Etika mengatur bagaimana seharusnya 

kesadaran etika dan sikap-sikap auditor dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran 

etika dan sikap profesional harus ada dalam diri seorang auditor mengingat bahwa 

profesi tersebut sangat membutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit 

yang diberikan. Prinsip-prinsip dasar etika auditor antara lain (1) integritas, (2) 

objektivitas, (3) prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian 

profesional (4) kerahasiaan, dan (5) perilaku profesional. 

Beberapa fenomena pelanggaran yang dilakukan auditor yang bekerja di suatu 

KAP (Kantor Akuntan Publik) saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat. Kasus 
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manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang mengaudit BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) yang terjadi di Jakarta. Wakil Ketua Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) Hasan Basri mengatakan “kami menemukan masih ada rekayasa, 

salah satu modusnya BUMN mencatatkan piutang sebagai pendapatan” dalam diskusi 

bertajuk “Kekayaan Negara yang Dipisahkan: Apakah Tidak Termasuk Kekayaan 

Negara?” di Gedung BPK, 12 September 2013. (sumber : www.tempo.co).  

Terkait dengan fenomena tersebut memberikan bukti bahwa kualitas audit 

yang dihasilkan kurang baik dimana auditor membuat rekayasa laporan keuangan 

sehingga menyebabkan dipertanyakannya dan diragukannya keberadaan dan fungsi 

Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menyebabkan rusaknya citra Kantor Akuntan 

Publik (KAP) secara umum. Selain itu auditor juga telah melanggar prinsip etika 

yang telah ditetapkan terutama independensi yang menjadi etika utama yang harus 

dimiliki auditor. 

Dari hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa kompetensi dan 

independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain kompetensi dan 

independensi, peneliti ingin membuktikan apakah gender merupakan indikator yang 

mempengaruhi kualitas audit.  

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

peneliti menambahkan variabel gender sebagai variabel independen yang dilakukan 

di KAP di Pekanbaru sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di auditor internal 

BPKP DKI Jakarta pada penelitian Norma Kharismatuti (2012). 

http://www.tempo.co/


5 
 

Disamping itu juga ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit 

setiap auditor. Sehingga kemungkinan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan 

mengenai kualitas audit pada objek yang berbeda. Untuk itu peneliti ingin meneliti 

kembali khususnya di wilayah Pekanbaru dengan judul :  

“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN GENDER TERHADAP 

KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL 

MODERASI (Studi empiris pada KAP di Pekanbaru)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di KAP 

Pekanbaru ? 

2. Apakah interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit pada auditor di KAP Pekanbaru ? 

3. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di KAP 

Pekanbaru ? 

4. Apakah interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas 

audit pada auditor di KAP Pekanbaru ? 

5. Apakah gender berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di KAP 

Pekanbaru ? 
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6. Apakah kompetensi, independensi dan gender berpengaruh secara simultan 

terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh kompetensi, gender dan independensi terhadap 

kualitas audit dengan etika auditor sebaagai variabel moderasi pada KAP di 

Pekanbaru memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada auditor di 

KAP Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui pengaruh interaksi kompetensi dan etika auditor terhadap 

kualitas audit pada auditor di KAP Pekanbaru 

3. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada auditor di 

KAP Pekanbaru 

4. Untuk mengetahui pengaruh interaksi independensi dan etika auditor terhadap 

kualitas audit pada auditor di KAP Pekanbaru 

5. Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap kualitas audit pada auditor di KAP 

Pekanbaru 

6. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari kompetensi, independensi dan 

gender terhadap kualitas audit pada auditor di KAP Pekanbaru 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para auditor dalam 

melaksanakan pekerjaannya dan meningkatkan kualitas audit di Kantor 

Akuntan Publik. 

2. Bagi Peneliti 

Untuk membantu peneliti dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh penulis dari bangku kuliah dengan yang ada di 

bangku dunia kerja. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat memberikan acuan dikemudian hari untuk dijadikan bahan referensi 

peneliti selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang menyajikan tentang 

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan landasan teori yang melandasi penelitian ini 

yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap 

permasalahan yang ada. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab tiga ini membahas tentang populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data / metode analisis data yang digunakan untuk 

mendapatkan hasil penelitian, definisi dan variabel operasional. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai satistik deskriptif, uji validitas 

dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis hasil penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup dalam bagian ini disajikan kesimpulan hasil-

hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti pada 

topik yang sama dimasa yang akan datang. 

 


